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پیام
دکتر محمود نیلی احمدآبادی

به مناسبت روزی با دانشگاه
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،به
مناسبت برگزاری برنامه «روزی با دانشگاه تهران» خطاب به
دانشآموزان و داوطلبان کنکور سراسری مشتاق شرکت در
این برنامه پیامی صادر کرد .متن پیام به این شرح است:

سخنی با شما که امیدهای فردای میهن هستید

مقدم شما میهمانان عزیز ،و بهویژه جوانان عزیزی را ،که به
فاصلهای کوتاه از اکنون ،جامه دانشآموزی را از تن به در
آورده و جامه دانشجویی را خواهند پوشید ،به دانشگاه تهران،
نماد آموزش عالی کشور ،گرامی داشته و موفقیت شما جوانان
عزیز را در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشور تبریک میگویم.
برای من و همکارانم در این دانشگاه پرقدمت و این میراث
ارزشمند علم و فرهنگ کشور ،جای بسی خشنودی است
که به بهانه برنامه «روزی با دانشگاه تهران» میزبان شما
گرامیان باشیم.
دانشگاه تهران در طول بیش از هشتاد سال فعالیت علمی
خود شاهد بالندگی نسلهای متعددی بوده است ،که با
هدف کسب علم و نقش آفرینی در سازندگی کشور ،این
دانشگاه را برای تحصیل خود انتخاب کردهاند .در این
هشت دهه ستارههای درخشانی از این دانشگاه به آسمان
پر افتخار دانش پیوسته و نام این سرزمین بزرگ را در
جهان با نیکی و خردمندی قرین ساختهاند.
دانشگاه تهران نه تنها قدیمیترین و پر افتخارترین دانشگاه
کشور است ،بلکه به لطف استادان برجسته ،دانشجویان فهیم
و کارکنان سختکوش خود توانسته است همچنان خود را با
روزآمدی علمی همراه کرده و هم اینک جایگاه رفیعی را در
بین دانشگاههای منطقه و جهان از آن خود کند.

برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران با رویکرد هدفمند کردن
بیش از پیش فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی
خود بر سه محور «بینالمللی سازی»« ،دانشگاه کارآفرین» و
«مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای» استوار است .دانشگاه
تهران میکوشد از یک سو فرایند بینالمللی سازی دانشگاه
تهران را سرعت بخشیده و این دانشگاه را به معنای واقعی
کلمه با استانداردهای یک دانشگاه بینالمللی همراه کند .از
سوی دیگر با تاکید بر کارآفرینی و توانمند سازی دانشجویان
خود برای کارآفرین شدن ،زمینه حضور هرچه بیشتر آنان را در
بازار کار فراهم سازد ،و در نهایت با تاکید بر اخالق حرفهای و
مشارکتهای اجتماعی ،دانش آموختگانی را به جامعه تقدیم
کند که در عالیترین سطح خود توان مشارکتهای اجتماعی
را دارا بوده و نقشی ارزنده را در تحوالت اجتماعی و ارتقا
بخشی به کیفیت زندگی در جامعه ایرانی ،ایفا کنند.
تمام این اهداف میسر نخواهد بود ،مگر با حضور شما جوانان
سرافراز و توانا ،که محور اصلی توسعه علمی و فرهنگی
دانشگاه محسوب میشوید.
فارغ از اینکه چه دانشگاه و چه رشتهای را برای تحصیل خود
انتخاب میکنید ،برای همه شما آرزوی موفقیت دارم .دوران
حضور شما در دانشگاه مهمترین ،شادابترین و پربارترین
دوران زندگی شما است؛ پس ،قدر این موفقیت خود را
بدانید و از این لحظات ،که دیگر تکرار نخواهند شد ،به خوبی
استفاده کنید .کشور ایران و مردم بزرگ آن چشم امید به شما
دوختهاند تا با کوشش خود بتوانید پرچم سرافرازی آنها
را همچنان در اهتزاز نگاه دارید .در این راه خطیر توفیقتان
روزافزون و سایه لطف الهی همواره بر سرتان باد.
با آرزوی یک روز شاد ،مفید و موفقیتآمیز در دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران

داخلی
اخــــــــــــــــــبــــار

برگزاری پانزدهمین اجالس روسای
دانشگاههای سطح یک کشور در دانشگاه

دانشگاه تهران جایگاه نخست ملی و
جایگاه  ۳۰۱تا  ۴۰۰جهانی را کسب کرد.

جشندانشآموختگی
دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد

آیین ورودی نو دانشجویان دانشگاه
تهران برگزار شد
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آیین ورودی
نودانشجویاندانشگاه
تهران برگزار شد
آیین ورودی نودانشجویان دانشگاه تهران ۲۹ ،شهریور در
پردیس مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور رئیس ،هیأت رئیسه و مسئوالن
دانشگاه تهران و نودانشجویان و خانواده آنها برگزار شد،
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،با بیان
اینکه امروز یک روز بسیار مهم برای دانشگاه تهران و کشور
است ،گفت« :اگر بگوییم امروز یک روز مهم برای توسعه و
پیشرفت علمی و فرهنگی کشور است هم سخنی به گزاف
نگفتهایم ،چرا که امروز شاهد پیوستن بیش از  ۴هزار جوان
مصمم ،با استعداد ،فرهیخته ،باادب و با فرهنگ به دانشگاه
تهران ،بزرگترین و معتبرترین دانشگاه کشور هستیم».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تصویر آینده کشور را ما

امروز در چهره شما نودانشجویان میبینیم ،افزود« :پیشرفتها
و موفقیتهای امروز ایران در حوزههای علمی ،فرهنگی،
ادبی ،هنری ،مهندسی و سایر رشتهها مرهون دانشآموختگان
دانشگاههای این کشور بهویژه دانشگاه تهران است .پس
همانگونه که استادان و دانشآموختگان این دانشگاه آثار
ماندگاری را در حوزههای مختلف از خود بهجا گذاشتند،
قطع ًا آینده کشور هم تحت تأثیر عملکرد شما خواهد بود».
وی در ادامه خاطر نشان کرد« :اگر موفقیتهای علمی کشور
را که در جهان زبانزد است مرور کنیم ،شاهد خواهیم بود که
بیشترین سهم را به نسبت اعضای هیأت علمی و دانشجویان
دانشگاه تهران دارد و امروز دانشگاه تهران در باالترین ردهبندی
جهانی بین دانشگاههای ایران قرار گرفته است».
دکتر نیلی احمدآبادی با تصریح اینکه بیشترین چهرههای
ماندگار کشور متعلق به دانشگاه تهران هستند ،گفت« :آثار
هنری ،ادبی ،معماری و سینمایی کشور را که در جهان
میدرخشد ،اگر بررسی کنیم عمدت ًا دانشآموختگان و اعضای
هیأت علمی همین دانشگاه هستند».
وی افزود« :پس امروز به خود میبالیم که همچون ۸۳
سال گذشته میزبان شما عزیزان هستیم و حضور شما در
دانشگاه تهران را از طرف خودم و خانواده بزرگ دانشگاه
تهران صمیمانه خیر مقدم عرض میکنم .امیدوارم که شما
همچون جوانان فارغالتحصیل و دانشجویان این دانشگاه که
در حوزه دفاع مقدس و سایر حوزههای پیشرفت و توسعه
کشور آثار ماندگار از خود به جا گذاشتند ،محور توسعه
پایدار این کشور باشید».
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ما به خوبی متوجه
مسئولیت خطیر و بزرگ خود هستیم عنوان کرد« :خوشحالیم

 / 7دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 116

که به ما در دانشگاه تهران پیوستید و ما توفیق حضور شما
را داریم .ولی از آن طرف هم تفکر ما بر این است که بار
مسئولیت سنگینی را در قبال شما ،خانواده شما و ملت بزرگ
ایران بر دوش داریم ،پس باید شرایط الزم را برای رسیدن به
قلههای بزرگ توسعه و پیشرفت علمی و فناوری و همچنین
همه حوزههای توسعه پایدار فراهم آوریم».
وی با اشاره به اینکه امروز مفهوم دانشگاه کمی متفاوت از
گذشته شده است ،گفت« :در حال حاضر ما وارد دانشگاههای
نسل سه و چهار شدهایم و دانشگاه تهران پیشرو دانشگاههای
نسل سه و چهار کشور است و کام ً
ال همسو و هم راستا با
پیشرفتهترین دانشگاههای جهان است».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه سخنان خود اظهار داشت« :یکی
از برنامههای دانشگاه تهران بینالمللی شدن است و ما بیشترین
جمعیت دانشجوی غیر ایرانی ،مبادالت دانشجویی و هیأت
علمی ،دورههای مشترک و پژوهشهای مشترک را داریم.
توسعه تبادالت بینالمللی به عنوان یکی از محورهای دانشگاه
شما را بیشتر با مرزهای دانش ،پیشرفتها و فرهنگهای
متنوع دنیا آشنا میکند و برای دیگران امکان حضور در ایران
را فراهم میآورد تا بدین طریق با فرهنگ غنی و دانشهای
این سرزمین کهن آشنا شوند و این قطع ًا صلح پایدار را بین
ملت ایران و ملتهای دیگر بیشتر خواهد کرد».
رئیس دانشگاه تهران با مهم بر شمردن بحث اشتغال و خلق
ثروت و اینکه دانشگاه فقط برای دستاوردها و توسعه علمی و
ایجاد نشده است ،تصریح کرد« :یکی از مشخصههای دانشگاه
معتبر تعامل با جامعه و خدمات متقابل است امروز دیگر
مرزی بین جامعه و دانشگاه وجود ندارد .باید بگویم خیلی
خوشنود میشدم که همین نردههای زیبای دانشگاه تهران که
فقط نماد فیزیکی است و ماهیتی ندارد برداشته شود .دانشگاه
با جامعه یکی است یافتهها ،امکانات و فرهنگ جامعه را
میگیرد ،غنیتر میکند و باز به جامعه بر میگرداند».
وی با عنوان اینکه هرچه تعامل با دانشگاه بیشتر شود مشکل
اشتغال و خلق ثروت هم بهتر صورت خواهد گرفت و امروز
این مسائل در دانشگاه کارآفرین متبلور است و در پاسخ به این
پرسش که چگونه دانشگاه کارآفرین متبلور میشود ،گفت« :از
همان سالهای اولی که شما شروع به تحصیل میکنید ما باید
کمک کنیم تا خالقیت و نوآوری در ذهن شما شکل بگیرد.
شما دانشجو هستید نه دانشآموز تفاوت این دو در خالقیت
و نوآوری دانشجویی است .ما نهایت سعی خود را در این
حیطه و برای تجربه اندوزی دانشجویان در فضاهای مختلف
انجام میدهیم .اما بخش بیشتری به عهده خود دانشجویان

است که باید کمک کنند .در دانشگاه دانش و تجربه فراوان
است باید آن فرا بگیرید و در این راستا تالش ما هم بر این
است تا کسب و کار نوآورانه را آموزش دهیم».
دکتر نیلی احمدآبادی پارک علم و فناوری را یکی از
بزرگترین داشتههای دانشگاه تهران و محلی برای آموزش
نوآوری و کسب و کار خالقانه توصیف کرد.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه افزود« :تعامل با جامعه طیف
وسیع و گستردهای دارد که بخشی از آن در فعالیتهای
فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و سیاسی دانشجویان است.
دانشگاه تهران یکی از با اخالقترین و متشکلترین نهادهای
دانشجویی سراسر کشور را در حوزههای مختلف دارد و این
فضایی است که در اختیار شما نودانشجویان قرار گرفته تا فرا
بگیرید چگونه کار گروهی را در کنار یکدیگر انجام دهید».
وی خاطر نشان کرد« :اخالق حرفهای نکته مهم دیگری در
برنامه سوم دانشگاه تهران است .اخالق و فرهنگ زیربنای
تمام حرکتهایی است که انجام میدهیم .قطع ًا یکی از با
اخالقترین و با فرهنگترین دانشگاهها از نظر اخالق
دانشجویان و دانشگاهیان ،دانشگاه تهران است».
دکتر نیلی احمد آبادی در پایان گفت »:یکبار دیگر حضور
شما را در دانشگاه تهران تبریک عرض میکنم و امیدوارم در
آستانه دفاع مقدس که همین دانشگاه نقش بزرگی در آن ایفا
کرد و نزدیکی ماه محرم با اتکای به این دو فرهنگ ماندگار،
شما نو دانشجویان بر فعالیتها و کوششهای خود بیفزایید،
این انتظار بزرگی است و امکانات زیادی هم در این راستا در
اختیارتان قرار گرفته است».

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 8 /116

دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه تهران نیز در
این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی کشور و با گرامی داشت هفته
دفاع مقدس و تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان گفت:
«مقدم شما جوانان برومند و افتخار آفرین کشور را به آئین نو
دانشجویان سال  ۱۳۹۶دانشگاه تهران گرامی داشته و موفقیت
شما را در ورود به این دانشگاه کهن و منحصر بفرد تبریک
میگویم».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اظهار اینکه خدای بزرگ
را شاکرم که یکبار دیگر توفیق خدمتگزاری برای برپایی
این مراسم باشکوه را به ما عنایت فرمود ،افزود« :امروز با
گامهای استوار شما که بر عرصه دانشگاه تهران نهاده شد،
فصل جدیدی آغاز میشود که به لطف الهی و به یمن همت
بلند و تالش شما دانشجویان عزیز ،نوید بالندگی نسلی جوان،

پویا و خردمند را به همراه خواهد داشت».
دکتر سرسنگی خاطر نشان کرد« :دانشگاه تهران در طول عمر
دراز و پربرکت خود ،همواره نقشی بیبدیل را در توسعه
علمی و فرهنگی کشور به انجام رسانده و دانشآموختگانی
فرزانه و توانمند را به جامعه و کشور تقدیم کرده است.
دانشگاهی که به معنای واقعی کلمه ،مرکز علم و اندیشه و
آیندهسازی کشور بوده و هست».
وی در ادامه گفت« :فرصت حضور در این دانشگاه برای شما
نودانشجویان ،فرصت ممتازی است که هم در معتبرترین مرکز
آموزشی و پژوهشی کشور دانشاندوزی کنید و هم در سایه
توجه این دانشگاه به توانمندسازی اجتماعی دانشجویان و
فراهمآوری بستر رشد فرهنگی ،تمام استعداد و ابعاد وجودی
خود را شکوفا کنید».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران تصریح کرد« :حضور
دانشجویان از رشتههای مختلف در کنار هم ،مجال رشد همه
جانبه را مهیا کرده و به راستی شما گرامیان را برای حضوری
مؤثر در جامعه ،با نگرشی عمیق و درکی صحیح از زوایای
پیچیده و متنوع زندگی اجتماعی آماده میکند .شک ندارم که
چون گذشته نسل شما نیز پس از فراغت از تحصیل نقشی
مهم در پیشرفت جامعه و کشور برعهده خواهد داشت و باز
هم دانشگاه تهران به میزبانی نسلی دیگر از جوانان فرهیخته و
آینده ساز افتخار خواهد کرد».
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حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمدمهدی کرمی ،مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران با تبریک
به نودانشجویان و اینکه این موفقیت نعمت بزرگی است که
در اختیار شما قرار گرفته ،گفت« :اینکه در دانشگاه تهران
تحصیل میکنید که برترین دانشگاه و قله و الگویی برای سایر
دانشگاهها است ،باید شکر نعمت به جا آورید».
وی افزود« :در دانشگاهی قدم گذاشتهاید که اساتید
بزرگی از اینجا فارغالتحصیل شدهاند و دانشگاه تهران
دانشگاهی است که مؤثرترین دانشگاه در کشور و حتی
سراسر جهان اسالم است».
حجتاالسالم و المسلمین کرمی با اشاره به سخن مقام معظم
رهبری که میفرمایند آنچه در درجه اول در ایجاد قدرت مهم
است علم و ایمان است ،گفت« :ورود شما به برترین دانشگاه
و قله علمی کشور در ایامی است که با دهه محرم تقارن دارد».
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه
برخی میخواهند بین علم و دین فاصله بیندازند ،گفت« :علم
و دین جدا از هم نیستند و دومین نکتهای که در کنار علم اثر
بخش است ،ایمان است».
وی خاطر نشان کرد« :علم تنها کافی نیست ،چرا که بسیاری
از کسانی که در برابر امام حسین (ع) صف آرایی کردند،
دانشمند بودند و عالوه بر ایمان باید بصیرت نیز داشته باشیم
و به آن توجه کنیم».
حجتاالسالم و المسلمین کرمی با اظهار اینکه اگر اقتدار و
استقالل و عدم وابستگی میخواهیم باید به سراغ علم برویم،
گفت« :در حال حاضر رسالت دانشجویان افزونتر از قبل
شده و عالوه بر علم آموزی باید خود را برای خدمتگزاری و
خدمت رسانی بیشتر آماده کنند».
وی تصریح کرد« :فضای علم آموزی را به برکت نظام اسالمی
و شهدای گرانقدر در این کشور داریم؛ شهیدانی که برای علم
آموزی ما بستر فراهم کردند».

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران افزود« :رسالت
دانشجویان این است که عالوه بر علم آموزی خود را برای
خدمت رسانی آماده کنند و فقط برای ادای تکلیف مسئولیت
خود را انجام ندهند بلکه با عشق به فعالیت خود ادامه دهند».
در این مراسم میثاق نامه دانشگاه توسط دکتر محمد مهدی
عزیزی ،استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و شهرزاد
کسمی از دانشجویان قرائت شد و در پایان از رتبههای برتر
کنکور با اهدای لوح و مدالیون هشتادمین سال تأسیس
دانشگاه تهران تقدیر بهعمل آمد.
همچنین در حاشیه این مراسم همایش «خانه و دانشگاه»
برگزار شد که در آن مسئوالن پردیسها و دانشکدههای
دانشگاه تهران در جمع والدین نودانشجویان حضور یافتند
و درباره مسائل مختلف دانشجویان و دانشگاه و رابطه آنها با
خانواده به بحث و گفتگو پرداختند.
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جشن
دانشآموختگی

دانشجویاندانشگاه
تهرانبرگزارشد

جشن دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه تهران با حضور
هیأت رئیسه دانشگاه و خانواده دانشآموختگان دانشگاه تهران
شامگاه یکم شهریور برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران ضمن خوشآمدگویی به دانشآموختگان و
خانواده آنها و گرامیداشت اول ذیحجه گفت :بسیار مفتخریم
که برای اولین بار جشن دانشآموختگی دانشگاه تهران به
صورت متمرکز و با شکوه برگزار میشود.
وی افزود :دانشگاه تهران در طول بیش از  ۸۰سال که از
تأسیس آن میگذرد جمع کثیری از دانش آموختگان خود
را به جامعه تقدیم کرده است .دانشآموختگانی که بی تردید
جزو برجستهترین و کارآمدترین دانشآموختگان دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشور بوده و توانستهاند به سهم خود
تأثیری بسزا در فضای علمی ،فرهنگی و اجتماعی کشور به
جای بگذارند.
معاون فرهنگی دانشگاه تاکید کرد :در واقع امروز نمیتوان
سخن از تاریخ معاصر ایران به زبان راند مگر آنکه به نقش
دانشآموختگان و استادان دانشگاه تهران در زمینههای مختلف
اشاره کرد .پیوند دانشگاه تهران با جامعه و رابطه دوسویه آن
با مردم ویژگی منحصر به فردی است که در کمتر دانشگاهی
میتوان از آن سراغ گرفت .دانشگاه تهران امروز نه فقط به
عنوان یک مرکز آموزش عالی بلکه به عنوان نهادی پرقدرت
در شکلگیری جریانات علمی و فرهنگی کشور مورد توجه
در سطوح ملی و بینالمللی است.
دکتر سرسنگی خاطر نشان کرد :خدای بزرگ را شاکریم که
به ما توفیق آن را داد تا یک بار دیگر جشن دانش آموختگی
متمرکز دانشگاه تهران را با حضور شما عزیزان برگزار کنیم.
از اینکه بر ما منت نهاده و فضای این جشن را با حضور
خود عطرآگین نمودید ،تشکر میکنم و از تمامی کاستیهای

 / 11دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 116

احتمالی پوزش میخواهم .امیدوارم با پیشنهادات شما این
جشن در سالهای آینده با شکوه بیشتری برگزار شود و
بهانهای باشد برای تجلیل از فرزندان برومند این آب و خاک
که خود بهترین بودند و در بهترین دانشگاه کشور آموختند و
اعتال یافتند.
دکتر صادق زیبا کالم ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ،در
ادامه به ایراد سخن پرداخت و گفت :به عنوان یک عضو
دانشگاه تهران به شما فارغالتحصیالن که افتخار کشور هستید،
تبریک میگویم.
وی با اشاره به نقش دانشگاه تهران در انقالب اسالمی اظهار
داشت :از تمام نهادهای اجتماعی که در کشور بودند هیچکدام
مانند دانشگاه تهران برای انقالب و مبارزه علیه استبداد و
دیکتاتوری رژیم شاه هزینه نپرداختند .هزینهای که دانشجویان
و دانشگاه تهران بعد از کودتای  ۲۸مرداد برای مبارزات علیه
استبداد و دیکتاتوری رژیم شاه پرداخت کردند ،هیچ نهادی
پرداخت نکرد .اما در این سی و چند سال هم برخورد مناسبی
با آن نشد.
دکتر زیبا کالم با اشاره به اهمیت دانشگاه تهران از نگاه امام
(ره) خاطرنشان کرد :ابتدا قرار شد در روز  ۱۲بهمن ۱۳۵۷
که مرحوم امام خمینی از پاریس وارد تهران شدند ،اولین
سخنرانی امام در مقابل دانشگاه تهران باشد اما موج عظیم
جمعیت استقبال کننده اجازه حرکت به سوی دانشگاه تهران
را نداد .امام با این حرکت قصد داشتند مبارزات استادان و
دانشجویان را طی سالها ،پاس بدارند.
وی با اشاره به رسالت آموزشی دانشگاه تصریح کرد :یکی
از صحبتهایی که درباره دانشگاه مطرح میشود این است
که دانشگاه فارغالتحصیالنی را تربیت میکند که اینها بیکار
هستند و چرا دانشگاه در رشتههایی فارغالتحصیل تربیت
نمیکند که برای آنها کار فراهم شود .من میگویم شأن نزول

دانشگاه در هیچ کشور و جامعه توسعه یافتهای این نبوده که
برای افراد شغل ایجاد کند .شأن نزول دانشگاه این است که
افراد را برای ورود به بازار کار مجهز کند قطع ًا این یکی از کار
ویژههای دانشگاه است اما آن چیزی که دانشگاه را به وجود
میآورد ،این نیست .رسالت اصلی دانشگاه گسترش علم و
دانش است وظیفه دانشگاه و کار ابتدایی آن گسترش علم و
دانش و باال بردن فرهنگ و معرفت در جامعه است .اگر این
را بپذیریم مسئله بعدی این است که باید درِ دانشگاه باز باشد
و افراد در رشتههای مورد نظر خود برای فراگیری علم به
دانشگاه راه پیدا کنند.
وی در پایان تاکید کرد :دانشگاه با صنعت در ارتباط است،
دانشگاه در توسعه دخیل است اما کار ابتدایی آن در حقیقت
توسعه علوم و دانش در جامعه است نه ایجاد اشتغال برای
فار غالتحصیالن.
در ادامه دکتر محمود نیلی احمد آبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،گفت :امروز برای دانشگاه تهران یک روز بسیار
بزرگ و به یاد ماندنی است وامروز ما شاهد حضور دانش
آموختگان دانشگاه تهران در یک جمع صمیمانه گرم و
دوست داشتنی هستیم.
وی افزود :این اولین بار است که در دانشگاه تهران ما توفیق
آن را داریم که جشن دانشآموختگی را با حضور همه
دانشآموختگان دانشگاه تهران برگزار کنیم .ما به شما دانش
آموختگان افتخار میکنیم همانگونه که شما به دانشگاه تهران
افتخارمیکنید.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به اهداف دانشگاه تهران گفت:
دو نکته را خدمت شما عرض میکنم؛ نخست اینکه امروز
دانشگاه تهران در کدام نقطه قرار دارد چه هدفی را دنبال
میکند و شما دانش آموختگان عزیز در کجای این برنامههای
دانشگاه قرار دارید .قطع ًا قدیمیترین دانشگاه کشور دانشگاه
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تهران است و همچنان معتبرترین دانشگاه ایران ،اینکه یک
دانشگاهی در طی  ۸۴سال بتواند معتبرترین و بزرگترین
دانشگاه کشور باشد ،افتخار کمی نیست .کمتر مجموعهای
شما در ایران پیدا میکنید که در تاریخ خود بتواند همواره
پیشتاز باشد و پیشتاز باقی بماند .آنچه امروز دانشگاه
تهران دارد ،قطع ًا بخش بزرگی از آن مرهون دانشجویان
و دانشآموختگان آن است .دانشگاه تهران همچنان از
لحاظ رتبهبندیهای جهانی معتبرترین دانشگاه ایران و
جزو دانشگاههای معتبر جهان است.
وی اظهار داشت :اما دانشگاه تهران چه جهتی را دنبال
میکند؟ قطع ًا گذشته دانشگاه تهران بزرگترین سرمایه آن
است همچنان دانشجویان و اساتید آن بزرگترین سرمایه
محسوب میشوند .نام دانشگاه تهران از سرمایههای مهم این
دانشگاه است .دانشگاه تهران میخواهد نقش پررنگتری در
کشور ایفا کند .امروز توسعه هیچ کشوری بدون توسل به
دانش و دانش آموختگان دانشمند آن امکان پذیر نیست .لذا
هر چه توسعه دانشگاه تهران بیشتر و دانش آن عمیقتر شود
قطع ًا توسعه کشور بهتر خواهد شد و ما آینده روشنتری را
برای کشور رقم خواهیم زد.
رئیس دانشگاه ادامه داد :خوشبختانه این زیر ساختها فراهم
شده و امروز که من در خدمت شما هستم دانشگاه تهران
طرحهای عظیمی را برای یک صعود بزرگتر در دست اجرا
دارد .مهمترین برنامههای دانشگاه توسعه تعامالت بینالمللی
است ،توسعه تعامالت بینالمللی به معنای حضور جدیتر
دانشگاه و دانش آموختگان و استادان دانشگاه در صحنه
جهانی است .به این معنا که انتقال و تولید دانش بهتر و
وسیعتر صورت خواهد گرفت و شاخصها و استانداردهای
دانشگاه افزایش پیدا خواهد کرد.
دکتر نیلی افزود :نکته دومی که دانشگاه به شدت دنبال آن
است تعامل با جامعه است ،بخش عمدهای از توسعه کشور

مرهون دانشآموختگان ،دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران
است این تعامل و مشارکت باید افزایش پیدا کند و توان
دانشگاه باید بیش از گذشته در خدمت جامعه قرار بگیرد و
این جایی است که دانش آموختگان میتوانند نقش محوری
داشته باشند .تفکر ما بر این است که دانش آموختگان بخش
جداییناپذیر دانشگاه هستند .پیوند دانشآموختگان با دانشگاه
و ارتباطات گسترده و نفوذ آنها در جامعه و پل ارتباطی این
دانش آموختگان بین دانشگاه و جامعه بسیار برای دانشگاه
مهم است.
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد :برگزاری این جشن خود
پیامی است از سوی دانشگاه به دانش آموختگان و اینکه ما
ارزش و اهمیت دانش آموختگان را به خوبی میشناسیم و اگر
تا کنون از این استعداد و توان به اندازه کافی بهرهمند نشدهایم
باید در آینده اقدامات الزم را برای این بهرهمندی فراهم کنیم.
وی تاکید کرد :این یک شروع است .باید شبکه بین خود
دانش آموختگان و شبکه بین دانش آموختگان و دانشگاه
ایجاد شود ،به همین جهت در کنار کانونهای دانشآموختگی
که در دانشکدههای مختلف تشکیل شده ،دانشگاه تهران دفتر
دانشآموختگی را هم ایجاد کرده تا بتواند به شکل سازمان
یافتهتری با دانش آموختگان خود ارتباط برقرار کند .امیدوارم
با راهنمایی و مساعدت شما بتوانیم این ارتباط را بهتر برقرار
کنیم و از این سرمایه بزرگ در جهت توسعه کشور و دانشگاه
استفاده کنیم.
در این مراسم ،چهار تن از دانشآموختگان دانشگاه تهران،
کورش سلیمانی ،هادی حجازیفر ،امیر سلطاناحمدی و
محمد بحرانی که اکنون از هنرمندان شاخص کشور هستند ،به
ذکر خاطرات و تعلق خاطر خود به دانشگاه تهران پرداختند.
اهدای جوایز به نفرات برتر رشتههای مختلف کارشناسی و
اجرای موسیقی با صدای علیرضا قربانی از دیگر برنامههای
این جشن بزرگ در دانشگاه تهران بود.
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جایگاه نخست ملی و جایگاه  ۳۰۱تا  ۴۰۰دانشگاه تهران در رتبه بندی شانگهای ۲۰۱۷

بر پایۀ گزارش سال  ۲۰۱۷نظام رتبهبندی علمی دانشگاههای
جهان یا «شانگهای» ،دانشگاه تهران توانسته است جایگاه
نخست ملی و جایگاه  ۳۰۱تا  ۴۰۰جهانی را کسب کند.
دانشگاه تهران در ویرایش پیشین این نظام نیز جایگاه مشابهی
به دست آورده بود .امتیازهای دانشگاه تهران در سنجههای
گوناگون نظام رتبهبندی شانگهای در جدول یک آمده است.
رتبهبندی جهانی «شانگهای» مؤسسههای پیشرو دنیا را بر
پایه شش شاخص کلیدی یعنی دانش آموختگان برنده جایزه
نوبل یا جایزه فیلدز اعضای هیات علمی برنده جایزه نوبل یا
جایزه فیلدز ،پژوهشگران پر استناد در  ۲۱حوزه موضوعی،
مقالههای منتشر شده در نشریههای «ساینس» و «نیچر»،
مقالههای منتشر شده در نمایههای استنادی علوم و علوم
اجتماعی ،و سرانۀ عملکرد اعضای هیأت علمی مؤسسه
ارزیابی میکند.
بر پایۀ گزارش سال  ۲۰۱۷نظام رتبهبندی علمی دانشگاههای
جهان یا «شانگهای» ،ایران توانسته است هشت جایگاه را
به خود اختصاص دهد و رتبۀ  ۳۸جهان را از نظر شمار
مؤسسههای موجود در فهرست  ۸۰۰مؤسسۀ برتر رتبهبندی
«شانگهای» به دست آورد .بر پایۀ این گزارش ،دانشگاه تهران
تنها مؤسسه ایرانی در جمع  ۴۰۰مؤسسۀ برتر بوده است.
عالوه بر آن ،ایران دو مؤسسه در جمع  ۵۰۰مؤسسۀ برتر،

و هشت مؤسسه در جمع  ۸۰۰مؤسسۀ برتر داشته است.
دانشگاههای «تهران» و «صنعتی امیرکبیر» مؤسسههای
ایرانی برتر هستند که در فهرست  ۵۰۰مؤسسۀ پیشگام دنیا
رتبهبندی شدهاند .دانشگاههای صنعتی شریف ،علوم پزشکی
تهران ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد ،صنعتی اصفهان،
و علوم پزشکی شهید بهشتی نیز مؤسسههایی هستند که
در رتبۀ  ۵۰۱تا  ۸۰۰قرار گرفتهاند .در جدول  ۲رتبههای ملی
و جهانی مؤسسهها آمده است.
جدول .۲رتبۀ مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی شانگهای
رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

نام مؤسسه
دانشگاه تهران

۱

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه صنعتی شریف

۳

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه تربیت مدرس

۵

۷۰۰-۶۰۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۶

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۸

۸۰۰-۷۰۱

جدول  .۱امتیاز مؤسسههای ایرانی در شاخصهای گوناگون نظام رتبهبندی «شانگهای»
نام مؤسسه
دانشگاه تهران

امتیاز در شاخصهای گوناگون
دانشآموختگان

اعضای هیأت علمی

پژوهشگران پراستناد

ساینس و نیچر

انتشارات

سرانه عملکرد

۱۲.۴

۰

۰

۱.۵

۴۲.۴

۲۱.۵
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مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده آموزشی  ۱۴شهریور در
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
در سومین جشنواره آموزش که به همت معاونت آموزشی و با
حضور مسئوالن دانشگاه تهران و مدیران و کارکنان آموزشی
برگزار شد ،دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه
تهران ،ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را یکی از مقولهها و
بحثهای ارتقای کیفیت آموزش توصیف کرد و گفت« :همه
تالش دستاندرکاران آموزش این است که بتوانیم خدمات
آموزشی را ارتقا دهیم».
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سامانهسپاری
افزود« :سامانهسپاری به معنی کم شدن کار کارشناسان
نیست ،ولی در مجموع این اقدامات اثر بسیار خوبی را به
همراه داشته است».

تقدیر از
کارکنان برگزیده
آموزشدر
دانشگاهتهران
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معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :ما در
فرآیندهای آموزشی نیاز به بازنگری جدی داریم و انتقال
و طرح موضوع از طریق همکاران به تصمیمگیران موضوع
مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد».
وی در ادامه با عنوان اینکه ما باید به سمت اصالح فرآیند
حرکت کنیم ،گفت« :در این اصالح فرآیندها و مقررات
کارشناسان آموزشی با انتقال بهموقع مسائل و مشکالت
میتوانند نقش بسزایی ایفا کنند».

قرار داده شود .زمانی اهداف دانشگاه نسل سوم و کارآفرین
دست یافتنی است که استادان بهعنوان بدنه اصلی دانشگاه در
امور فرهنگی و آموزشی بیش از گذشته وارد شوند».
مشاور معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد:
«مقایسه تطبیقی سال  ۸۷با  ۹۵نشان میدهد که سپردن امور
از ستاد به صف صورت پذیرفت ،اما باید اظهار کرد راه بسیار
طوالنی در پیش است و دانشکده ،گروه و استادسپاری هنوز
به خوبی انجام نشده است».

دکتر حسینی توانایی نقد و یادآور شدن آسیبها و نقاط
ضعف ،یادگیری و آموزشپذیری ،آشنایی با قوانین و مقررات
و بازنگری این قوانین ،پاسخگو بودن ،مثبتاندیشی و داشتن
سعهصدر را از نکاتی برشمرد که باید در امور آموزشی مورد
توجه قرار گیرند.

وی با عنوان اینکه فرآیندها در سطح دانشگاه فقط در ستاد
صورت گرفته است ،افزود« :فعالیتهای آموزشی در پردیس
و دانشکدهها متراکم باقی مانده و شاهد این موضوع ،انباشت
پروندهها در کمیسیون موارد خاص است».

دکتر طهمورث حسنقلی پور ،رئیس دانشکده مدیریت ،نیز
در این مراسم با ایراد سخنان کوتاهی گفت« :در دانشکده
مدیریت تمامی تالش ما بر این است که کمترین مشکل در
سیستم آموزشی به وجود آید».

دکتر زهتابیان با بیان اینکه استاد دانشگاه باید معلم اخالق
باشد ،اخالق حرفهای و کرامت دانشگاه را در گرو سپردن
امور به گروه و استادان دانشگاه برشمرد.

وی با محوریخواندن نقش و حضور دانشجویان اظهار کرد:
«دانشگاه با حضور دانشجویان معنا پیدا میکند .دانشجویان
بهعنوان هسته مرکزی هستند و اولین جایی که دانشجو در
دانشگاه رجوع میکند آموزش است ،راهنمایی و دلسوزیهای
کارکنان آموزشی همواره در خاطر آنها ماندگار خواهد بود».
رئیس دانشکده مدیریت گفت« :ما نیاز به مطالعه در فرآیند
آموزشی داریم و دانشکده مدیریت برای بازبینی و برنامهریزی
در این خصوص آمادگی دارد».
دکتر غالمرضا زهتابیان ،مشاور معاون آموزشی دانشگاه تهران،
با اشاره به اهداف از پیش تعیین شده دانشگاه گفت« :توجه
به آموزش و واحد آموزشی باید در رأس برنامههای دانشگاه

مشاور معاون آموزش دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تنقیح
مقررات آموزشی نشان میدهد که  ۷۰تا  ۸۰درصد آئیننامهها
با روحیه دانشگاه الکترونیک ناسازگار است ،گفت« :دانشگاه
الکترونیک ساز و کار خود را میخواهد و پرسنل آموزشی
دانشگاه اعم از ستاد و صف برای دانشگاه کارآفرین تربیت
نشدهاند انتخاب آنها بر مبنای نیازهای آموزشی و انتظارات
وقت صورت گرفته است».
وی در ادامه افزود« :امروز دانشگاه نیاز به پرسنلی دارد که
خاص دانشگاه الکترونیک تربیت شوند و تسلط کافی به
فرآوری دادهها و مقررات داشته باشند ،لذا بازسازی بدنه
آموزشی دانشگاه امری الزم و ضروری است».
در پایان این مراسم از کارکنان برگزیده آموزشی با اهدای لوح
و تندیس تقدیر شد.
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نویافتههای عصر آه 
ن
نتیجه کاوش تیم باستانشناسی
دانشگاه تهران
تیم کاوش گروه باستانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر مصطفی دهپهلوان ،مرحله
جدید کاوش تپه سگزآباد بوئینزهرا را با موفقیت به انجام
رساند.
دکترمصطفیدهپهلوان،عضو هیأت علمیگروهباستانشناسی
دانشگاه تهران ،با بیان این خبر به روابط عمومی دانشگاه تهران
گفت« :در این مرحله از کاوش ،تیم کاوشگر مدت چهار سال
بر روی این پروژه مطالعه و برنامهریزی کرده تا نهایت ًا این
کشفیات جدید از تپه سگزآباد به دست آمده است».
سرپرست تیم کاوش در تشریح
ویژگیهای مکان کاوش اظهار
کرد« :تپه سگزآباد با موقعیت
جغرافیایی
و                          ارتفاع  ۱۲۷۵متر
از سطح دریا (باالترین نقطه) در
حدود  ۷کیلومتری شمال شهر
کوچک سگزآباد از توابع شهرستان
بوئینزهرا در دشت موسوم به
دشت قزوین قرار گرفته و در میان
مردم بومی به قره تپه شهرت دارد.
این تپه در جهت شمال شرقی به
جنوب غربی قرار گرفته و بخشی
از آن که نمایان است دارای ۴۰۰
متر طول و  ۲۷۰متر عرض است و
بین  ۵تا  ۷متر نسبت به زمینهای
پیرامونی ارتفاع دارد».
دکتر دهپهلوان در ادامه افزود« :تپه سگزآباد یکی از سه
تپه پیش از تاریخی است که توسط دکتر عزت ا ..نگهبان
برای کاوشهای آموزشی دانشجویان گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران انتخاب و از سال  ۱۳۴۹تا کنون توسط
گروه باستان شناسی دانشگاه تهران مورد کاوش قرار گرفته
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است .متأسفانه این تپه به شدت در اثر کاوشهای غیر مجاز
تخریب شده است .این حفاریهای غیر مجاز الیهها و آثار
فرهنگی تپه سگزآباد را حتی تا عمق  ۶متری از سطح دشت،
مضطرب و نابود کرده است .ظاهرا ً این کاوشهای غیرمجاز
پس از زلزلهی  ۱۳۴۱بوئینزهرا ،رکود فعالیتهای کشاورزی
و فقر گسترده روستاییان شدت گرفته بود».
وی در توصیف پیشینه این کاوش باستانشناختی گفت:
«ابتدا یک هیأت بلژیکی و سپس یک هیأت ژاپنی ،پیش از
کاوشهای  ۱۳۴۹دانشگاه تهران ،حفر گمانههای کوچک
را انجام داده بودند .پس از آن در سال  ،۱۳۴۷امیر ماهانی،
رئیس وقت اداره فرهنگ و هنر قزوین دست به کاوش زده
بود تا اینکه کاوشهای گروه باستان شناسی دانشگاه تهران،
از سال  ۱۳۴۹تا سال  ۱۳۵۶به سرپرستی دکتر عزت اهلل
نگهبان در قالب  ۸یا  ۹فصل کاوش آغاز شد و سپس از
سال  ۱۳۷۶تا سال  ۱۳۷۸به سرپرستی دکتر حسن طالیی در
قالب  ۳فصل ادامه یافت .در مرحلهای دیگر در سال ،۱۳۸۷
کاوشهای گروه باستان شناسی دانشگاه تهران به سرپرستی
دکتر کمالالدین نیکنامی و همکاری دکتر حجت دارابی،
در یک فصل انجام شد .کاوشهای
گروه باستان شناسی دانشگاه تهران،
در سال  ،۱۳۸۸به سرپرستی دکتر
کمالالدین نیکنامی و همکاری دکتر
حسن فاضلی و دکتر حسین عزیزی
ادامه یافت تا اینکه دکتر سیما یداللهی
با همکاری دکتر حسین عزیزی را
در سال  ۱۳۸۹ادامه دادند .اما آخرین
مرحله از سال  ۱۳۹۳در سه فصل به
سرپرستی اینجانب آغاز شده و تا امروز
ادامه داشته است».
دکتر دهپهلوان در تشریح عملیات گروه
کاوش تحت سرپرستی خود اظهار کرد:
«در روند پروژه تعیین عرصه و حریم
قرهتپه سگزآباد در تیرماه  ۱۳۹۵در زیر
الیههای رسوبی و در عمق  ۱۸۰سانتی
متری ،شواهدی از یک گورستان در
شرق قره تپه متعلق به عصر آهن  IIو  IIIبه دست آمد .سپس
در مرداد ماه همان سال ،محدوده این گورستان توسط آقای
دکتر کوروش محمدخانی مورد بررسی آرکئو ژئوفیزیک قرار
گرفت .نتایج عملیات ژئوفیزیک قابل توجه بود و در شهریور
ماه  ۱۳۹۵این گورستان مورد کاوش قرار گرفت و در قالب
سه ترانشه با خاکستردانهای (پیتها) عصر آهن  IIIمواجه
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متاخر تر این سازه خشتی تعلق دارند .البته درک فرآیند تدفین
و نحوه خشت چین کردن فضاهای پیرامونی تدفینها در
کاوشهای آتی آشکار خواهد شد».
سرپرست تیم کاوش در ادامه بیان داشت« :در گورستان مذکور
شواهدی از تدفین جنین و نوزادان زیر دو سال در داخل خمره
و فضای خشت چین نیز به دست آمد .در کنار تدفینها آثاری
از بقایای جانوری نیز به دست آمد که نشانگر قربانی و دفن

شدیم .در زیر و داخل این خاکستردانها ،تدفینهای مهمی
از عصر آهن  IIو  IIIبه دست آمد .در الیههای زیرین این
تدفینها آثاری از تدفینهای دیگری به دست آمد که به
احتمال زیاد متعلق به الیههای قدیمیتر است».
وی افزود« :در سال  ۱۳۹۶تصمیم گرفته شد تمامی تمرکز
پروژه کاوش بر گورستان نویافته مورد اشاره باشد تا بتوان
گاهنگاری دقیق و درستی از این گورستان ارائه کرد و به درک
بهتری از شیوههای تدفین دورههای مذکور رسید».
عضو هیأتعلمی گروه باستانشناسی دانشگاه تهران در
توصیف عملیات کاوش گفت« :در این پروژه یک ترانشه به
ابعاد  ۱۰×۲۰متر در میان ترانشههای سال گذشته تعیین و
مورد کاوش قرار گرفت .هدف از تعیین این ترانشه بزرگ
درک بهتر ارتباط تدفینها و تشخیص فازهای زمانی مختلف
در این گورستان بود.
دکتر دهپهلوان تصریح کرد« :پس از  ۴۵روز کاوش به نتایج
مهمی نائل آمدیم .در تمامی سطح ترانشه شواهدی از یک
یا چند سازه خشتی چینهای به دست آمد .وجود یک سازه
خشتی چینهای بزرگ در یک گورستان عصر آهن بسیار
خاص و ابهام برانگیز است .تدفینها در این سازه خشتی
در سه الیه انجام گرفتهاند .در فضاهای پیرامونی و زیرین
این سازه خشتی به شواهد بیش از  ۱۰تدفین در بافتهای
خاکستردان و زبالهدان رسیدیم که به احتمال زیاد به دورههای

حیواناتی از قبیل بز در کنار تدفین است .در برخی از گورها
هدایای تدفینی از قبیل ظروف ،جنگ افزارها ،زیورآالت و
 ...متعلق به اواخر عصر آهن  IIو عصر آهن  IIIکشف
شد .برخی از این اشیا به احتمال زیاد از سرزمینهای دیگر
به این منطقه به صورت وارداتی انتقال یافتهاند .این گورستان
در دورههای پس از متروک شدن قرهتپه دچار سیالبهای
شدیدی شده است و فضاهای داخل گور و محتویات آنها
مضطرب شدهاند».
دکتر دهپهلوان درباره انجام کارهای ژنتیکی بر روی آثار
کشف شده گفت« :بقایای انسانی این گورستان توسط
ِ
شناس هیأت کاوش ،خانم دکتر فرانک رمضانی،
انسان
مورد بررسی و سپس به مرکز ژنتیک ایران برای بررسیها و
مطالعات تخصصی منتقل شدهاند».

عضو گروه باستانشناسی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان
کرد« :در پروژه کاوش آموزشی مذکور بخش عمدهای از
توجه و توان هیأت کاوش صرف آموزش مهارتهای فنی و
عملی کاوشها و بررسیهای باستان شناختی از قبیل ،عکاسی
حرفهای در حین کاوش ،طراحی فنی یافتهها ،نقشه برداری،
حفاظت و مرمت ،شیوههای درست نمونه برداری یافتهها
برای بررسیهای آزمایشگاهی ،جانور باستان شناسی ،انسان
شناسی جسمانی و ...شده است».
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برگزاری پانزدهمین اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور در دانشگاه تهران
پانزدهمین اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور،
 ۱۵شهریور به میزبانی دانشگاه تهران در باغ موزهنگارستان
برگزار شد.

در این اجالس که با حضور رؤسای دانشگاههای سطح یک
کشور برگزار شد ،دکتر محمود نیلی احمد آبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،با اظهار اینکه برگزاری اجالس رؤسای
دانشگاههای سطح یک کشور خیر و برکات زیادی به همراه
داشته است ،بررسی مشکالت و رسیدن به راهحلهای
مناسب را از ویژگیهای این نوع اجالس برشمرد.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آغاز تحصیلی سال  ۹۶و با
عنوان اینکه این مسئله با توجه به وضعیت موجود در کشور
جای بررسی دارد ،گفت« :چهار سال گذشته دانشگاهها از
فضای آرام و همدلی بسیاری برخوردار بودند و امید داریم
در دوره جدید دولت دوازدهم ،همچنان شاهد این شرایط
مطلوب باشیم و حتی شاهد وضعیت مطلوبتری باشیم».

دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر اینکه بحث مدیریت وزارت
علوم به عنوان یکی از دغدغههای آموزش عالی کشور است،
افزود« :در چهار دوره ریاست جمهوری همیشه وزیر علوم

در مرکز توجهات قرار داشته و وزارتخانه مورد توجه مردم
و نخبگان ،بوده است گرچه به دلیل جایگاه ویژه علمی ،این
وزاتخانه جزو کمحاشیهترین وزارتخانهها است».
رئیس دانشگاه تهران با تصریح اینکه توسعه آموزش عالی
در حوزهای که در حیطه مسئولیتهای وزیر قرار دارد منوط
به یک وزیر مستقل ،مقتدر و پیگیر است ،گفت« :اگر وزیر
علوم این شرایط را نداشته باشد میتواند به حوزه آموزش
عالی و علم و فناوری صدمات زیادی وارد کند ،ما امید
داریم هر کسی که این مسئولیت سنگین را میپذیرد و مورد
تأیید مجلس قرار میگیرد به زودی در این سمت مستقر
شود و بتواند آموزش عالی را در جهت توسعه هر چه بیشتر
هدایت کند تا دانشگاهها نیز از این رویکرد منتفع شوند».
در ادامه جلسه ،موضوعات مهم دانشگاههای عضو و
مسائل آموزش عالی ،همچنین گزارش روند برگزاری
سومین اجالس رؤسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه،
تعیین شاخصهای آموزشی و پژوهشی بودجه دانشگاهها
و تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت.
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کارگاه تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه برگزار شد
کارگاه یک روزه «تنوعبخشی به منابع درآمدی دانشگاه:
مرور مبانی نظری و تجربههای موفق» ،با همکاری معاونت
برنامهریزی و فناوری اطالعات و پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران ،هشتم شهریور برگزار شد.
این کارگاه در راستای اهمیت استقالل مالی و تنوعبخشی به
منابع درآمدی دانشگاه بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای
هدف دانشگاه کارآفرین در سومین برنامه راهبردی و با حضور
معاون برنامهریزی و فناوری اطالعات ،رؤسای پردیسها و
دانشکدهها ،مسئوالن و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
برگزار شد.
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانیزاده ،معاون برنامهریزی و
فناوری اطالعات و رئیس پارک علم و فناوری در گفت وگو
با روابط عمومی دانشگاه تهران با اظهار اینکه دانشگاههای
دنیا مسیر جدیدی در جهت ایفا و به عهده گرفتن نقشهای
جدیتر در جامعه را طی میکنند ،گفت« :یکی از نقشهای
عمده آنها نقش اقتصادی در جامعه است و اینکه به سمت
و سوی دانشگاه کارآفرین پیش بروند .دانشگاهها به لحاظ

مدلهای مدیریتی و اقتصادی با رویکرد جهانی روشهای
جدیدی را استفاده میکنند که باعث میشود بتوانند در سطوح
باالتری حضور یابند».
معاون برنامهریزی و فناوری اطالعات ،هدف اصلی معاونت
برنامهریزی از این نشست را که به صورت سلسله نشستهایی
ادامهدار خواهد بود مشارکت بدنه دانشگاه در طراحی اقدامات
الزم برای ورود دانشگاه تهران بهعنوان دانشگاه پیشرو کشور
در این عرصه برشمرد.
دکتر صدیق دامغانی زاده در ادامه خاطر نشان کرد« :اگر
این اتفاق بیفتد ،قطع ًا دانشگاههای دیگر از این الگو استفاده
خواهند کرد .در این نشست که یک نوع نگاه جدید است
به جای اینکه ما در دانشگاه فکر تولید کنیم و بخشنامه ارائه
دهیم ،همه کسانی که در دانشگاه دستاندرکار هستند در
فرآیند تولید فکر از ابتدا مشارکت خواهند داشت .این جلسه
یک نقطه آغاز است که به شکل رفت و برگشتی و طوفان
فکری کمک میکند تا دانشگاه به راهحلهای جدید برای
توسعه خود دست یابد».

 / 21دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 116

وی با اشاره به اینکه دانشگاهها از جایی شروع کردند که
تمام منابع آنها را دولت تأمین میکند ،گفت« :دانشگاهها در
مقاطعی اقدامات دیگر را در دستور کار خود قرار دادند ،به
طور مثال به سمت جذب اعتبارات پژوهشی از بیرون شدند
اما در حال حاضر موضوع در دنیا و البته در ایران هم از این
فراتر رفته است».
دکتر صدیق دامغانی زاده ،با تاکید بر اینکه منابعی که دولت
در اختیار دانشگاه تهران قرار میدهد جوابگوی اهداف بلند
این دانشگاه نیست و با این حجم از منابع نمیتوانیم نقشی
در سطح ملی ایفا کنیم ،عنوان کرد« :باورمان بر این است که
نباید متکی صرف بر منابع دولتی بود و باید تفکر ما در جهت
کسب منابع درآمدی جدید باشد ،منابع درآمدی فقط پول
نیستند بلکه نحوه صحیح اتصال ما به جامعه و مکانیزمهایی
هستند که ما را در مقابل جامعه پاسخگو میکنند».
وی با اشاره به پژوهشهای کاربردی به عنوان یک منبع جدید
گفت« :در این راه ما باید به صنعت پاسخگو باشیم و این یک
مزیت دوطرفه برای ما ایجاد میکند یعنی هم قدرت اقتصادی
به همراه دارد و هم به طور واقعی دانشگاه را به جامعه گره
میزند».
معاون برنامهریزی و فناوری اطالعات در ادامه با بیان اینکه
آموزش آزاد وظیفه اصلی دانشگاه نیست ولی ما یک آورده
بزرگ داریم و آن توان مدیریت آموزش است ،خاطرنشان
کرد« :در درآمدهای آموزشی حتم ًا باید خود را با نیازهای
واقعی جامعه بیشتر نزدیک و آنها را شناسایی کنیم .دانشگاه
تهران توان باالیی در این حوزه دارد و باید تجربه مدیریت
آموزشی خود را به ویژه در آموزشهای آزاد در خدمت
جامعه قرار دهد».
وی افزود« :در هر دورهای که ایجاد میشود با بهترین کیفیت
مدیریت وهمچنین با مدرک ما جامعه مطمئن میشود فردی
که این درس را خوانده از کیفیت خوبی برخوردار است و
این یک کار جانبی است بدون اینکه به خط اصلی دانشگاه
که آموزش با هدف توسعه علم است لطمه وارد شود .در این
راستا بخشی از مسائل جامعه را حل میکنیم و منابع آن نیز در
اختیار بخشهای دانشگاه برای دستیابی به اهداف بلندی که
در توسعه علم و مرزهای دانش است قرار داده میشود و این
یک مکانیزم جدید برای پاسخگو کردن دانشگاه به جامعه و
قویتر کردن آن از لحاظ منابع اقتصادی است».
دکتر صدیق دامغانی زاده در توصیف نقش پارک علم و
فناوری تصریح کرد« :این پارک برای تبدیل ایدههای دانشگاه
تهران به محصول و یا ثبت اختراع سرمایهگذاری میکند وامید

داریم در چند سال آینده محصوالت پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران بازار کشور را در بر بگیرد و بخشی از منابع آن
هم به دانشگاه برگردد».

وی در پایان افزود« :قطعا پارک در آینده دانشگاه تهران نقش
عمدهای را در تبدیل ایدههای علمی به محصول و نهایت ًا ورود
آنها به بازار ایفا خواهد کرد .منابع پارک در سه بخش توسعه
فعالیتهای پارک ،توسعه فعالیتها و تحقیقات در حوزه
علوم انسانی و اجتماعی و بخش دیگر در رابطه با توسعه
کل دانشگاه و همچنین یک بخش ویژه برای توسعه شرایط
اقتصادی کارکنان دانشگاه است .امیدوارم دانشگاه تهران عالوه
بر پیشرفتهای علمی به لحاظ اقتصادی هم قدرت و جایگاه
خود را به دست آورد».

در این کارگاه استادان و صاحب نظران به بحث و بررسی
و ارائه نظرات ،دیدگاهها و تجربیات مدیرتی خود پرداختند
و دکتر جهانگیر یدالهی فارسی ،در زمینه مبانی نظری تنوع
بخشی به منابع درآمدی دانشگاه و مرور تجربههای موفق؛ دکتر

طهمورث حسنقلی پور در زمینه مرور تجربه موفق دانشکده
مدیریت؛ دکتر مینا مهرنوش در زمینه دانشگاه کارآفرین ،بستر
و ثروت درآمد پایدار؛ دکتر صدیق دامغانی زاده ،دکتر بخشنده
و دکتر آقازاده در زمینه پارک علم و فناوری و مدلهای
همکاریهای ثروت افزا در درون دانشگاه و معرفی برنامههای
جوانه ،رویش و شکوفایی سخنرانی خود را ارائه دادند و پنل
هماندیشی درباره چالشها و راهکارهای دانشگاه تهران برای
تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین نیز برگزار شد.
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مراسمتکریم
بازنشستگان
دانشگاهتهران
برگزار شد
مراسم تکریم کارکنان و اعضای هیأت علمی بازنشسته
دانشگاه تهران ۲۷ ،شهریور برگزار شد.
در این مراسم که با حضور رئیس ،هیأترئیسه و مسئوالن
دانشگاه تهران و بازنشستگان و خانوادههای آنها برگزار شد،
دکتر سعید یزدانی ،معاون اداری و مالی دانشگاه تهران ،گفت:
«به همکارانی که در سال گذشته پس از سی سال خدمت
صادقانه در دانشگاه تهران به افتخار بازنشستگی نائل آمدند
تبریک عرض میکنم».
وی با بیان اینکه در فرهنگ غنی ایرانی تکریم ،حفظ حرمت و
عزت پیشکسوتان بهعنوان یک ارزش مورد تاکید قرار گرفته
است ،افزود« :من از طرف هیأترئیسه دانشگاه تهران از سعی
و تالش شما عزیزان که فعاالن دیروز و خردمندان امروز
هستید و بخش مهمی از عمر خود را در راه توسعه و اعتالی
دانشگاه سپری کردید ،قدردانی میکنم».

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :دانشگاه
تهران هر چه موفقیت در کارنامه خود دارد مرهون و مدیون
تالشهای پرسنل خدوم است .گرچه به ظاهر بر روی کاغذ
ارتباط کاری شما قطع شده ،ولی کماکان عضو خانواده بزرگ
دانشگاه تهران هستید و خواهید بود».
دکتر یزدانی با تاکید بر اینکه سعی ما در دانشگاه تهران بر
این است همواره با آغوش باز در خدمت شما بازنشستگان
گرامی باشیم ،بتوانیم خدماتی را فراهم آوریم و از تجارب
ارزشمند شما بهرهمند شویم ،گفت« :متاسفانه وجود یکسری
از محدودیتها موانعی را ایجاد میکند ،یقین ًا ما نتوانستیم
زحمات همکاران بازنشسته را جبران کنیم ،اما برای بهبود و
ایجاد زمینه مساعد تالش خواهیم کرد».
معاون اداری و مالی دانشگاه تهران با مهم برشمردن بحث

پاداش بازنشستگی افزود« :انتظار میرود که پس از صدور
حکم بازنشستگی این پرداخت صورت گیرد ،ولی این پاداش
توسط وزارت عتف و پس از اخذ مجوز از سازمان برنامه و
بودجه و در نهایت ابالغ به دانشگاه تهران پرداخت میشود
که این فرایند تا حدودی زمانبر است».
دکتر یزدانی تصریح کرد« :مطابق آخرین بخشنامهای که در
خرداد سال جاری وزارت عتف ابالغ کرد ،به افرادی که
زودتر از موعد مقرر بازنشسته شوند ،پاداش پرداخت نمیکند
و این کار را باید دانشگاه صورت دهد ،اما با اعتراض دانشگاه
تهران و طی جلساتی با مسئوالن وزارت عتف مقرر شد در
مورد افراد ایثارگر ،جانبازان ،معلوالن و بانوان این پرداختیها
از طرف وزارت صورت بگیرد».
معاون اداری و مالی دانشگاه تهران با اشاره به پرداخت
تسهیالت بانکی به کارکنان گفت« :ما در حال مذاکره با
سازمان تأمین اجتماعی هستیم که اگر به سیستم حقوقی
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پرسنل بازنشسته این سازمان دسترسی یابیم میتوانیم امکان
دریافت وام از برخی بانکها را برای همه بازنشستگان فراهم
آوریم» .دکتر یزدانی در ادامه از احیای اداره رفاه در دانشگاه
تهران خبر داد و افزود« :با موافقت رئیس محترم دانشگاه
تهران و هیأترئیسه اداره رفاه احیا و به زودی حکم مسئول
آن صادر میشود .این اداره میتواند منشأ خدمات ارزشمندی
برای بازنشستگان باشد».
معاون اداری و مالی دانشگاه تهران در پایان سخنان خود
گفت« :درباره بهرهمندی از امکانات رفاهی ،دانشگاه تهران
آمادگی ارائه خدمات را دارد و بازنشستگان میتوانند با همان
تسهیالت و قیمتی که برای کارکنان است از این خدمات
استفاده کنند .همچنین در بحث راهاندازی کانون بازنشستگی
که با مشکل مواجه بوده تالش میکنیم تا این امر به سرانجام

رسانده شود».
دکتر محمدرضا حاتمی ،مدیر کل منابع انسانی و امور رفاهی
دانشگاه تهران ،نیز ضمن بیان خیر مقدم گفت« :مراسم
بازنشستگی همیشه با حضور خانوادهها برگزار میشود به
دلیل اینکه به نمایندگی از طرف دانشگاه تهران اعالم کنیم
که همسران ،پدران و مادران شما در این مجموعه زحمت
کشیدند و دانشگاه پیشرفت خود را مدیون این عزیزان است».
وی خاطر نشان کرد« :کسانی که امروز مورد تقدیر قرار
میگیرند انباشته از تجربه و صاحبان علم هستند و در کار
علمی ،تخصصی و اداری که داشتند پیشکسوت دانشگاه
محسوب میشوند و امروز ما به نمایندگی از خانواده دانشگاه
تهران از این بازنشستگان گرامی تقدیر و تشکر میکنیم».
مدیر کل منابع انسانی و امور رفاهی اظهار داشت « :در
هشت سال گذشته در دانشگاه تهران  ۵۶۸نفر از کارکنان و
 ۲۴۱نفر از اعضای هیأت علمی به افتخار بازنشستگی نائل

آمدهاند و در سال  ۱۱۰ ،۹۵کارمند و  ۴۳عضو هیأت علمی
بازنشسته شدهاند».
دکتر حاتمی با بیان اینکه ما و همکارانمان در اداره کل منابع
انسانی و امور رفاهی همیشه تالش کردهایم تا کار بازنشستگان
و پیشکسوتان را در اسرع وقت انجام دهیم ،گفت « :اگر کار
کردهایم وظیفه و اگر کوتاهی بوده به نیابت از همه کسانی که
در این اداره کار میکنند عذرخواهی میکنم .امیدواریم در
مرحله دوم زندگی که یک شروع جدید است در کنار خانواده
روزگار خوشی را سپری کنید».
در این مراسم دکتر سیدمحمود غفاری و معصومه هادیپور از
بازنشستگان دانشگاه تهران به بیان سخنان ،نظرات و دیدگاههای
خود پرداختند و در ادامه برنامه از بازنشستگان و پیشکسوتان
سال  ۱۳۹۵دانشگاه تهران با اهدای لوح تقدیر شد.
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آیین تجلیل از آزادگان در دانشگاه تهران برگزار شد
همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسالمی،
 ۲۵مرداد از آزادگان دانشگاه تهران تجلیل شد.
در این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،ضمن تبریک و پاسداشت سالروز بازگشت آزادگان
گفت« :نکوداشت این روز درواقع ،نکوداشت جلوههای بسیار
زیبا از ایثار ،مردانگی ،ایستادگی ،مقاومت و آزادگی است».
رئیس دانشگاه تهران حفظ و توسعه تفکر ایثار و آزادگی را
از اهداف برگزاری این آئین برشمرد و افزود« :تأکید بر مفهوم
آزادگی و ایثارگری در دانشگاه که وظیفه ترویج اخالق را
دارد از واجبات است و دانشگاه میتواند با تکرار این مراسم
به شیوههای مختلف و با ابزارهای متفاوت هنری ،علمی و
بیان مفاهیم و مبانی این وظیفه خود را انجام دهد».
دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه کسانی که برای این کشور
و انقالب بیشتر زحمت کشیدهاند و دل آنها در گرو توسعه
کشور است بیشتر برای توسعه دانشگاه فعالیت میکنند،
تصریح کرد« :خوشبختانه در دانشگاه تهران تعداد همکاران
هیأت علمی و غیر هیأت علمی ایثارگر بیش از حد نصابی
است که دولت و مجلس ابالغ کرده است و بسیاری از
مسئوالن دانشگاه هم از میان خانواده شهدا و ایثارگران هستند».
وی خاطر نشان کرد« :دانشگاه تهران به دنبال جلب
بهترینهاست و در این راستا همکاران شاهد و ایثارگر بیشتر
باید وارد چرخه مدیریت دانشگاه شوند و امیدواریم این

فرآیند بیش از گذشته اتفاق بیفتد».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه قانون و رعایت قانون را به
عنوان بهترین روش برای ایجاد یک سیستم پایدار توصیف
کرد و گفت« :قانون محصول خرد جمعی است و همیشه
از ایده و تفکر یک یا دو نفر است و مشارکتی ترین سیستم
مدیریت در کشور در دانشگاهها قرار دارد».
وی تأثیر نداشتن سلیقههای فردی را رمز پایداری دانشگاه
تهران به عنوان دانشگاه برتر کشور بعد از  ۸۴سال دانست
و اظهار کرد« :دانشگاه تهران به دلیل وسعت ،سابقه و اعتبار
تصمیماتش پختگی ویژهای دارد که سرمشق دانشگاههای
دیگر است و ما امید داریم روزی این تصمیمات جهانی شود».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به سیاستهای دانشگاه تهران و
در توصیف بینالمللی شدن بیان کرد« :بینالمللی شدن یعنی
دارای کیفیت جهانی و حرکت در جهت تأمین نظر ذینفعان
هنگامی که عنوان میکنیم «دانشگاه بینالمللی» فقط توسعه
تفاهم نامه و جذب دانشجوی خارجی و پروژههای مشترک
نیست و شاخصهای ما آنچنان باید ارتقا پیدا کند که این
شاخصها تراز بینالمللی شود.
وی دانشجویان دانشگاه تهران را یکی از مهمترین سرمایهها
برشمرد و افزود« :در کنار دانشجویان دستاوردهای علمی
هستند و برآیند اینها باید منجر به خلق ثروت شود تا
کشورهای دیگر هم پذیرای آن شوند».
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دکترمجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،با عنوان
اینکه امیدوارم به مناسبت این روز یاد و خاطره ،مجاهدتها،
استقامتها و بزرگ منشیهای آزادگان عزیز برای همیشه
تاریخ در دفتر قطور افتخارات این کشور ماندگار بماند ،گفت:
«انتخاب اصطالح آزاده برای کسانی که در جنگ تحمیلی
به اسارت درآمدند هوشمندانه و با روحیات این عزیزان
همخوانی دارد».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،با اشاره به شهادت مدافع حرم
شهید حججی خاطر نشان کرد« :در واقع این دشمن نبود که
رزمندگان ما را به اسارت گرفت ،بلکه رزمندگان ما بودند که
در قلب اردوگاههای دشمن آنها را به اسارت در آوردند».
دکتر سرسنگی با بیان اینکه آزادگان نیازمند برگزاری چنین
مراسمی نیستند ،افزود« :در روزگاری که جامعه ما نیاز به
اخالق گرایی ،همدلی و توجه به اصول و ارزشهای انقالب

و دفاع مقدس دارد چنین برنامههایی بیش از آنکه برای
آزادگان و ایثارگران مفید باشد برای ما فایده دارد و ما وظیفه
داریم برای نسل جوان ،رشادتها و حماسههای جاودان این
بزرگان را به نمایش بگذاریم».
وی در ادامه گفت« :دانشگاه تهران این افتخار را دارد که در
مجموعه خود میزبان و پذیرای  ۲۰آزاده سر افزار است در
کنار خیل بسیار عظیم ایثارگران و خانواده معظم شهدایی که
در دانشگاه تهران هستند و امیدوارم حضور آزادگان و همه
ایثارگران بتواند به توسعه و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در
دانشگاه و آموزش عالی و نهایت ًا در جامعه اسالمی کمک کند».
در این مراسم که با حضور اعضای هیأت رئیسه و مسئوالن
دانشگاه تهران و مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران
بزرگ برگزار شد ،آزادگان به بیان نظرات ،پیشنهادات و
خاطرات خود پرداختند و در پایان با اهدا لوح از سرافرازان
دانشگاه تهران تقدیر بهعمل آمد.

هجدهمینجلسهمعاونینپژوهشی
دانشگاههای بزرگ و برتر کشور برگزار شد

هجدهمین جلسه معاونین پژوهشی دانشگاههای بزرگ و
برتر کشور  ۱۶شهریور با دبیری دانشگاه تهران در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.
در این جلسه عناوینی چون کنسرسیوم همکاریهای
پژوهشی و فناوری دانشگاههای بزرگ و برتر کشور،
همکاری با ایرانداک برای تقویت سیستم همانندجوی
ملی پایگاههای اطالعاتی ،اختیارات مالی پژوهشی در
دانشگاههای بزرگ و برتر و همچنین مأموریتگرایی
دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست ،پیشنهاد تفاهمنامه ایجاد و برپایی
کنسرسیوم پژوهش و فناوری دانشگاههای برتر با محوریت
همکاریهای بین دانشگاهی و مشارکت در سطوح ملی،
منطقهای و بینالمللی و نیز تقویت هستههای پژوهشی و
انتشارات مورد بحث و گفت وگو واقع و به اتفاق آرا
تصویب شد.
همچنین مقرر شد دانشگاههای بزرگ و برتر در جهت
رسالت تاریخی خود به منظور ایجاد شفافیت و کاستن
تخلفات ،پایان نامهها و رسالههای خود را در اختیار
ایرانداک قرار بدهند تا سیستم همانند جوی ملی تقویت
و به شفافیت فضا کمک شود.
از دیگر موضوعات مورد بررسی ،نحوه ایجاد ساز و کار
تجمیع منابع مالی دانشگاهها در راستای خرید کلی منابع
علمی است که مورد اتفاق بود و مقرر شد فرآیند آن توسط
دبیرخانه این نشست دنبال شده و نتیجه آن در نشستهای
آتی ارائه شود.
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 افتتاح آزمایشگاه جدید مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران
آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران  ۱۹،شهریور
با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور هیأترئیسه ،مسئوالن دانشگاه
تهران و رئیس و کارکنان مرکز بهداشت و درمان برگزار شد،
دکتر حسن بهنژاد ،معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات
دانشجویی ،گفت« :مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران
یکی از مراکز اصلی و مهم دانشگاهی است که نقش عمدهای
در باال بردن کیفیت زندگی دانشجویان دارد».
وی با عنوان اینکه آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان از
فضای محدود و غیراستانداردی برخوردار بود ،افزود« :در
حال حاضر بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت این
مرکز تجهیز و آماده بهرهبرداری شده است .اولین مرکزی که
میتواند کار تشخیصی اصلی را برای درمان دانشجو انجام
دهد آزمایشگاه است و بنا بر اهمیتی که این مرکز دارد در
خرید تجهیزات ،توسعه فضا ،بازسازی و نوسازی اقدامات
الزم صورت پذیرفت».
دکتر بهنژاد ،خرید و راهاندازی تجهیزات بخش آزمایشگاهی
براي انجام انواع آزمایشها به ویژه آزمایشهای هورمونی و
ایمونولوژی با کیفیت و دقت باال را از کارهای انجام شده
برای تجهیز این آزمایشگاه برشمرد.

معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی ،تجهیز
امکانات سونوگرافی و ماموگرافی دیجیتال ،دستگاه تست
ورزش کلینیک قلب ،پروژکتور چارت بینایی و اتورفرکتومتر
بیناییسنجی را از دیگر اقدامات انجام گرفته برشمرد.
دکتر بهنژاد با اشاره به اینکه بازسازی کل مرکز بهداشت و
درمان دانشگاه در دست اقدام است ،گفت« :در بخشهای
مختلف توسعه فیزیکی صورت گرفته است که نوسازی واحد
ماموگرافی و پذیرش و سالن انتظار رادیولوژی به مساحت
 ۱۵۰متر مربع ،نوسازی بخش دندانپزشکی به مساحت ۵۰۰
متر مربع ،نوسازی بخش آندوسکوپی به وسعت  ۱۰۰مترمربع
و نوسازی بخش فیزیوتراپی به مساحت  ۱۰۰متر مربع از
جمله آنهاست».
وی همچنین ساخت درمانگاه خوابگاهی کوی دانشگاه تهران
به وسعت  ۱۳۰۰متر مربع را از دیگر پروژههای در دست
اقدام برشمرد.
دکتر یوسف مقدس تبریزی ،رئیس مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه تهران ،با عنوان اینکه آزمایشگاه یکی از خدمات
درمانی و تشخیصی در همه مراکز ،بیمارستانها و کلینیکهای
درمانی است ،گفت« :در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران
نیز در همین راستا در طول دورههای مختلف بنا بر امکانات
موجود به موضوع آزمایشگاه توجه ویژه شده است».
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وی با اظهار اینکه بر اساس آمارهای سال  ۹۵حدود  ۱۳هزار
مراجعه کننده در بخش آزمایشگاه ثبت شده که حدود  ۴هزار
از این مراجعه کنندگان دانشجو بودهاند ،افزود« :تالش ما بر
این بود که در حیطههای مختلف آزمایشگاهی بتوانیم پاسخگو
باشیم و اگر مورد نادری هم در آزمایشگاه مرکز بهداشت و
درمان وجود نداشت ،سعی کردیم از طریق قراردادهای منعقد
شده با بیرون این کمبودها را برطرف کنیم».
دکتر مقدس تبریزی خاطرنشان کرد« :آزمایشگاه مرکز بهداشت
و درمان دانشگاه تهران به غیر از بحثهای تشخیصی در
طرحهای مختلف دیگر مانند چکاپ و معاینات استخدامی
حضور همیشگی و نقش بسزایی داشته است».

رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران در ادامه با اشاره
به بحثهای هزینهای مراجعه کنندگان گفت« :با توجه به
بیمههای تکمیلی و پایهای که وجود دارد حداقل مبلغ و در
برخی موارد حتی مبلغی نیز بابت هزینه دریافت نمیشود.
کارکنان و اعضای هیأت علمی که تحت پوشش بیمه تکمیلی
هستند با راهاندازی سامانه پذیرش بیمه طالیی بدون پرداخت
هزینه و صرف ًا با اعالم کد ملی پذیرش میشوند».

وی در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان گفت« :درباره
دانشجویان که بیمه تکمیلی ندارند عالوه بر تخفیف بیمه پایه
 ۴۰درصد تخفیف ویژه برای آنها در نظر گرفته شده است».

دکتر مقدس تبریزی در ادامه اظهار کرد« :با توجه به توسعه
تجهیزات آزمایشگاه ما از نظر فضا با محدودیت مواجه بودیم،
فضای مفید وجود نداشت و مشکالتی هم در بخش پذیرش
آزمایشگاه و همچنین سالن انتظار بود ،همه این محدودیتها
منجر به پیگیری در جهت توسعه فضای فیزیکی آزمایشگاه
شد که در سال گذشته با جابهجایی آموزش این نیاز عنوان
و با موافقت و حمایت هیأت رئیسه دانشگاه اقدامات الزم
صورت پذیرفت».
وی با اشاره به اینکه حدود  ۱۴۰متر به فضای آزمایشگاه
افزوده شده است ،گفت« :در حال حاضر فضای آزمایشگاه
به  ۳۰۰متر مربع رسیده که طراحی آن نیز مورد تأیید دانشگاه
علوم پزشکی تهران قرار گرفته است».

رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران در پایان از
همراهی و صبر و حوصله کارکنان آزمایشگاه و دیگر همکاران
مرکز بهداشت و درمان و ادارات مجاور در طول بازسازی این
مرکز تشکر و قدردانی کرد.

تداوم جلسات تشریح معیارها و نحوه اقدام برای تهیه
برنامه در واحدهای دانشگاه تهران

برگزاری جلسات تشریح معیارها و نحوه اقدام برای تهیه
برنامه در واحدهای دانشگاه تهران از سوی اداره کل برنامه،
بودجه و تحول سازمانی ادامه می یابد.
دکتراحسان چیتساز ،مدیرکل برنامه ،بودجه و تحول سازمانی
دانشگاه تهران ،با اعالم این خبر گفت« :پس از تدوین راهبردها،
اهداف کلی ،سیاستها و خطمشی تدوین برنامه واحدهای
دانشگاه ،برای استقرار این راهبردها در سازمان ،شکلگیری
الگویی از ارزشهای مشترک ،اعتقادها ،عادتها و هنجارهای
همسان در کل سازمان ضروری است .بدین منظور و برای
جاریسازی راهبردهای برنامه سوم دانشگاه تهران و دستیابی
به عملکرد مطلوب ،ادارهکل برنامه ،بودجه و تحول سازمانی،
اقدام به برگزاری جلساتی با عنوان «اقدامات خالقانه برای
میثاق مشترک» با هدف کلی معرفی برنامه ،معیارهای کلیدی
عملکرد و تهیه و تدوین برنامه اقدام واحدها نموده است».
این جلسات که تاکنون با حضور اعضای شورای پردیس
دانشکدههای فنی ،پردیس علوم و دانشکدههای ادبیات و
علوم انسانی ،تربیت بدنی و علوم اجتماعی تشکیل شده
است ،ضمن مرور برنامه سوم و اولویتهای راهبردی آن،
واحدها را در تهیه برنامه اقدام ،نحوه تخصیص منابع و
اولویتبندی برنامههای اقدام یاری مینماید تا برنامههای
واحدهای دانشگاه ،پس از یکپارچهسازی در دستورکار
شورای برنامهریزی دانشگاه قرار گیرد.
مدیر کل برنامه ،بودجه و تحول سازمانی دانشگاه ،با تاکید بر
اینکه برنامه اقدام کلیه واحدهای دانشگاه بر مبنای برنامه سوم
دانشگاه ،بايد حداکثر تا دهم مرداد به معاونت برنامهریزی
دانشگاه ارسال شود ،اعالم کرد« :استفاده از منابع برنامه سوم
دانشگاه برای تحقق اهداف واحدها ،منوط به ارائه برنامه اقدام
است و این برنامه ،مبنای ارزیابی عملکرد مدیریتی واحدهای
دانشگاه نیز خواهد بود».
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بازدید رئیس دانشگاه تهران
از خوابگاههای دانشجویی

بازدید معاون آموزشی دانشگاه
از پردیس بینالمللی ارس

همزمان با آماده شدن دانشگاهها برای آغاز سال تحصیلی
جدید ،دکتر محمود نیلی احمد آبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
 ۱۹شهریور از خوابگاههای دانشگاه بازدید کرد.
در این دیدار مسئوالن امور خوابگاههای دانشگاه روند
آمادهسازی فضاهای خوابگاهی و رفاهی برای دانشجویان در
سال تحصیلی جدید را تشریح کردند.
دکتر نیلی احمدآبادی هنگام بازدید ،ضمن تقدیر از زحمات
دستاندرکاران خدمات دانشجویی ،بر اهمیت فراهم کردن
محیطی مناسب برای رفاه دانشجویان در زمانهای غیرآموزشی
و اوقات فراغت آنان تاکید کرد.

دکتر حسینی و دکتر آشتیانی ،رئیس پردیس ارس ،در
جلسهای درباره مسائل مربوط به جذب دانشجوی جدید در
این پردیس ،که امکان آن از طریق شیوه نامه فراهم شده است
و مسائل دیگر پردیس بحث و گفتوگو کردند.

مؤثرترین دانشگاههای ایرانی حاضر در فهرست «برترینهای
حوزه مهندسی» جهان معرفی شدند که دانشگاه تهران در
صدر آنها قرار دارد.
دکترمحمدجواد دهقانی ،سرپرست این پایگاه ،گفت« :بر
اساس اطالعات مستخرج از پایگاه شاخصهای اساسی
علم آی.اس.آی (  ) ESIتعداد  ۳۱دانشگاه کشور در بین
مؤثرترینهای مهندسی دنیا قرار گرفتند».
به گفته وی ،یک درصد از دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی
در سطح بینالمللی در زمره مؤثرترینها قرار میگیرند.
دکتردهقانی اظهار داشت :در حوزه علوم رایانه در بین
دانشگاههای جامع نام دانشگاه تهران مشاهده میشود .در بین
دانشگاههای صنعتی ،امیرکبیر ،صنعتی شریف و علم و صنعت
ایران در بین برترینهای دنیا قرار دارند .در بین دانشگاههای
غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسالمی در بین دانشگاههای برتر
دنیا قرار گرفته است.

وی افزود :در بین دانشگاههای جامع دانشگاه تهران ،دانشگاه
تربیت مدرس ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه فردوسی مشهد،
دانشگاه تبریز ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه
ارومیه ،دانشگاه رازی ،دانشگاه کاشان ،دانشگاه بوعلی سینا،
دانشگاه یزد ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،دانشگاه
خلیج فارس ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشگاه شهرکرد و
دانشگاه یاسوج در بین مؤثرترین دانشگاههای دنیا در حوزه
مهندسی قرار گرفتهاند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در ادامه گفت:
در بین دانشگاههای مهندسی ،دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه
صنعتی شریف ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشگاه صنعتی شیراز،
دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی سهند در بین
دانشگاههای یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار دارند.

دکتر سیدحسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه ،در حاشیه
اجالس معاونین آموزشی دانشگاههای برتر کشور به استان
آذربایجان شرقی ،ضمن حضور در پردیس بینالمللی ارس
دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس ،از امکانات و فضاهای این
مجموعه بازدید کرد.

دانشگاه تهران؛ مؤثرترین دانشگاه ایرانی در رتبهبندی «مهندسی» جهان
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امضای تفاهم نامه مشترک
سازمان بورس و اوراق بهادارودانشگاهتهرا 
ن

تفاهم نامه مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشگاه
تهران در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به امضای رئیس
دانشگاه تهران و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
هدف از انعقاد این تفاهمنامه که  ۱۸تیر به امضای دکترمحمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،و دکترشاپور محمدی،
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسید ،ایجاد همکاری و
همافزایی توانایی طرفین در ارائه خدمات و اجرای پروژههای
مشترک علمی پژوهشی در زمینههای فناوری اطالعات و
ارتباطات عنوان شده است.

مشاوره ،انتقال و تولید فناوری ،حمایت از ایدههای متقابل
براي سرمایهگذاری ،حمایت از پروژهها و پایاننامهها و
آموزش تخصصی از جمله مفاد این تفاهمنامه است.

نشست رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
با فعاالن بخش خصوصی استان البرز
جلسه مشترک دکتر سیدحسین گلدانساز ،رئیس پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی با رئیس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز و فعاالن بخش خصوصی
استان البرز ۲۰ ،تیر در سالن شورای این پردیس برگزار شد.
در این جلسه که بیش از  ۱۱۰واحد از فعاالن بخش خصوصی
حوزه کشاورزی و منابع طبیع استان البرز حضور داشتند ،دکتر
گلدانساز با اشاره به اهداف برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران و
ایجاد دانشگاه کارآفرین گفت« :یکی از اهداف سهگانه دانشگاه
تهران ،توجه به کارآفرینی و حل مشکالت جامعه است که
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به فارغالتحصیالن
حوزه کشاورزی و منابع طبیعی ،اهتمام ویژهای به این موضوع
دارد.
دکتر گلدانساز اظهار امیدواری کرد ارتباط و همکاری حوزه
کشاورزی و منابع طبیعی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی بیشتر و بهتر از گذشته شود.

کسب دو جایزه علمی بینالمللی
توسط یک عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر امیرمحمد گمینی ،عضو هیأت علمی پژوهشکده
تاریخ علم دانشگاه تهران ،موفق به دریافت دو جایزه
علمی بینالمللی از سوی «شاخه علم و تکنولوژی» انجمن
بینالمللی تاریخ و فلسفۀ علم و تکنولوژی در اروپا و «بنیاد
احساناوغلو» در ترکیه شده است.
توپنجمین
این دو جایزه در کشور برزیل و در حاشیه بیس 
کنگره بینالمللی تاریخ علم و تکنولوژی در شهر
«ریودوژانیرو» که از دوم تا هفتم مرداد  ۲۹-۲۴( ۱۳۹۶جوالی
 )۲۰۱۷برگزار شد ،به دکتر امیرمحمد گمینی در بخش جایزه

پژوهشگر جوان برای پایاننامه دکتری با عنوان «جایگاه و
آرای قطبالدین شیرازی در علم هیأت» اهدا شده است.
این پایاننامه با راهنمایی دکتر حسین معصومی همدانی و در
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نگاشته شده و قب ً
ال
نیز موفق به کسب مقام برگزیده هشتمین دوره جایزه فارابی
در گروه تاریخ ،جغرافیا و باستانشناسی شده بود.
همچنین کتاب دایرههای مینایی :پژوهشی در تاریخ
کیهانشناسی در تمدن اسالمی نیز از آثار دکتر گمینی است
که در سال  ۱۳۹۶از پایاننامه وی منتشر شده است.
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توصیف کرد و افزود« :پردیس علوم در دانشگاه تهران و در
نظام آموزش عالی کشور جایگاه مهم و رفیعی دارد ،زیرا
بسیاری از دانشمندان برجسته کشور از این پردیس برخاسته و
برای دانشگاه تهران اعتبار و و برای جامعه افتخار آفریدهاند».

با حضور مشاور رئیس دانشگاه

رئیس جدید پردیس علوم
دانشگاه تهران معرفی شد
جلسه معرفی رئیس جدید پردیس علوم با حضور دکتر سید
احمدرضا خضری ،مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل اداره کل
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران  ۲۷شهریور در
سالن شورای پردیس برگزار شد.
در این جلسه که رؤسای دانشکدههای پردیس علوم حضور
داشتند ،دکتر خضری ضمن تشکر از حاضران ،درباره رئیس
جدید پردیس علوم گفت« :جناب آقای دکتر پزشک به دلیل
فرصت مطالعاتی خارج از کشور ،درخواست دادند که رئیس
جدید پردیس انتخاب و معرفی شود».
وی شیوه انتخابی برای انتصاب مدیران از سوی ریاست
دانشگاه را موفق خواند و افزود« :بر اساس شیوه دموکراتیک
و موفقی که با نظرخواهی از اعضای هیأت علمی واحدها
اتخاذ کرده است ،از استادان محترم پردیس علوم نظرخواهی
کرده و بر اساس نظرات آنها ،ریاست محترم دانشگاه ،جناب
آقای دکتر وحید نیکنام را که بیشترین رأی را برای تصدی این
پست داشتند ،به عنوان رئیس پردیس علوم منصوب کردند».
دکتر خضری با یادآوری اینکه آئیننامه جدید ،اجازه انتصاب
مدیران را به رئیس دانشگاه داده است ،تصریح کرد« :به دلیل
موفقیت فرایند انتصاب رؤسا و مدیران بر اساس نظر و
انتخاب همکاران در واحد ذیربط ،از ابتدا ریاست دانشگاه
این روش را محور انتصابات قرار داده و تقریب ًا در تمام موارد
به آن عمل کردهاند که خوشبختانه شاهد آثار و نتایج مثبت و
موفق این روش دموکراتیک بودهایم».
مشاور رئیس دانشگاه تهران ،پردیس علوم را بسیار مهم

دکتر خضری افزود« :بنابراین مدیریت آن بسیار مهم است
و به همین دليل بر اساس برنامههای ارائه شده ،جناب آقای
دکتر نیکنام برای تصدی این پست مهم انتخاب و منصوب
شدهاند که امیدواریم با همکاری دیگر اعضای محترم هیأت
علمی این پردیس بتوانند هماهنگ و همسو با برنامه سوم
راهبردی دانشگاه تهران در جهت ارتقای جایگاه بینالمللی
دانشگاه ،حرکت به سوی دانشگاه ایدهپرداز و کارآفرین و
ارتقای اخالق و مسئولیتپذیری اجتماعی به شکلی مؤثر
حرکت کنند».
مدیرکل اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه در
پایان از دکتر پزشک به خاطر زحمات ،مدیریت صبور و فعال 
در دوره تصدی ریاست پردیس علوم سپاسگزاری و همچنین
از دکتر نیکنام به خاطر پذیرش این مسئولیت تشکر و آرزوی
توفیق کرد.
در ادامه ،دکتر حمید پزشک ،رئیس پیشین پردیس علوم،
با اشاره به وضعیت پردیس در دوره مدیریت خود گفت:
«اکنون شرایط پایدار و خوبی داریم که نتیجه فعالیتهای و
برنامههای متعددی است که در چند سال گذشته با کمک
همکاران انجام دادیم».
وی گزارش فعالیتهای صورت گرفته را مفصل خواند و
افزود« :گزارش سه سال گذشته به صورت مکتوب آماده شده
است که در آن مشخص شده کجا بودیم و اکنون به کجا
رسیدهایم .امیدوارم این نوع گزارش نویسی در پایان دوره
ریاست مسئوالن ،به یک سنت تبدیل شود».
دکتر پزشک ،ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جدید ،پردیس
علوم را در حوزههای آموزش ،پژوهش ،فعالیتهای بینالمللی
و دانشجویی موفق توصیف کرد و این موفقیتها را مرهون
همکاری و همراهی همه همکاران پردیس دانست.
در پایان این جلسه ،دکتر نیکنام نیز ضمن سپاسگزاری از دکتر
پزشک و همکاران او ،گفت :امیدوارم از این پس نیز پردیس
علوم منشأ خدمات مفیدی باشد و بتوانیم با برنامهریزی دقیق
و کمک همه همکاران در جهت تحقق برنامه سوم دانشگاه
تهران حرکت کنیم.
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رونمایی از برنامه پنجساله دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران

مراسم رونمایی از برنامه پنج ساله دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ۳۰ ،مرداد برگزار شد.
در ابتدای مراسم که با حضور دکتراحسان چیتساز ،مدیر کل
برنامه ،بودجه و تحول سازمانی دانشگاه ،هیأت رئیسه ،مدیران
گروههای آموزشی و جمعی از کارکنان دانشکده برگزار شد،
دکتر امین مقدسی ،رئیس دانشکده  ،حرکت منظم بر پایه
یک برنامه استراتژیک راهبردی را عامل دستیابی سازمانها
به اهدافشان برشمرد و گفت« :اشراف به موقعیت و وضعیت
فعلی امری مهم برای ترسیم چشمانداز مطلوب است .از این
رو دانشکده ادبیات با الگوبرداری دقیق از برنامه راهبردی
پنج ساله دانشگاه ،به عنوان یک سند باالدستی ،برنامهای
اختصاصی تنظیم کرده است تا در حرکت دانشگاه به سوی
اهداف دراز مدتی که مد نظر دارد ،همسو باشد».

کسب مقام نایب قهرمانی تیم دانشآموزی
رباتهای فوتبالیستM۳

تیم دانشآموزی رباتهای فوتبالیست  M۳مرکز مهندسی
رباتیک دانشگاه تهران مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.
تیم دانشآموزی رباتهای فوتبالیست  M3مرکز مهندسی
رباتیک دانشگاه تهران موفق به کسب مقام نایب قهرمانی
مسابقات انتخابی ایران و سهمیه شرکت در المپیاد جهانی
رباتیک  ۲۰۱۷کاستاریکا شد .مهبد تاج دینی و مهراب نیایی
اعضای این تیم هستند که دورههای آمادگی برای شرکت در
المپیاد جهانی رباتیک را در مرکز مهندسی رباتیک دانشکده
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گذراندهاند.
سرپرستی این تیم را نیز علیرضا عباسی مشایی ،کاظم گندم
مالمیری و دکتر فرشید نجفی بر عهده داشتند .این المپیاد که
بزرگترین رویداد دانشآموزی جهان در حوزه رباتیک است
از دهم تا دوازدهم نوامبر سال  ۲۰۱۷در کشور کاستاریکا
برگزار میشود.

با نظارت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نخستین «بومی نو-فین تک» دانشآموزی در بازار سرمایه برگزار شد

نخستین رویداد استارتاپی حوزه بازار سرمایه برای
دانشآموزان پایه اول متوسطه در قالب مسابقات کسب و
کار دانشآموزی توسط مؤسسه کارآفرینان شایسته فردا،
تحت نظارت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و شرکت
اطالعرسانی و خدمات بورس در راستای تفاهمنامه همکاری
منعقده ۱۹ ،و  ۲۰مرداد برگزار شد.
در این رویداد دانشآموزان با هدف آشنایی با بوم مدل کسب
و کار به صورت تیمی با طرح ایدههای نوآورانه در حوزه بازار
سرمایه به رقابت پرداختند.
رضا زعفریان ،عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی و
مدیر طرح کاشف ،گفت« :در جلسات آموزشی به این نتیجه
رسیدیم که دانشآموزان نیازمند انگیزه ،حمایت ،تشویق و

راهنمایی هستند تا بتوانند ایدههای کسب و کارهای جدید
را به دست آورند؛ بنابراین به ایده یک استارتاپ تخصصی
در حوزه مالی رسیدیم و نام آن را هم به طور مشترک «بومی
نو -فین تک» گذاشتیم تا بتوانیم دانشآموزان را به سمت
استارتاپهای مالی در حوزه بورس ،بانک و خدمات بیمهای
هدایت کنیم».
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه این نخستین
«بومی نو» تخصصی دانشآموزی است که در حوزه مالی با
تمرکز بر بازار سرمایه برگزار میشود ،ابراز امیدواری کرد که
چنین برنامههایی در سراسر ایران برگزار شود.
خاطر نشان میشود در حاشیه این مراسم ،کارگاههای آموزش
بوم کسب و کار نیز برگزار شد.

در مراسم افتتاح نگارخانه دانشجو مطرح شد

جایی مطمئنتر از دانشگاه تهران برای اهدای آثار هنری نیست
نگارخانه دانشجو با نمایش آثار استاد علی اسفرجانی و با
حضور رئیس دانشگاه تهران ،خانواده زندهیاد اسفرجانی
و جمعی از هنرمندان شاخص کشور  ۹مرداد در باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح شد.

دکترمحمود نیلی احمدآبادی در مراسم افتتاح نگارخانه
دانشجو ،از آثار استاد علی اسفرجانی و فروشگاه هنری
توگو با خانواده اسفرجانی
دانشگاه تهران دیدن کرد و به گف 
و هنرمندان حاضر در مراسم پرداخت.

در ابتدای مراسم افتتاح نگارخانه دانشجو ،دکترمجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،گفت« :توفیقی نصیب ما و
همکارانمان شد که افتتاح نگارخانه دانشجو را با نمایش آثار
یکی از هنرمندان برجسته معاصر ایران ،استاد علی اسفرجانی
که به حق یکی از شاخصترین هنرمندان حوزه تجسمی در
چند دهه اخیر هنر ایران است ،برگزار کنیم».

وی با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد آثار استاد
اسفرجانی ،افزود« :گفتنیها در آثار استاد اسفرجانی گفته
شده و قابل مشاهده است بنابراین مایلم مراتب امتنانم را
از خانواده اسفرجانی ابراز کنم به خاطر محبتی که داشتند و
این آثار گرانبها را به دانشگاه تهران اهدا کردند .همانطور که
میدانید سالها قبل این مجموعه از آثار استاد اسفرجانی به

دانشگاه تهران هدیه شده و در باغ موزه نگارستان نگهداری
میشد .خوشبختانه با پیگیریهایی که خانواده اسفرجانی
و همکاران ما در باغموزه نگارستان انجام دادند ،این آثار
از انبارها بیرون آمد و امروز به طرز شایستهای در معرض
دید قرار گرفته است».

معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،تاکید کرد« :امیدواریم پس
از برگزاری این نمایشگاه که حدود  ۱۰روز در نگارخانه
دانشجو ادامه خواهد داشت ،در باغموزه نگارستان در یک
تاالر خاص ،آثار استاد اسفرجانی را به صورت دائمی در
معرض دید عموم قرار بدهیم و با محبتی که خانواده محترم
اسفرجانی دارند انشاءاهلل آثار جدیدی نیز به مجموعه اضافه
میشود و این تاالر ،با یاد و نام استاد اسفرجانی محل رجوع
هنرمندان ،هنرجویان و عالقهمندان این رشته خواهد شد».

دکتر سرسنگی ،دانشگاه تهران را از چند جهت شاخص
برشمرد و اظهار داشت« :دانشگاه تهران برای بنده که افتخار
داشتم هم دانشآموخته آن باشم و هم به عنوان یک خدمتگزار
امروز در آن خدمت کنم ،یک ویژگی ممتاز نسبت به
دانشگاههای دیگر دارد و شاید این ویژگی برگردد به کیفیت
باالی فعالیتهای دانشگاه چه در حوزه آموزشی و چه در
حوزه پژوهشی و فرهنگی .شما کمتر دانشگاهی را در ایران
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میتوانید پیدا کنید که یک سالن تئاتر مثل تاالر مولوی داشته
باشد جایی که در واقع خاستگاه تئاتر دانشگاهی کشور است.
کمتر دانشگاهی را میبینید موزههایی داشته باشد مانند موزه
مقدم و باغموزه نگارستان که در تهران و حتی کشور سرآمد
هستند و کمتر دانشگاهی را پیدا میکنید که اساس ًا به دنبال
تفکر استفاده از ابزار هنر برای تربیت و پرورش دانشجویان
خود باشد».

معاون فرهنگی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد:
«مطمئنیم که هر چه ما
بتوانیم در حوزه فرهنگ
و هنر کار خودمان را
گسترش دهیم در ارتقای
کیفی دانشجویان دانشگاه
تهران میتواند مؤثر باشد
و دانشگاه تهران را به
عنوان نمادی از فرهنگ
جامعه ایران اسالمی در
معرض دید عموم چه در
داخل و چه در خارج از
کشور به عنوان یک مرکز
شاخص قرار دهد».

در ادامه این مراسم ،خانم
شهرزاد اسفرجانی ،دختر
استاد علی اسفرجانی ،به
تشریح نحوه اهدای آثار به دانشگاه تهران پرداخت و گفت:
«من در زمان حیات پدر به نمایندگی از خانواده موظف شدم
که کار جمعآوری و اهدای آثار را انجام دهم .در نهایت فکر
میکنم تصمیمی که با همفکری مادر و خواهرم گرفتیم که آثار
را به دانشگاه تهران تقدیم کنیم ،بهترین تصمیم بود زیرا پدر
بیشتر از همه توجه زیادی به جوانان و رشد فرهنگ و دانش
کشور داشت».
اسفرجانی در ادامه افزود« :در نتیجه فکر کردیم بهترین کاری
که میتوانیم انجام دهیم تقدیم آثار به دانشگاه تهران است تا
شاید تشویقی باشد برای سایر خانوادهها که برای گنجینههای
خانوادگیشان بهدنبال جای امنی میگردند و میتوانند برای
ماندگاری بیشتر آنها را به جای خوبی مثل دانشگاه تهران
تقدیم کنند .به این ترتیب بود که ما افتخار پیدا کردیم جز بنیاد

حامیان دانشگاه تهران باشیم و من فکر میکنم امروز واقع ًا بار
بزرگی از دوش من برداشته شده است».

دختر زنده یاد علی اسفرجانی با اشاره به اینکه آرزوی استاد به
حقیقت پیوسته است ،اظهار داشت« :انگار تمام آرزوهایی که
پدر داشت و تمام چیزهایی که در سالهای آخر میخواست
از جمله اینکه این آثار پخش نشود و همه در یک جا نگهداری
شود و برای آیندگان بماند ،محقق شده است».

شهرزاد اسفرجانی در پایان سخنانش ،تاکید کرد« :فکر میکنم
در  ۵۰سال گذشته تعداد
افرادی که این نوع آثار
را آفریدند خیلی خیلی
کم بوده است ،به همین
دلیل است که نسل
جوان مایل است این
آثار را ببیند و از آن لذت
ببرد و این حق آیندگان
است که این آثار به
سالمت به دستشان
برسد.

و جوانان کشور باز میگردد».

ما معتقدیم جایی
بهتر از دانشگاه تهران
برای نگهداری از این
آثار وجود ندارد زیرا
نتیجهاش به دانشجویان

در افتتاحیه نگارخانه دانشجو ،گروه موسیقی ایل با حضور
صادق چراغی ،محمد صادق اسحاقی ،بهنام ارجمندی ،مهدی
تجلی ،حسن خدایی نیا ،مرتضی یگانه راد و مجید یگانه راد،
قطعاتی را همراه با اشعار برگزیدهای از استاد شفیعی کدکنی
اجرا کردند.
در پایان این مراسم با حضور دکترمحمود نیلی احمدآبادی،
دکترمجید سرسنگی ،دکترحسن به نژاد و دکترسید حسین
حسینی ،به پاس یک عمر تالش و فعالیت هنری و خلق
آثار بیبدیل توسط استاد روانشاد علی اسفرجانی ،مدالیون
سیمین گرامیداشت هشتادمین سال تصویب قانون تأسیس
دانشگاه تهران ،توسط رئیس دانشگاه تهران به رسم یادبود
تقدیم خانواده استاد اسفرجانی شد.
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بررسی ساختار تصمیمگیری هستهای آمریکا در قبال ایران در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه تهران

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «مدل و ساختار
تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران :مطالعه
موردی موضوع برنامه هستهای ایران» در دانشکده مطالعات
جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
این رساله با راهنمایی دکتر سیدمحمد علی موسوی ،دانشیار
گروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان ،و داوری
دکتر مهدی آهویی ،استادیار گروه مطالعات ایران دانشکده
مطالعات جهان (داور داخلی) ،و دکتر محمد حسنخانی،
دانشیار دانشگاه امام صادق (داور خارجی) ۲۰ ،شهریور در
تاالر ملل دانشکده مطالعات جهان برگزار و موفق به کسب
درجه عالی شد .دکتر سیدعباس عراقچی ،معاون وزیر امور
خارجه و دانشیار دانشکده روابط بینالملل ،و دکتر سیدمحمد
کاظم سجادپور ،رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای بینالمللی
وزارت امور خارجه و استاد دانشکده روابط بینالملل ،استادان
مشاور این رساله بودند.
توحید افضلی در رساله دکتری خود با بهرهبرداری از تئوری
سازهانگاری و روش تحلیل گفتمان انتقادی تالش کرده تا
ساختار تصمیمگیری ،بازیگران اصلی تصمیم ساز سیاست

خارجی ،نقش و عملکرد بازیگران رسمی و غیررسمی آمریکا
و تأثیر رویکردهای برساخته و فرهنگ سیاسی در شکلگیری
سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را مطالعه و تحلیل کند.
وی در این مطالعه ضمن ارزیابی مدلهای موجود روابط
بینالملل به بررسی ساختار ،روابط درون ساختاری بین
بازیگران مهم و مدل تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا
در قبال پرونده هستهای ایران پرداخته است .افضلی همچنین
در این تحقیق ضمن شناسایی بازیگران و تصمیم گیران اصلی
ایاالت متحده در قبال پرونده هستهای ایران و نیز بررسی نقش
و عملکرد آنها در فرایند تصمیمسازی سیاست خارجی آمریکا،
مدل جامعی با عنوان مدل Bureau-Organizational
برای تحلیل سیاست خارجی آمریکا پیشنهاد کرده است
که دربرگیرنده تحلیل و تبیین فضای داخلی و بینالمللی،
پیشفرضها و تصورات سازهانگارانه ،چانهزنی و رقابتهای
بوروکراتیک درون ساختاری ،فرایند هماهنگی سازمانی مبتنی
بر مدل سازمانی و نقش گروههای ذینفع و البیها در ساختار
تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا در قبال فعالیتهای
هستهای جمهوری اسالمی ایران است.

اولین جلسه معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه یک در دانشگاه تهران برگزار شد

معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه یک کشور ،دهم مرداد
اولین جلسه خود را در سال  ۱۳۹۶در تاالر امیرکبیر دانشگاه
تهران برگزار کردند.
در این نشست که بالغ بر  ۲۰تن از معاونان دانشجویی

دانشگاههای منطقه یک حضور داشتند ،درباره موضوعات
طبخ و توزیع غذای دانشجویی ،بودجه تعمیر و تجهیز
خوابگاهها و تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی بحث و
تبادل نظر صورت گرفت.
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راهاندازی آزمایشگاه تجزیه عنصری
مؤسسه باستانشناسی

آزمایشگاه تجزیه عنصری مؤسسه باستانشناسی دانشگاه
تهران افتتاح شد.
مؤسسه باستانشناسی دانشگاه برای پیشبرد اهداف پژوهشی و
خدماترسانی سریع به پژوهشگران باستانشناسی ،آزمایشگاه
تجزیه عنصری را راهاندازی کرده است.
این آزمایشگاه مجهز به دستگاه  XRFبرای تجزیه عنصری
عناصر غیرارگانیک است و برای انجام فعالیتهای علمی
در زمینههای میان دانشی در باستانشناسی کشور از اهمیت
ویژهای برخوردار است.

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم
برگزار شد

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم ،با حضور
اعضای هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم و نمایندگان
بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد.

با انتخاب هیأت مدیره این بنیاد ،بر اساس اساسنامه و با نظارت
نمایندگان بنیاد حامیان دانشگاه تهران ،دکتر علی مقاری به
عنوان رئیس هیأت مدیره ،دکتر حمید پزشک به عنوان نایب
رئیس و دکتر مجید علیزاده به عنوان خزانهدار و دبیر این بنیاد
انتخاب شدند.

ثبت بیش از  ۱۹۰۰زمینلرزه د ر مرداد و شهریور  ۱۳۹۶توسط مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری موسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران بیش از  ۸۸۰زمینلرزه  در مرداد 
و ۱۰۸۸زمین لرزه در شهریور  ۱۳۹۶را ثبت کردند.
این زمینلرزهها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی
رخداده و توسط شبکههای لرزهنگاری ثبت و تعیین محل
شدهاند.
بر اساس این گزارش در مرداد امسال تعداد  ۹زمینلرزه با

بزرگی بیش از  ۴.۰در داخل کشور توسط مرکز لرزهنگاری
کشوری به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها در تاریخ
/۰۱/۰۵ ۹۶با بزرگی  ۵.۴حوالی سیرچ واقع در استان کرمان،
رخ داده است ۵ .عدد از زمینلرزهها دارای بزرگی کوچکتر
از  ،۱تعداد  ۴۰۱عدد از زمینلرزهها دارای بزرگی بین  ۱و ،۲
تعداد  ۳۸۴عدد دارای بزرگی بین  ۲و  ،۳تعداد  ۸۲زمینلرزه
دارای بزرگی بین ۳و ۴و تعداد  ۹زمینلرزه دارای بزرگی بیش
از  ۴در مقیاس امواج زمین بودهاند.
و در شهریور  ۱۳۹۶تعداد  ۱۴زمینلرزه با بزرگی بیش از
 ۴.۰در داخل کشور توسط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت
رسیده است که بزرگترین آنها در  ۹شهریور  ۹۶با  بزرگی
 ۴/۵حوالی زیارتعلی واقع در استان هرمزگان ،رخ داده است.
 ۱۰مورد از زمینلرزهها دارای بزرگی کوچکتر از  ،۱تعداد
 ۵۳۰عدد از زمینلرزهها دارای بزرگی بین  ۱و  ،۲تعداد ۴۴۰
زلزله دارای بزرگی بین  ۲و  ،۳تعداد  ۹۴زمینلرزه دارای
بزرگی بین ۳و ۴و تعداد  ۱۴زمینلرزه دارای بزرگی بیش از ۴
در مقیاس امواج زمین بودهاند.
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نخستین جشنواره «روز پروژه» در دانشگاه تهران برگزار شد
نخستین جشنواره پروژههای کارشناسی با عنوان «روز پروژه»،
 ۲۲شهريور بههمت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
تهران برگزار شد.
دکتر مجید نیلی احمد آبادی ،رئیس دانشکده مهندسی برق
و کامپیوتر در گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران،
هدف از برگزاری این جشنواره را تسهیل آگاهی ذینفعان
از دستاوردها ،ظرفیتها و توانمندیهای دانشکده و
دانشآموختگان آن و گسترش تعامل دوسویه با کارآفرینان،
سرمایهگذاران ،فناوران و فعاالن صنعتی برتر کشور در راستای
تقویت اقتصاد دانشبنیان توصیف کرد.
وی خاطر نشان کرد« :هدف جدی دیگر ما این است که
برای فارغالتحصیالن بتوانیم فرصتهای شغلی پیدا کنیم،
شرکتهای زیادی هم برای دیدن دستاوردها و هم استخدام
افراد در این جشنواره حضور داشتند که برخی از آنها به
انتخاب خود جایزه برای پایاننامههای برتر در نظر گرفتهاند
که امیدواریم این طرح در مجموعه دانشکده فنی و همچنین
دانشکدههای دیگر به اجرا در آید».
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،با عنوان اینکه یکی
از وظایف دانشگاه تهران در راستای مسئولیت اجتماعی
ارتباط با جامعه و اثربخشی در این حیطه است ،گفت:
«برای دانشکده برق و کامپیوتر و در کل دانشکدههایی که در
حوزه فنی فعالیت میکنند این اثربخشی ارتباط بهتر با اقتصاد
دانشبنیان و تالش برای بهبود وضعیت کارهای دانشمحور
در کشور است».
دکتر نیلی احمد آبادی افزود« :با این دید دانشکده برق و
کامپیوتر یک طرح پایلوتی را اجرا میکند که کلیت این
طرح با عنوان «دانشکده سرمایهگذار» است ،بدین معنی که
سرمایههای اصلی خود را که پایان نامهها ،استادان و دانشجویان
برجسته هستند ،با جامعه و در جهت توسعه اقتصاد دانشبنیان
به اشتراک بگذارد».
وی با بیان اینکه به نمایش گذاشتن دستاوردهای دانشکده
بخشی از این برنامه کلی است ،گفت« :راههای مختلفی برای
نشان دادن دستاوردها به جامعه وجود دارد ،اما با توجه به
حجم بار زیاد کاری در دانشگاه به دنبال برنامهای بودیم که

در کنار روند کار طبیعی دانشکده ،جامعه امکان دسترسی به
دستاوردهای ما را داشته باشد».
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در ادامه تصریح
کرد« :یکی از این کارهای طبیعی دفاع دانشجویان از
پایاننامههاست ،بنابراین امروز برای اولین بار در دانشگاه
تهران تحت عنوان پایلوت ،دانشکده برق و کامپیوتر قسمت
دفاع شفاهی از پروژههای کارشناسی را به صورت حضوری
و پوستر برگزار میکند».
دکتر مصطفی صالحی ،مسئول برگزاری نخستین جشنواره،
نیز گفت« :بسیاری از کارهایی که در دانشکده انجام میشود
هم در سطح کشور و هم در حوزه بینالملل از کیفیت خوبی
برخوردار است ولی متأسفانه این کارها دیده نمیشوند».
وی هدف از برگزاری نخستین جشنواره را دیدهشدن
و ارائه محصوالت و دستاوردهای دانشجویان برای
شرکتهای صنعتی و فناور عنوان کرد و گفت« :بازدید
دانشجویان دیگر از این کارها میتواند زمینه مثبتی برای
انجام کارهای بهتر و همچنین ایجاد یک فضای رقابتی
کام ً
ال سالم بین آنها فراهم آورد».
مسئول برگزاری نخستین جشنواره ارزیابی یکنواخت
کارها و پروژههای دانشجویی را از دیگر اهداف و مزایای
این طرح برشمرد.
دکتر صالحی گفت« :یک فرصت مناسب برای شرکتهای
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صنعتی و فناوری مرتبط با پروژههای ارائه شده است تا از بین
دانشجویان نیروهای مورد نیاز خود را انتخاب کنند که این امر
یک تعامل دوطرفه برای دانشجو و صنعت را در پی دارد».
وی با تصریح اینکه ارائه پروژههای کارشناسی برای اولین
بار است که در دانشکده برق و کامپیوتر اجرا میشود ،افزود:
«پیشنهادهای خیلی مثبتی از طرف شرکتهای صنعتی و فناور
دریافت شده و از این طرح استقبال فراگیری کردهاند .فاز اول
این طرح ارائه پروژههاست و در مرحله بعدی حتی نظر بر
این است که صورت مسئلهها از طرف شرکتهای صنعتی
تعریف شود .یعنی نیازهای کاربردی از طرف صنعت عنوان و
در دانشکده بین دانشجویان به مسابقه گذاشته شود».

دکتر صالحی گفت« :تیم چندنفره از استادان در تدوین
آئیننامه این طرح شرکت کردند که با تصویب شورای
آموزشی دانشکده همراه بود .برآورد ما این است که
برگزاری این جشنواره شروع یک حرکت سازنده است.
شرکتهای مختلف با توجه به زمینههای کاری خود به
دانشجویان کارشناسی ما برای ارائه و انجام پروژههای
متفاوت نیازمند هستند».
وی تصریح کرد« :دانشجویان با  ۹گرایش الکترونیک ،مهندسی
پزشکی ،مخابرات ،کنترل قدرت ،نرمافزار ،معماری کامپیوتر،
فناوری اطالعات ،سختافزار و سیستمهای دیجیتال در این
جشنواره شرکت کردند ۷۲ .پایاننامه کارشناسی در این برنامه
به نمایش گذاشته شد که  ۱۰درصد برتر پایاننامهها در هر
گرایش معرفی میشوند و عالوه بر آن شرکت شاتل و ستاد
علوم شناختی از دیدگاه خود به پایاننامههای برتر جوایزی
را اهدا میکنند».
این جشنواره با حضور استادان دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر ،دانشجویان ،کارآفرینان ،سرمایهگذاران ،فناوران و
فعاالن صنعتی برتر کشور برگزار شد و در پایان از برگزیدگان
با اهدای جایزه تقدیر شد.
همچنین اولین دوره دفاع متمرکز از پایاننامههای کارشناسی
ارشد با عنوان «کنفرانس دفاع از پایاننامههای کارشناسی
ارشد» از  ۲۵تا  ۲۹شهریور به صورت پایلوت در دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار میشود.

اسامی برگزیدگان
طاهره اسکندری رشته الکترونیک ،پروژه طراحی و ساخت
تعادلسازی بار برای محرک عمقی مغز آدیاباتیک با جریان
ثابت؛ شهریار شلیله رشته الکترونیک ،پروژه بهینهسازی
سیستم  Metas chipجهت تشخیص متاستاز در نمونههای
بیوپسی بیماران سرطانی با فیلترینگ؛ زهرا شهریاری رشته
بیوالکتریک ،پروژه طراحی و ساخت سیستم نمایش عروق
خونی در داخل بافت با استفاده از تصویربرداری مادون قرمز؛
امیرمسعود زارع بیدکی رشته سخت افزار ،پروژه تشخیص
کاالهای خریداری شده توسط مشتری با کمک شبکه عصبی
عمیق؛ امید رضا گندمی نسب رشته سیستم دیجیتال ،پروژه
مالتی پلکس زمانی (  ) TEMویدئو  SDIبر روی لینک
xilinx aurora؛ حانیه خاکشور رشته فناوری اطالعات،
پروژه طراحی نظام پشتیبانی غیر متمرکز خدمات مرکز
فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران؛ وحید
صفری رشته قدرت ،پروژه مانیتورینگ وضعیت کلید قدرت؛
اشکان برزکار رشته کنترل ،پروژه کنترل حلقه بسته دما در
خانه هوشمند؛ جمال نظامی پور رشته مخابرات ،پروژه ارسال
سیگنال آنالوگ با استفاده از روش Frequency hopping
؛ علی چقازردی رشته مخابرات ،پروژه به کارگیری روشهای
پردازش تصویر در تعیین جرم اجسام هندسی ساده؛ مهدی
پروانه رشته علوم مهندسی ،پروژه طراحی آنتن موج نشتی
با الگوی تشعشعی تمام جهته برای استفاده در مخابرات بی
سیم؛ امیرحسین غفاری رشته نرم افزار ،پروژه طراحی و
ساخت سیستم بی درنگ تشخیص استرس.
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انتشار کتاب عضو هیأت علمی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
توسط ناشر معتبر بینالمللی

 ۲۰رتبه برتر خانه نشریات دانشگاه تهران
در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات
دانشجوییکشور

دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی کشور
با عنوان «تیتر  »۱۰از  ۱۲تا  ۱۵شهریور در دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
در این جشنواره نتایج بهدست آمده از  ۳۷۰۰۰اثر رسیده در
سه مرحله داوری ،که بهصورت آنالین و حضوری صورت
گرفته بود ،براي معرفی و اهدای جوایز اعالم شد.
خانه نشریات دانشگاه تهران توانست در مرحله دریافت
جوایز در مجموع  ۷رتبه اول ۶ ،رتبه دوم ۵ ،رتبه سوم ،رتبه
اول و دوم بخش ویژه و در مجموع  ۲۰رتبه برتر بهدست
آورد.
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
نایب رئیس فدراسیون گلف شد

نفیسه علی قاضی ،دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت
مواد غذایی دانشگاه تهران ،با حکم رئیس فدراسیون گلف
جمهوری اسالمی ایران نایب رئیس این فدراسیون شد.
با حکم دکترکیکاوس سعیدی ،رئیس این فدراسیون ،نفیسه
علیقاضی ،دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
دانشگاه تهران ،مدیر بهداشت سازمان نظام دامپزشکی و دبیر
کمیته بانوان دامپزشک این سازمان به عنوان نایب رئیس
فدراسیون گلف منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است« :نظر به سوابق ،عالقهمندی
و تعهد سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست
نایب رئیس امور بانوان فدراسیون گلف جمهوری اسالمی
ایران منصوب میشوید .توفیق روزافزون سرکار عالی را در
پیشبرد اهداف ورزشي بانوان و توسعه گلف کشور در ابعاد
همگانی ،قهرمانی و حرفهای مسالت دارم».

کتاب «بهینهسازی پیشرفته توسط الگوریتمهای برگرفته از
طبیعت» به کوشش دکترامید بزرگ حداد ،عضو هیأت علمی
گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران تالیف و توسط انتشارات اسپرینگر منتشر شد.
دکتر بزرگ حداد درباره اهمیت این کتاب میگوید:
«بهینهسازی یکی از مسائل جداییناپذیر دنیای امروز است
که از مسائل روزمره زندگی تا مباحث پیچیده مهندسی رخنه
کرده است .بسیاری از روشهای رایج بهینهسازی توانایی
حل مسائل پیچیده امروزی را ندارند .از اینرو ،الگوریتمهای
برگرفته از طبیعت به عنوان یکی از زیرشاخههای اصلی هوش
محاسباتی ،بهدلیل عملکرد مطلوب در یافتن پاسخ بهینه مسائل
پیچیده ،در دهههای اخیر شکوفا شدهاند .این الگوریتمها در
تالش هستند تا با رویکردی ساده و قانونمند در پی یافتن
جواب بهینه مسائل در کوتاهترین زمان ممکن برآیند».
وی میافزاید« :طی چند دهه اخیر تعداد قابل مالحظهای
از این الگوریتمها توسط محققان مختلف طراحی و توسعه
داده شدهاند ،که در بسیاری از آنها ،از مبانی رفتار مشاهده
شده در پدیدههای طبیعی در طراحی این الگوریتمها بهره
گرفته شده است .با وجود اینکه بسیاری از این الگوریتمها
از ظرفیت باالیی برای حل معادالت برخوردار هستند ،اما به
دلیل گستردگی و تنوع باالی این الگوریتمها ،فرصت معرفی
و بررسی کافی آنها در زمینههای مختلف فراهم نشده است .از
طرفی از ملزومات شکوفایی این الگوریتمها ،استفاده و بررسی
عملکرد آنها در مسائل متعدد و با ویژگیهاي مختلف است،
تا زمینه الزم برای معرفی نقاط قوت و همچنین شناسایی نقاط
ضعف آنها فراهم شود».
به گفته نویسنده ،کتاب مذکور تالش دارد تا به طور خاص
برخی از جدیدترین این الگوریتمها که پتانسیل باالیی در حل
مسائل پیچیده بهینهسازی را دارا هستند ،معرفی کرده و ضمن
بیان مبانی نظری مورد استفاده در توسعه این الگوریتمها،
به معرفی نحوه پیادهسازی کاربرد هر یک از آنها برای حل
مسائل بهینهسازی بپردازد».
کتاب «بهینهسازی پیشرفته توسط الگوریتمهای برگرفته از
طبیعت» مجموعه مقاالتی است مشتمل بر  ۱۴مقاله و یک
مقدمه که با تألیف دکتر امید بزرگ حداد توسط انتشارات
اسپرینگر به چاپ رسیده است.
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اعطای جایزه زنان در علم به دو عضو هیأت علمی
دانشگاهتهران

جایزه زنان در علم به دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
اعطا شد.
دکتر زهرا امام جمعه ،عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی
صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،و دکتر
هاجر ابراهیم نجفآبادی ،عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک
پردیس علوم دانشگاه تهران ،برنده اولین جایزه زنان در علم
شدند.
اولین دوره جایزه «زنان در علم» ،در راستای شناسایی ،معرفی،
تشویق و حمایت زنان پژوهشگر تأثیرگذار در حوزه علم و
همچنین شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر در
پیشبرد علم در جمهوری اسالمی ایران ۲۸ ،مرداد با حضور
دکتر محمد فرهادی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،در
کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
در اولین دوره اعطای این جایزه که از  ۱۶زن محقق در
گروههای علوم پایه – پزشکی ،فنی– مهندسی ،کشاورزی،
علوم انسانی و هنر تقدیر بهعمل آمد ،دکتر زهرا امام جمعه و
دکتر هاجر ابراهیم نجفآبادی اعضای هیأت علمی دانشگاه
تهران موفق به کسب این جایزه شدند.

همکاری پردیس دانشکدههای فنی و
دانشگاه فنی و حرفهای در حوزه بینالملل

پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران در حوزه بینالملل با
دانشگاه فنی و حرفهای همکاری خواهد کرد.
در جلسهای که  ۱۱مرداد با حضور دکترنیکفر ،مدیر بینالملل
دانشگاه فنی و حرفهای و دکترزمانی ،مدیر بینالملل پردیس
دانشکدههای فنی ،در پردیس دانشکدههای فنی برگزار
شد ،پس از معرفی پتانسیلهای طرفین و ارائه تجربیات
بینالمللیسازی ،دو طرف زمینههای همکاری در حوزه
بینالملل به ویژه همکاری با کشور آلمان را مورد بحث و
بررسی قرار دادند.
با توجه به ظرفیتهای دانشگاه فنی و حرفهای ،سه محور
آموزش و ارتقای مدرسین ،به روزرسانی تجهیزات و
پروژههای مشترک به عنوان اولویتهای دانشگاه فنی و
حرفهای معرفی شدند و پردیس دانشکدههای فنی براي
همکاری در برنامهریزی در این زمینهها و کمک به بینالمللی
سازی آن دانشگاه در چهارچوب تفاهمنامه اعالم آمادگی کرد.
این مالقات به پیشنهاد معاونت بینالملل وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به منظور عملیاتیشدن نتایج بازدید هیأت
عالیرتبه ایرانی از کشور آلمان و همکاری با IMOVE
صورت گرفت.

سخنرانی رئیس پردیس البرز در هفتمین دور گفتوگوی دینی مرکز گفت وگوی ادیان و تمدنها
هفتمین دور گفتوگوی دینی مرکز گفتوگوی ادیان و
تمدنها (ایران و اتریش) ،با حضور اعضای هیأت علمی
دانشگاه تهران ،دانشگاه وین و سایر دانشگاهها و حوزههای
علمیه ایران  ۲۷و  ۲۸شهریور به میزبانی مرکز گفتوگوی
ادیان سازمان فرهنگ ارتباطات اسالمی برگزار شد.
در افتتاحیه این سمینار که با محوریت «انسان ،طبیعت و
آزادی» برگزار شد ،آیتاهلل تسخیری و آیتاهلل محقق داماد و
حجتاالسالم یونسی به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ادامه این سمینار ،همچنین دکتر یونس نوربخش ،عضو
هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و رئیس پردیس البرز،
با عنوان «آموزش دین در جامعه ایران» ،دکتر استفان هامس،
رئیس گروه فلسفه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه وین ،با
عنوان «ذات انسان مسئول آزادی اوست» ،دکتر مولر فانک،
استاد دانشکده مطالعات فلسفی و فرهنگی وین با عنوان
«فلسفه بومشناسی جهانی» و دکتر گواهی ،عضو فرهنگستان

علوم با عنوان «مالحظاتی پیرامون انسان ،طبیعت و آزادی» ،به
ایراد سخنرانی پرداختند.
رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران در سخنرانی خود بر
ضرورت بررسی و بازنگری در شیوههای آموزش دینی در
مراکز آموزش و خانواده تاکید و رعایت اصل آزادی و حق
انتخاب را در آموزش دین مهم توصیف کرد و آشنایی ادیان
با یکدیگر و احترام متقابل و مخالفت با هرگونه اجبار و
خشونت را ضروری دانست.
دکتر نوربخش گفت« :امروزه هدف از آموزش صرف ًا
انتقال یکسری اطالعات و بازتولید کارخانهای انسانهای
متحدالشکل نیست و نمیشود آموزش دین را اسیر نظام
بروکراسی و استانداردسازی کرد».
در پایان سمینار آیت اهلل تسخیری ،رئیس مرکز گفتوگوی
ادیان ،بیانیه نشست را قرائت کرد و مقرر شد دور بعد
گفتوگوها به میزبانی دانشگاه وین در سال بعد ادامه یابد.
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رشته منابع آب دانشگاه تهران رتبه  ۱۵جهان را کسب کرد
نام  ۱۲دانشگاه کشور در فهرست  ۵۰۰دانشگاه برتر جهان در
موضوعات  ۵۲گانه علمی رتبهبندی شانگهای درج شد که بر
اساس آن رشته منابع آب دانشگاه تهران در جمع  ۱۵دانشگاه
تراز اول جهان قرار دارد.
دکتر امید بزرگ حداد ،عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی ،نظام رتبهبندی شانگهای را یکی از نظامهای
رتبهبندی علمی معتبر و پراستناد جهانی دانست و افزود« :این
رتبهبندی تنها در پنج زمینه علوم اجتماعی ،پزشکی ،حیاتی،
مهندسی و علوم طبیعی انجام میشد ،اما اکنون برای این
زمینهها مجموع ًا  ۵۲زیرمجموعه (موضوع) تعیین شده است
که تمامی دانشگاههای جهان در این  ۵۲موضوع ارزیابی و
رتبهبندیميشوند».
وی خاطرنشان کرد« :ارزیابی رتبهبندی اخیر شانگهای در
بازه زمانی  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵و بر اساس دستاوردهای علمی
و پژوهشی هر دانشگاه در هر موضوع شامل تعداد مقاالت،
میزان ارجاعات به مقاالت ،تعداد مقاالت در مجالت تراز اول
بینالمللی ،وجود همکاریهای بینالمللی از طریق همکاری با
محققان سایر کشورها و اخذ جوایز و رتبههای اعضای هیأت
علمی هر دانشگاه ارزیابی انجام شده است».
دکتر بزرگ حداد با اشاره به حضور نام  ۱۲دانشگاه کشور
در فهرست  ۵۰۰دانشگاه برتر جهان در موضوعات  ۵۲گانه
شانگهای ،خاطر نشان کرد« :نام دانشگاههای تهران ،صنعتی

شریف ،علم و صنعت ایران ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی اصفهان،
تربیت مدرس ،فردوسی مشهد ،تبریز ،نوشیروانی بابل ،آزاد
اسالمی ،علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی در
این رتبهبندی وارد شده است».
به گفته وی ،دانشگاه تهران با کسب رتبه  ۳۵۰باالترین
رتبه کلی را در میان دانشگاههای کشور به خود اختصاص
داده است.

استاد تمام دانشگاه تهران اضافه کرد« :در این رتبهبندی دانشگاه
تهران در رشتههای مهندسی منابع آب ،معدن ،متالورژی،
عمران ،شیمی و صنایع غذایی رتبههای کمتر از  ۱۰۰را کسب
کرده است ،اما رتبه  ۱۵جهانی اخذ شده توسط محققان این
دانشگاه در موضوع منابع آب ،بهترین رتبه اخذ شده در بین
تمام موضوعات تخصصی  ۵۲گانه و در بین کل دانشگاههای
کشور است».

دکتر بزرگ حداد با تاکید بر اینکه کسب این جایگاه بینالمللی
نقش بسزایی در معرفی توانمندیهای کشور در این حوزه و
جذب دانشجویان خارجی در حوزه منابع آب خواهد داشت،
افزود« :متأسفانه با وجود کسب این جایگاه و افتخارات علمی
بینالمللی متعدد ،همچنان شاهد وجود بحران در منابع آب در
کشور هستیم .بدیهی است که اثرات این بحران با تعامل بیشتر
صنعت آب کشور با دانشگاه میتواند کاهش یابد».

نشریه انگلیسیزبان دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی
مطالعات جهان و دانشکده مطالعات جهان با عنوان
 World   Sociopolitical Studiesبه صورت
الکترونیکی منتشر شد.
هدف از انتشار این فصلنامه تمرکز بر مطالعاتکشوری،

منطقهای و بینالمللی در حوزههای اجتماعی و سیاسی است.
این نشریه با محورهای نظریهپردازی در حوزه روابط
منطقهای ،بینالمللی و ارتباطات دوجانبه ،مطالعات
بینرشتهای کشورهای جهان در حوزههای مختلف اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سازمانهای بینالمللی و نقش
آنها در تغییر اوضاع سیاسی اجتماعی کشورها ،مطالعه ابعاد
اجتماعی ،فناوری ،امنیتی ،اقتصادی و سیاسی روابط دوجانبه
و چندجانبه کشورهای جهان با تاکید بر روابط با ایران و
بررسی آثار پدیدههای جهانی و داخلی مانند جنگ ،تروریسم،
صلح ،امنیت ،حقوق بشر ،عدالت ،تبعیض نژادی و مهاجرت
منتشر میشود.

دستـــــــــــــــــــــــــــــاورد

ابداع روش نوین تشخیص تقلبات زعفران
توسطمحققاندانشگاهتهران

ساخت ربات  ۳درجه آزادی مستقل خطی
در مقیاس صنعتی برای اولین بار

کشف و ثبت جهانی گونه جدید سیاه ماهی
رازی توسط محققان دانشگاه تهران

تشخیصسلولهایسرطانیمتاستاتیک
بهکمکنانوبیوسنسورهایالکتریکی
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تشخیص سلولهای سرطانی متاستاتیک بهکمک نانوبیوسنسورهای الکتریکی

محققان دانشگاه تهران به سرپرستی
دکترمحمد عبداالحد موفق شدند به
کمک نانوبیوسنسورهای الکتریکی
سلولهای سرطانی متاستاتیک را
تشخیص دهند.
محققان دانشگاه در این طرح به کمک
سنسورهای امپدانسی و الکتروشیمی به

تشخیص سلولهای سرطانی پرداخته
و در گام بعد به بررسی اثر داروهای
ضد سرطان روی سلولهای سرطان و
تشخیص درجه متاستاتیک این سلولها
پی بردند.
یکی از پرکاربردترین استفادههای ادوات
نانو الکترونیکی در پزشکی استفاده
از سنسورهای امپدانس الکتریکی و
سنسورهای الکتروشیمیایی هستند ،که
میتوانند با مانیتورینگ تغییرات خواص
الکتریکی سلولهای سالم و یا نوع
سرطانی آن در اثر تزریق دارو و تغییر
در دیگر پارامترهای بیولوژیکی الگویی
الکتریکی از فعالیتها و یا اختالالت
بیولوژیکی سلولها ارائه کنند.
نتایج این دستاوردها در ژورنال small
سال  ۲۰۱۶با  7.8:Factor impactبه
چاپ رسیده به عالوه اینکه به عنوان
 image coverدر ژورنال  smallنیز
تصویر آن چاپ شده است.

همچنین ،این تحقیق در قالب مقاله
در شماره  ۸۵سال  ۲۰۱۶ژورنال
Bioelectronics and Biosensors

منتشر شده است.
دریافت جایزه نوآوری سی امین
جشنواره بینالمللی خوارزمی و مدال
بهترین مخترع جوان سازمان جهانی
مالکیت فکری ( )WIPOاز دیگر
موفقیتهای این پژوهش محققان
دانشگاه تهران است.
الزم به ذکر است که این طرح در
مدت چند سال انجام شده است و
اطالعرسانی اولیه درباره آن چند سال
قبل صورت گرفت .این زمانی بود که
طرح مراحل پیشرفت خود را میگذراند
و اکنون که طرح به نتیجه رسیده و
اطالعات آن به شکل جامع آماده شده
است ،این اطالعات به شکل کامل در
دسترس عالقهمندان قرار میگیرد.

بهبود تکنولوژی تولید آندهای جریان تزریقی توسط محققان دانشگاه تهران
طرح پژوهشی تکنولوژی تولید
آندهای جریان تزریقی به منظور
بهبود مقاومت به خوردگی ،خواص
مکانیکی ،گسیختگیهای اتصال و
چگالی جریان در دانشگاه تهران انجام
شد.
این طرح پژوهشی با همکاری دکتر
کارن ابرینیا ،دکتر فرشاد کوثری،
مهندس احد شفیعی و به کارفرمایی
شرکت انتقال گاز ایران انجام گرفت
و هدف از این طرح بهبود کیفیت
ساخت آندهای چدن پرسیلیسیم،
ریختهگری در دو نوع قالب ماسهای
و فلزی است.

بنا بر این گزارش ،قالب ماسهای به
وفور در دنیا مورد استفاده قرار گرفته،
اما تکنولوژی قالب فلزی تنها در
انحصار چند شرکت است .ریختهگری
در قالب فلزی سبب انجماد جهتدار
و ریزدانه شدن ساختار مي شود که
خود ،افزایش استحکام و یکنواختی
ریزساختار مقاوم در برابر خوردگی را
به همراه خواهد داشت.
ساالنه حجم عظیمی از آندهای چدن
پرسیلیسم برای حفاظت کاتودیک
خط لوله در دنیا مصرف میشود .در
کشور ما نیز به واسطه حضور خطوط
لوله فراوان گاز و نفت ،این آندها

استفاده میشوند .در سالهای گذشته
از محصوالت خارجی استفاده میشد
تا اینکه برخی از شرکتهای داخلی
نسبت به بومیسازی تکنولوژی تولید
چدنهای پرسیلیسیم اقدام کردند ،اما
بر اساس گزارشهای دریافتشده
از کارشناسان صنعت ،کیفیت تولید
آندهای مذکور در کشور نسبت به
رقبای خارجی بسیار پایینتر است.
آندهایی از جنس چدن پرسیلیسیم به
دلیل هزینه تمامشده مناسب و مقاومت
مناسب به انواع خوردگی ،یکی از
گزینههای مطرح در جهت حفاظت از
سازههای صنعتی مطرح هستند.
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کشف و ثبت جهانی
گونه جدید
سیاه ماهی رازی
توسط محققان دانشگاه تهران
محققان دانشگاه تهران در قالب پروژه تحقیقاتی مشترک با
محققانی از سوئد و اسپانیا ،گونه جدید سیاه ماهی رازی
را از حوضه آبریز خزر کشف ،توصیف ،نامگذاری و ثبت
جهانی کردند.
دکتر سهیل ایگدری ،دانشیار گروه شیالت پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و سرپرست
پروژه تحقیقاتی ماهیان آبهای داخلی ایران ،در
گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران گفت« :کشف،
نامگذاری و ثبت جهانی سیاه ماهی رازی در پروژهای
مشترک با دانشگاه لوند سوئد و موزه ملی علوم طبیعی
مادرید اسپانیا انجام و دومین گونه ماهی جدید در قالب
این پروژه از حوضه جنوبی دریای خزر توصیف و ثبت
جهانی شده است».
وی با اشاره به اینکه محققان چند کشور این پروژه را
پیش بردهاند ،افزود« :این تحقیق که خوشبختانه نتایج
خوبی تا این مرحله داشته و چندین گونه را کشف و
ثبت کرده است ،حاصل کار مشترک آرش جوالده رودبار،
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ،حمیدرضا غنوی از
دانشگاه لوند سوئد و ایگناسیو دوآدریو از موزه ملی علوم
طبیعی مادرید ،اسپانیا به سرپرستی اینجانب بوده است».
دکتر ایگدری در توصیف نامگذاری این گونه جدید اظهار
داشت« :این محققان در راستای پاسداشت یک عمر تالش
زکریای رازی ،پزشک ،فیلسوف و شیمیدان ایرانی کاشف
الکل ،ماهی جدید را سیاه ماهی رازی ()Capoeta razii
نامگذاری کردند».
دانشیار گروه شیالت دانشگاه تهران در این مورد

خاطرنشان کرد« :با وجود اینکه جنس سیاهماهی
( )Capoetaدر حوضه جنوبی دریای خزر بارها توسط
محققان داخلی و بینالمللی مورد مطالعه قرار گرفته بود،
کشف گونه جدیدی از این آرایه جانوری به دلیل نیاز به
بررسی همهجانبه با دشواری همراه بود و این اولین بار
است که گونه جدیدی از این جنس در حوضه جنوبی
دریای خزر توصیف میشود».
این اکتشاف در قالب مقالهای در مجله Zookeys
منتشر شده است .در ضمن اولین گونه این پروژه
تحقیقاتی با عنوان سیاهماهی البرز (Capoeta
 )alborzensisاز حوضه دریاچه نمک ایران
توصیف و ثبت جهانی شده بود.
گونههای بسیاری از ماهیان آبهای داخلی ایران از جمله
سس ماهی کارون ( ،)Barbuskarunensisرفتگر ماهی
سانیا ( ،)Cobitis saniaeسگماهی جویباری پروینی
( ،)Oxynoemacheilus parvinaeسگماهی
جویباری هیرکان (،)Paracobitis hircanica
خیاطهماهی دامغانی (،)Alburnoides damghani
ماهی کور غار لرستانی (،)Garra lorestanensis
ماهی کور غار تشان ( )Garra tashanensisو . . .
توسط آزمایشگاه تحقیقاتی دکتر سهیل ایگدری کشف و
ثبت جهانی شده است و در حال حاضر نمونههای تایپ
این گونههای توصیف شده در موزه ماهیشناسی گروه
شیالت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نگهداری میشوند.
به گفته دکتر ایگدری امکان بازدید محققان از سراسر
جهان از این مجموعه تحقیقاتی فراهم است.
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ابداع روش نوین تشخیص تقلبات زعفران

توسط محققان دانشگاه تهران و پژوهشگاه استاندارد ایران
محققان دانشگاه تهران و پژوهشگاه شیر و عسل چهارمین محصول غذایی در زرد کوینولین ،زرد سانست ،تارتازین و
استاندارد ایران موفق شدند با روش جهان است که در آن تقلبات گستردهای سماق معرفی شده است».
کروماتوگرافی الیه نازک و آنالیز تصویری انجام میگیرد».
وی افزود« :خواص ویژه زعفران از
تقلبات زعفران را شناسایی کنند.
استاد شیمی دانشگاه تهران توضيح داد :جمله خواص دارویی ضد سرطانی و
دکتر حسن سرشتی ،استاد شیمی تجزیه
پردیس علوم دانشگاه تهران ،در گفت وگو
با روابط عمومی دانشگاه تهران با اشاره
به اهمیت غذایی و دارویی زعفران گفت:
«زعفران یکی از مهمترین محصوالت
کشاورزی ایران است که عالوه بر کاربرد
گسترده به عنوان ادویهای گرانقیمت،
دارای کاربردهای ویژهای در پزشکی
سنتی و نوین است .بنا بر گزارش منابع
معتبر علمی ،زعفران پس از روغن زیتون،

«در پژوهشی که به تازگی توسط محققان
دانشگاه تهران و پژوهشگاه استاندارد
ایران شامل زهرا پورسرخ ،دکتر غزاله
علیاکبرزاده و دکتر شاهین زارع مبارکه
به سرپرستی اینجانب انجام گرفته ،روشی
ساده و سریع با استفاده از کروماتوگرافی
الیه نازک ،تلفن همراه و آنالیز تصویری
به منظور مطالعه الگوی ترکیبات غیر
فرار زعفران برای یافتن هفت تقلب مهم
زعفران شامل زردچوبه ،گلرنگ ،روناس،

ضد افسردگی این محصول ،به دستهای
از ترکیبات کارتنوئیدی به نام کروسینها
نسبت داده میشوند .کروسینها مهمترین
عامل ایجاد رنگ ویژه زعفران نیز هستند.
کروماتوگرافی الیه نازک ،روشی بسیار
ساده و در دسترس برای جداسازی این
ترکیبات و دستیابی به الگوی غلظتی
آنهاست .هر یک از تقلبات زعفران حتی
در مقادیر بسیار اندک باعث تغییر در این
الگو میشوند».
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دیاگرام مقایسه روشهای ایزو و روش معرفی شده توسط محققان دانشگاه تهران و پژوهشگاه استاندار

دکتر سرشتی با برشمردن معایب روش
مرسوم شناسایی تقلب زعفران خاطرنشان
کرد« :در روشی که توسط سازمان
بینالمللی استاندارد (( )ISOروش
استاندارد ( ISO3632استاندارد ملی (-۱
 ))۲۵۹-)۲معرفی شده است».
وی ادامه داد« :تقلبات زعفران با استفاده
از ترکیبی از روشهای کروماتوگرافی الیه
نازک و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
شناسایی میشوند .روشهای ذکر شده
در متن استاندارد عالوه بر اینکه از جمله
استانداردهای اجباری زعفران نیستند،
دارای مشکالتی از جمله وجود مراحل
متعدد و دشوار استخراج و همچنین
مصرف باالی نمونه هستند .در عین حال،
امکان بررسی تمام تقلبات در یک آزمون
وجود ندارد و برای بررسی تمام آنها باید
آزمونهای گوناگونی را انجام داد».

طیف نورسنجی فرابنفش -مرئی بر روی
محلول آبی استخراجی زعفران انجام
میگیرد گفت« :این روش نه تنها قادر به
شناسایی این تقلبات نیست ،بلکه ممکن
است نمونه حاوی تقلب را با کیفیتتر از
نمونههای عاری از تقلب نشان دهد» .وی
توضیح داد« :در روش معرفی شده توسط
گروه تحقیقاتی ما ،برای به دست آوردن
الگوی کروماتوگرافی الیه نازک زعفران
خالص ،با الگوی حاصل از ترکیبات
حاوی تقلب مقایسه میشود .سپس ،از
الگوهای حاصل به وسیله تلفنهای همراه
هوشمند تصویربرداری ،و تصاویر حاصل
به وسیله برنامه متلب ( )MATLABو به
روش آنالیز تصویری که قب ً
ال توسط همین
گروه تحقیقاتی توسعه یافته بود ،مورد
بررسی قرار میگیرند».

دکتر سرشتی با انتقاد از روش متداول
کنترل کیفیت زعفران (ایزو) که به وسیله سرپرست این تیم تحقیقاتی نتیجه تحقیق

جدید را موفقیتآمیز توصیف کرد و
گفت« :نتایج به دست آمده نشان داده که با
استفاده از روش ارائه شده میتوان مقادیر
بسیار کم هفت تقلب متداول زعفران را در
حد پنج درصد وزنی با صحت بسیار باال
و صرف هزینه بسیار اندک در زمان بسیار
کم شناسایی کرد».
وی در پایان اضافه کرد« :همچنین میتوان
این روش را برای تشخیص سایر ترکیبات
رنگی که به عنوان تقلب به زعفران اضافه
میشوند به کار برد .روش معرفی شده،
عالوه بر یافتن تقلبات زعفران قابلیت
گسترش برای یافتن تقلبات در دیگر
محصوالت گیاهی را نیز دارد».
از این گروه پژوهشی قب ً
ال تحقیق دیگری
در زمینه تأثیر ترکیب خاک بر کیفیت
زعفران نیز انجام شده که در مجله Food
 Chemistryبه چاپ رسیده است.
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نانوکاتالیست محققان دانشگاه تهران به کمک
محیط زیست میآید

ساخت ربات  ۳درجه آزادی مستقل خطی در مقیاس
صنعتی برای اولین بار در دانشگاه تهران

محققان دانشگاه تهران توانستند برای اولینبار در ایران ربات
 ۳درجه آزادی مستقل خطی در مقیاس صنعتی بسازند.
حامد چلنگری و مصطفی ساکت با راهنمایی دکترمهدی
طالع ماسوله ،عضو هیأت علمی گروه هوش ماشین و
رباتیک دانشکده برق و کامپیوتر ،موفق به ساخت این ربات
در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر دانشگاه تهران شدند.
این ربات به گونه رباتهای موازی موسوم است و قابلیت
ایجاد حرکت سه بعدی انتقالی به صورت مستقل را دارد .به
دلیل ساخت و طراحی منحصر به فرد انجام شده ،این ربات
حرکاتی با دقت و شتاب باال دارد .از کاربردهای این ربات
استفاده از آن به عنوان چاپگرهای سه بعدی ،برش لیزری و
انجام عملیات گذاشت و برداشت در محیطهای خطرزا را
میتوان نام برد.
این ربات پس از دو سال پژوهش برای نخستین بار در
ابعاد و اندازه صنعتی توسط آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
طراحی ،ساخته و عرضه شده است.
این پروژه با حمایتهای مالی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری طراحی و ساخته شده است.

محققان دانشگاه تهران موفق شدند با ساخت نوعی
نانوکاتالیست ،نیتروژن را که باعث آزاد شدن گازهای
آلودهکننده محیط زیست میشود از سوختهای تولیدشده از
منابع زیستی حذف کنند.
با توسعه تحقیقات در زمینه انرژیهای پاک و لزوم کاهش
میزان آالیندههای گازی ناشی از احتراق سوختهای فسیلی،
توجه زیادی به سمت استفاده از مواد طبیعی بهعنوان ماده
اولیه تولید سوختهای زیستی جلب شده است .جنگلها و
ضایعات جنگلی ،محصوالت و ضایعات کشاورزی ،باغداری
و صنایع غذایی ،فضوالت دامی و جلبکها از مهمترین منابع
تولید نفت زیستی به شمار میروند.
دکتر مرتضی حسین پور امام ،وجود اتمهایی اکسیژن،
نیتروژن و گوگرد در سوختهای زیستی را یکی از معایب
استفاده از آنها دانست و گفت« :حضور اتمهایی موسوم به
هترواتمها در سوختهای زیستی موجب بروز آلودگیهای
زیستمحیطی و خوردگی در حین احتراق میشود .بنابراین
حذف اتم نیتروژن از سوخت موجب افزایش کیفیت سوخت
و کاهش آلودگی زیستمحیطی میشود».
وی افزود« :در این طرح سعی شده با سنتز یک نانوکاتالیست،
به این هدف برسیم .سوخت تهیهشده از میکروجلبکها حاوی
مقادیر زیادی ترکیبات نیتروژندار از جمله آمینواسیدهاست.
بنابراین احتراق اینگونه سوختها موجب تولید و رهاسازی
گازهای آالینده ناکس میشود .استفاده از نانوذرات کاتالیستی
براي حذف ترکیبات نیتروژندار از سوختهای زیستی
موجب شده است بازدهی فرایند مذکور نسبت به زمانی که
از کاتالیستهای معمولی استفاده میشود ،افزایش چشمگیری
داشته باشد».
این محقق در خصوص نوآوریهای این پژوهش اظهار
داشت« :پژوهش حاضر نسبت به کارهای مشابه قبلی از دو
جهت متمایز است .مورد اول فرایند تولید نانوکاتالیست است؛
در این پژوهش بهمنظور تولید نانوکاتالیست از روش نوین آب
فوق بحرانی استفاده شده است .این روش یک روش سنتز
سریع است و موجب سنتز نانوذرات با توزیع اندازه یکنواخت
و بازدهی تولید باال میشود .نوآوری دوم مربوط به استفاده از
اسید فرمیک بهعنوان منبع تولید هیدروژن فعال است».
در این تحقیق ابتدا نانوکاتالیست  5-ZSM+Naاز روش
آب فوق بحرانی سنتز شد .پس از تبدیل این نانوکاتالیست به
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 ،5-ZSM+Hبرای نیتروژنزدایی سوخت زیستی حاصل از
نوعی جلبک موسوم به کلرالولگاریس استفاده شده است .این
فرایند در حضور مخلوطی آب دما باال و اسید فرمیک صورت
گرفته است.
با کمک مخلوط آب و اسید فرمیک دما باال ،شرایط انحاللی
بهتر فاز آلی در فاز آبی مهیا شده و موانع انتقال جرم رفع
میشود .بنابراین ،سطح تماس واکنشگر با کاتالیست هتروژن
بیشتر و این موضوع موجب افزایش درجه نیتروژنزدایی
میشود.
این تحقیقات حاصل تالشهای مرتضی حسینپور امام،
دانشآموخته دکترای مهندسی شیمی دانشگاه تهران ،دکتر
ابوعلی گلزاری ،دانشآموخته دکترای مهندسی محیط زیست
دانشگاه تهران ،و محمد صابر ،دانشجوی مقطع دکترای
مهندسی شیمی انستیتو فناوری توکیو ،است.
نتایج این کار در مجله  Fuelبا ضریب تأثیر  ۴.۶۱منتشر شده
است.

ساخت نانوجاذب برای اندازهگیری دقیق
آفتکشها توسط محققان دانشگاه تهران

محققان دانشگاه تهران در تحقیقات آزمایشگاهی خود
نانوجاذبی ساختهاند که میزان دقیق آفتکشهای عسل را
اندازهگیری میکند.

دکترحسن سرشتی ،محقق دانشگاه تهران و مجری طرح ،با
اشاره به اینکه عسل ماده غذایی با ارزشی است و باید عاری
از هرگونه ماده شیمیایی باشد گفت« :هدف از انجام این طرح
سنتز یک نانوجاذب سازگار با محیط زیست بوده به نحوی
که بتوان مقادیر هرچند اندک سموم ارگانوکلر را در عسل

اندازهگیری کند».

وی با تاکید بر اینکه سنتز این نانوجاذب با یک روش سریع،
آسان و تکمرحلهای صورت گرفته است ،عملکرد آن را در
اندازهگیری مواد سمی نیز بسیار دقیق و سریع توصیف کرد که
موجب صرفهجویی در وقت و هزینه میشود.

دکترسرشتی افزود« :این نانوجاذب را میتوان پس از استفاده،
مجددا ً بازیابی و مورد استفاده قرار داد که این موضوع موجب
کاهش هزینه و آلودگی محیط زیست میشود».

محقق دانشگاه تهران در ادامه به تشریح فرایند انجام طرح
پرداخت و گفت« :در پژوهش حاضر یک جاذب نانوکامپوزیتی
با استفاده از یک روش حرارتی ساده و بدون نیاز به حاللهای
آلی خطرناک و با استفاده از مواد اولیه غیرسمی بهصورت
تکمرحلهای سنتز شد .پس از انجام آزمونهای شناسایی و
مشخصهیابی ،نانوجاذب مذکور برای اندازهگیری میزان ۱۶
نوع آفتکش ارگانوکلرین مورد استفاده قرار گرفت و شرایط
بهینه استخراج این نانوجاذب با در نظرگرفتن متغیرهایی نظیر
حجم جاذب استفاده شده pH ،و غیره تعیین شد».

دکتر سرشتی عدم صنعتیشدن تولید گرافن را یکی از
مشکالت پیش روی تجاریسازی این نانوجاذب عنوان کرد و
افزود« :درصورتیکه بتوان اکسید گرافن را در مقیاس صنعتی
و با قیمت پایین تولید کرد ،سنتز این جاذب به دلیل استفاده از
سایر مواد اولیه ساده و ارزانقیمت ،هزینه زیادی در برندارد.
با توجه به توانایی این جاذب در اندازهگیری و حذف انواع
مختلف ترکیبات آلی و غیرآلی ،میتوان انتظار داشت که این
محصول مصرف باالیی را به خود اختصاص دهد».

وی ادامه داد« :این نانوجاذب را میتوان پس از استفاده ،مجددا ً
بازیابی و مورد استفاده قرار داد که این موضوع موجب کاهش
هزینه و کاهش آلودگی محیطزیست میشود».
گفتنی است این نانوجاذب دارای ویژگیهای تجزیهای بسیار
خوب از قبیل حد تشخیص بسیار پایین در مقادیر کمتر از
 ،pptبازیابی استخراج باال ،تکرارپذیری و تکثیرپذیری مناسب
است .همچنین سرعت باالی آمادهسازی نمونه ،قابلیت بازیابی
راحت ،گزینشی عملکردن جاذب نسبت به برخی سموم کلره
و جذب و حذف آالیندهها از محیطهای آبی در صنایعی از
جمله صنایع غذایی ،دارویی و کشاورزی از مزایای دیگر این
نانوجاذب بهشمار میآید.
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طراحی و ساخت نرمافزار مدلسازی و تخمین جرم مخصوص ظاهری خاک در دانشگاه تهران
محقق دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت نرمافزار
مدلسازی و تخمین جرم مخصوص ظاهری خاک شد.
دکتر علی کشاورزی ،عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی
خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ،در طرح
تحقیقاتی خود با عنوان «کاربرد روشهای نوین دادهکاوی و
پدومتری در مدلسازی مکانی خاک و استفاده پایدار از اراضی
و محیط زیست» و با همکاری مشترک دکتر علی باقرزاده،
دانشیار و مهندس امین قلیزاده ،کارشناس ارشد آگرواکولوژی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و دکتر جالل شیری ،استادیار
گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز ،موفق به طراحی و ساخت
نرمافزار مدلسازی و تخمین جرم مخصوص ظاهری خاک با
عنوان  Soil Bulk Density Estimatorشد.
دکتر علی کشاورزی ،سرپرست این تیم تحقیقاتی ،با تاکید بر
اینکه در مدلهایی که به پیشبینی فرآیندهای حاکم در محیط
خاک میپردازند ،آگاهی از مقادیر جرم مخصوص ظاهری
خاک به عنوان یک پارامتر ورودی ،ضروری است .افزود:
«جرم مخصوص ظاهری خاک ،در تبدیل روابط جرمی-
حجمی ،تخمین ظرفیت خاک در ذخیرهسازی کربن و تعیین
میزان انبارش مواد مغذی در خاک بسیار مورد نیاز است .جرم
مخصوص ظاهری خاک همچنین در برآورد خصوصیات
نگهداشت آب در خاک مورد نیاز بوده و دانستن آن به عنوان
یک پارامتر ورودی در مدلهایی که به بررسی حرکت آب،
امالح و رسوبات میپردازند ،اجتناب ناپذیر است».
وی ادامه داد« :جرم مخصوص ظاهری خاک ،به عنوان

شاخصی برای آگاهی از میزان تراکم خاک ،تخلخل و معیاری
از کیفیت خاک نیز به شمار میرود .در نهایت میتوان با
استفاده از جرم مخصوص ظاهری خاک به عنوان یک ابزار
کلیدی ،به توصیف ساختمان خاک پرداخت».
عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تاکید کرد که این
نرمافزار به عنوان بخشی از چندین نرمافزار تولیدی تحقیقاتی
در حوزه مدلسازی و تخمین خاک بوده که طراحی ،ساخت،
کدنویسی ،اجرا و تست آن در مجموع در حدود یک سال به
طول انجامیده است و قادر است که به صورت stand-alone
و بدون نیاز به پالتفرم مجزا و با استفاده از برخی ویژگیهای
زودیافت و سهلالوصولتر خاک ،به تخمین و مدلسازی جرم
مخصوص ظاهری خاک بپردازد که به موازات اندازهگیری
مستقیم این پارامتر در آزمایشگاه ،کمک مؤثری به کنترل نتایج
تحقیق خواهد داشت».
دکتر کشاورز در پایان خاطرنشان کرد« :از دیگر ویژگیهای
کلیدی این نرمافزار ،قابلیت تولید گراف ،ترسیم خط برازش و
معادله رگرسیون مقادیر تخمینی و اندازهگیری شده و همچنین
تولید خروجیهای مجزا برای ورود در محیط نرمافزار اکسل
است».
بخشی از نتایج این دستاورد پژوهشی در قالب یک مقاله در
 Journal of Hydrologyاز انتشارات  Elsevierبا ایمپکت
فاکتور  ۳.۴۸۳در سال  ۲۰۱۷به چاپ رسیده است.
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بینالمللی
اخــــــــــــــبـــــــــار

بازدیدوابستهفرهنگیفرانسهازکتابخانه
مرکزی و شهر کتاب دانشگاه

گسترش همکاریهای علمی پردیس
دانشکدههای فنی با دانشگاه فنی
درسدن آلمان

سمپوزیوم مشترک ایران و هلند در
زمینه پزشکی شخصی در دانشگاه
تهران برگزار شد

هیأت دانشگاه تهران از دانشگاه ایتیاچ
سوئیس بازدید کرد
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هیأت دانشگاه تهران از دانشگاه ایتیاچ سوئیس بازدید کرد
هیأتی از دانشگاه تهران به سرپرستی رئیس دانشگاه ۲۴
شهریور با رئیس دانشگاه ایتیاچ سوئیس دیدار و گفتوگو
کرد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در دیدار
با دکترلینو کوزال ،رئیس دانشگاه ایتیاچ زوریخ سوئیس،
ضمن تبادل نظر درباره همکاریهای دوجانبه به تشریح برنامه
راهبردی پنج ساله دانشگاه تهران با تاکید بر بینالمللی سازی،
مسئولیت اجتماعی و دانشگاهی کارآفرین پرداخت.
در این دیدار که دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل
دانشگاه تهران ،نیز حضور داشت ،مقرر شد هر سال تعدادی
دانشجو بین دو دانشگاه مبادله شود و برای مشخصشدن
استاد مربوطه و تسهیالت دیگر از جمله یافتن اسکان مناسب
همکاری دوجانبه به عمل آید .در اولین گام موضوع اعزام
شش دانشجو از دانشگاه تهران مطرح و مقرر شد در این
خصوص برنامهریزی الزم صورت گیرد.
ضرورت حضور استادان تازه استخدام در عرصه بینالمللی،

پروژههای تحقیقاتی مشترک ،همکاری بین مؤسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران و سرویس زلزلهنگاری ایتیاچ ،برگزاری
کارگاه ،سمینار و یا تدریس توسط استادان سوئیسی در
دانشگاه تهران از جمله موارد دیگر مورد گفتگو هیأت دانشگاه
تهران با رئیس دانشگاه ایتیاچ بود.
همچنین در این بازدید اعضای هیأت دانشگاه تهران از شهر
علم ایتیاچ دیدن کردند و با ساختار دانشگاه ایتیاچ
آشنا شدند .هدف پروژه شهر علم ایتیاچ هماهنگ سازی
فعالیتهای دانشگاه با وظایف و کارکردهای جامعه است.
عالوه بر آن ،این هیأت با رئیس دپارتمان مواد و رئیس
آزمایشگاه نانو متالورژی گفتگو و از چندین آزمایشگاه دیگر
دیدار کرد و طرفین درباره همکاریهای مشترک پژوهشی
مذاکراتی انجام دادند.
گفتنی است که برنامه بازدید از دانشگاههای مهم سوئیس ،در
حاشیه حضور رئیس و معاون بینالملل دانشگاه تهران در یک
کنفرانس بینالمللی در زوریخ صورت گرفت.
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هیأتی از دانشگاه مکلل اتیوپی با رئیس دانشگاه تهران دیدار کرد

دکترعبدالقادر کدیر ،معاون رئیس دانشگاه مکلل اتیوپی
 ۲۵تیرماه با دکتر محمود نیلیاحمد آبادی ،رئيس دانشگاه
تهران  ،دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف در زمینه گسترش همکاری علمی
بین دو دانشگاه ،مشارکت در انجام پروژههای مشترک

دوجانبه یا چندجانبه با نهادهای بینالمللی ،تشکیل
کارگروه پیگیری همکاری دو دانشگاه با همکاری
دانشکده کارآفرینی ،اعزام استادان دانشگاه تهران به
دانشگاه مکلل براي آموزش استادان آن دانشگاه و نیز
برگزاری دورههای آموزشی برای دانشجویان به مدت
یک یا دو ترم ،عضویت اعضای هیأت علمی دانشگاه
تهران در هیأت تحریریه مجالت بینالمللی دانشگاه
مکلل ،پیشنهاد همکاری با دانشگاه مکلل در توسعه برنامه
درسی ،کمک به اجرای پروژههای بینالمللی علمی،
برگزاری برنامههای مشترک تحصیلی و ...به بحث و
تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است این هیأت ضمن حضور در دانشکده
کارآفرینی دانشگاه تهران با مسئوالن این دانشکده نیز
دیدار و گفتوگو کرد.

سمپوزیوم مشترک ایران و هلند در زمینه پزشکی شخصی در دانشگاه تهران برگزار شد
دومین سمپوزیوم مشترک ایران و هلند در زمینه پزشکی
شخصی با حضور سفیر کشور هلند در ایران در دانشکده
علوم و فنون نوین دانشگاه تهران برگزار شد.
دومین سمپوزیوم مشترک بین ایران و هلند در زمینه
پزشکی شخصی با تمرکز بر راهکارهای چندرشتهای و
نانوبیوتکنولوژی  ۲۸شهریور در دانشکده علوم و فنون
نوین دانشگاه برگزار شد.
این نشست با هدف ارائه دستاوردهای جدید در
حوزه مهندسی پزشکی و نانوبیوتکنولوژی و توسعه
همکاریهای دوجانبه و تقویت دیپلماسی علمی بین
ایران و هلند با تمرکز بر علوم بینرشتهای در حوزه علوم
زیستی برگزار شد.
در این سمپوزیوم ،سفیر کشور هلند و جمعی از استادان
و پژوهشگران دانشگاه و مؤسسات پژوهشی آمستردام

و محققانی از ایران و همچنین تعدادی از محققان ایرانی
مقیم خارج از کشور حضور داشتند.
در پایان مراسم ،تفاهمنامه همکاریهای بینالمللی در
حوزه پژوهش و آموزش ،از جمله تربیت دانشجوی
دکتری مشترک بین دانشکده علوم و فنون نوین و دانشگاه
آمستردام امضا شد.
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دیدار هیأت دانشگاه تهران از دانشگاه زوریخ سوئیس

هیأتی از دانشگاه تهران متشکل از رئیس و معاون بینالملل
دانشگاه تهران با رئیس دانشگاه زوریخ سوئیس دیدار و
گفتوگو کردند.
در این دیدار که  ۲۱شهریور در دانشگاه زوریخ صورت
گرفت ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
و دکتر محمد باقر قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه با دکتر
مایکل هنگارتنر ،رئیس دانشگاه زوریخ سوئیس ،دیدار و
گفتوگو کردند.
بازدید هیأت آلمانی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در این دیدار که با حضور دکتر قادر قربانی اصل ،نماینده
علمی جمهوری اسالمی ایران در اروپا ،و مارسل اشنایدز،
از روابط بینالملل دانشگاه زوریخ برگزار شد ،طرفین در
خصوص همکاریهای مشترک مذاکره و بر اهمیت توسعه
همکاری در همه زمینهها از جمله تحقیقات مشترک و تبادل
استاد و دانشجو تاکید کردند.رئیس دانشگاه زوریخ شروع
برنامه جدیدی را اعالم کرد که قرار است در پاییز امسال برای
حمایت از همکاری با ایران و دانشگاه تهران انجام شود.
دکتر نیلی احمدآبادی نیز برنامههای حمایتی جدید دانشگاه را
در خصوص تبادل استاد و دانشجو در دانشگاه تهران با تاکید
بر شرکای بینالمللی نظیر دانشگاه زوریخ تشریح کرد.
مسئوالن دو دانشگاه موافقت کردند که اقداماتی را برای کمک
به کاهش موانع و قالب کاری راحت تر برای همکاری ایجاد
کنند که ایجاد گروه کاری در هر دانشگاه برای نظارت بر
تبادالت دوجانبه و حمایت مالی مشترک از تحقیقات برای
سال علمی بعدی و فراخوان برای دریافت تقاضا ،انجام
آموزش و برنامههای مشترک تحقیقاتی بینالمللی برای
رشتههایی به زبانهای غیر فارسی در دانشگاه تهران از جمله
این اقدامات خواهد بود.
در این دیدار موضوع همکاری با اتحادیه  ۱۳دانشگاه برتر
ایران و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دانشگاه تهران برای دانشگاه اتیوپی
برنامه آموزشی تدوین میکند

رئیس مؤسسه باستانشناسی آلمان و هیأت همراه از دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بازدید کردند.
پروفسور جودیت تومالسکی ،رئیس مؤسسه باستانشناسی
آلمان  ۲۹شهریور از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
بازدید و با مسئوالن دانشکده دیدار و گفتوگو کرد .در
این دیدار در مورد چگونگی ارائه کارگاه و کالس مرتبط
با باستانشناسی در حوزه دریا و زیر دریا و امکانسنجی
پژوهشهای مشترک در چارچوب تفاهمنامه امضا شده با
دانشگاه تهران ،بحث و تبادل نظر شد.

مشاور عالی رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه
مکلل به منظور نهایی کردن توافقات و ایجاد نقشه راه برای
کاربردی کردن و توسعه همکاریهای دوسویه ۸ ،مرداد در
دانشکده کارآفرینی با اعضای هیأترئیسه دانشکده دیدار و
گفتوگو کرد.
این دیدار در پی حضور هیأترئیسه دانشگاه مکلل کشور
اتیوپی  ۲۵تیرماه  ،۱۳۹۶در دانشگاه تهران و دانشکده
کارآفرینی صورت گرفت و دو طرف در خصوص فعال
کردن و راهاندازی دوره مشترک دکتری در رشته کارآفرینی در
دانشگاه مکلل ،تدوین برنامه آموزشی دوره دکتری بر اساس
نیازسنجی کشور اتیوپی ،کمک در توسعه مرکز کارآفرینی
دانشگاه مکلل در حوزه کارآفرینی روستایی و شهری به توافق
رسیدند.
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گسترش همکاریهای علمی پردیس دانشکدههای فنی با دانشگاه فنی درسدن آلمان
همکاری پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران با دانشگاه
فنی درسدن آلمان در حوزه انرژی توسعه مییابد.
هیأتی متشکل از اعضای هیأت علمی پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران در همایشی با عنوان هفته ایران به میزبانی
دانشگاه فنی درسدن شرکت کردند.
در این همایش که جوالی  ۲۰۱۷در شهر درسدن آلمان و با
محوریت انرژی برگزار شد ،اعضای هیأت اعزامی دانشگاه
تهران ضمن مشارکت در برنامههای همایش ،حضور در

جلسات متعدد و بازدیدهای تخصصی از صنایع آلمان ،ضمن
معرفی پتانسیلهای دانشگاه تهران و پردیس دانشکدههای فنی
در حوزههای محوری همایش ،به تبادل نظر با متخصصان
آلمانیپرداختند.
از مهمترین دستاوردهای این همایش میتوان به تشکیل
تیمهای تخصصی مشترک برای همکاریهای صنعتی و بین
دانشگاهی و نیز طراحی و تعریف پروژههای مشترک اشاره
کرد.

بازدید وابسته فرهنگی فرانسه از کتابخانه مرکزی و شهر کتاب دانشگاه

لوران کریکه ،وابسته فرهنگی سفارت فرانسه ،یکشنبه اول
مرداد در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حضور یافت
و از تاالر ابوریحان و تاالر ایرانشناسی و بخش ویژه آثار امام
خمینی (ره (بازدید کرد.
وی در ادامه در نشستی در محل شهر کتاب دانشگاه در
خیابان قدس شرکت و سخنرانی کوتاهی در جمع مترجمان
زبان و ادبیات فرانسه و استادان و دانشجویان ارائه و در پایان

از مترجمان زبان فرانسوی تقدیر کرد.

در این جلسه برخی از مترجمان باسابقه زبان و ادبیات
فرانسه و استادان دانشگاه دیدگاههای خود را در خصوص
همکاریهای فرهنگی علمی ایران و فرانسه و ترجمه آثار از
زبان فرانسه به فارسی و فارسی به فرانسه و مسائل مرتبط با
آن برای شرکتکنندگان بیان کردند.
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دیدار وابسته فرهنگی سفارت فرانسه با معاون بینالملل
دانشگاهتهران

وابسته فرهنگی سفارت فرانسه با دکتر محمدباقر قهرمانی،
معاون بینالملل دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار که یکم شهریور و با حضور دکتر شاهوردیانی،
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها
و ادبیات خارجی ،و جمعی از مسئوالن روابط بینالملل
برگزار شد ،دو طرف در زمینه گسترش همکاریهای علمی
بین دانشگاه تهران و دانشگاههای فرانسوی و نیز مؤسسات
آموزش عالی آن کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بازدید هیأت دانشگاهی مالزی از دانشگاه تهران

هیأتی از دانشگاه کبانگسانگ مالزی به سرپرستی دکتر زارینا
بنتی عثمان یکم شهریور  با دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون
بینالملل دانشگاه ،دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که با حضور دکتر نسرین مصفا و دکتر حبیبا
از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد،
دکتر قهرمانی گزارشی از دانشگاه تهران ارائه داد و در
ادامه موضوعاتی از قبیل جایگاه زنان در دانشگاه ،حضور
دانشجویان بینالمللی در دانشگاه تهران و مطالعات حقوق و
روابط بینالملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حضور استادان دانشکده الهیات و معارف اسالمی در همایش عقل و دین راهی
برای حذف افراط گرایی
سه تن از اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف
اسالمی دانشگاه تهران در همایش «عقل و دین راهی برای
حذف افراط گرایی» در هند شرکت کردند.
در این همایش از  ۱۴تا  ۲۲شهریور در علیگر هند برگزار
شد ،دکتر مجید معارف ،دکتر عبدالهادی فقهیزاده و دکتر
محمود واعظی از اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و
معارف اسالمی در آن شرکت کرده و به ارائه سخنرانی
پرداختند.
همایش عقل و دین راهی برای حذف افراطیگرایی در
دانشگاه علیگر و با حضور بیش از  ۲۰۰استاد از دانشگاههای
مختلف جهان با ارائه  ۶۳مقاله علمی برگزار شد.
همچنین در حاشیه این همایش راهکارهای همکاریهای
مشترک و تنظیم محورهای عملیاتی آن در جهت آشنایی

با ظرفیتهای علمی دانشگاهی کشور هند بررسی شد و
دیدارهایی با اعضای هیأترئیسه دانشگاه علیگر هند برای
تعامالت علمی دانشگاهی بین دانشگاه تهران و دانشگاه
علیگر صورت گرفت.
در جلسه اختتامیه همایش لوحهای تقدیر ویژهای از سوی
دانشگاه علیگر به هیأت اعزامی دانشگاه تهران اهدا شد.
دانشگاه علیگر بیش از  ۴۰هزار دانشجو دارد که از
سراسر هند و همچنین کشورهای دیگر بهویژه از آفریقا
و آسیای غربی و شرقی و ایران در آن مشغول به تحصیل
هستند .این دانشگاه  ۱۲دانشکده و شش مرکز پژوهشی
دارد .دانشگاه علیگر در حال حاضر در ردهبندی داخلی
از حدود  ۷۰۰دانشگاه هند رتبه یازدهم و در رتبه جهانی
زیر  ۲۰۰قرار دارد.
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شهید احمد اسماعیلی
نام پدر :ايوب
تاريخ تولد1337/12/1 :
محل تولد :تهران
رشته تحصيلي :نقاشي
نام پردیس :هنرهای زیبا

زندگينامهشهيد
شهيد احمد اسماعيلي در تاريخ  1337/12/1در خانوادهاي
مذهبي در جنوب شهر تهران چشم به جهان گشود .در
دوران ابتدايي در مدرسه يغما جندقي و دوره متوسطه را در
دبيرستان ذوقي تحصيل نمود و از سال  1352كار هنري و به
طور خاص نقاشي و مجسمهسازي را آغاز کرد .پس از اخذ
مدرك ديپلم به خدمت سربازي اعزام شد كه همان زمان ،با
اوجگيري مبارزات مردمي عليه رژيم ستمشاهي وي نيز با
صدور فرمان امام (ره) مبني بر خروج سربازان از پادگانها،
از پادگان زرهي قزوين گريخت و به صف تودههاي مردم
مبارز پيوست و در روزهاي پيروزي انقالب به همراه ساير
جوانان در تسخير پادگانها و مراكز مهم شركت داشت .پس
از پيروزي انقالب مجددا به خدمت سربازي رفت و در آن
دوران با انجام كارهاي فرهنگي ،تاسيس كتابخانه و فروش
كتب مذهبي سعي در جذب برادران ارتشي نمود .با آغاز
درگيريها در كردستان همراه با يگان خود به اروميه و سپس
به مهاباد اعزام شد و در سركوب گروهكهاي معاند انقالب
فعاالنه شركت داشت .پس از شركت در كنكور سراسري در
دانشگاه فارابي قبول شد ،ولي به علت عالقه شديد به هنر
نقاشي و اعتقاد به استفاده از ابزار هنري براي بيان مفاهيم
اسالم و صدور انقالب رفتن به دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه
تهران را ترجيح داد.

شهيد به دفعات از سال  60در كسوت يك بسيجي و بيشتر
براي انجام فعاليتهاي فرهنگي ،گرفتن عكس و گزارش  به
سوي جبهههاي حق عليه باطل ميشتافت تا اينكه سرانجام
در آخرين اعزام خود در سال  1365در منطقه فكه در تاريخ
 1365/2/13به آرزوي ديرين رسيد و جام پر فيض شهادت
را سركشيد.
بخشي از وصيتنامه شهيد
با سالم ،به پيشگاه آقا امام زمان(عج) و نايب بر حقش
حضرت امام خميني و درود بر روان پاك شهيدان و با اميد
شفاعت و دستگيري ائمه(ع) و انبياء(ص) .به جبهه حق عليه
باطل مي روم تا با دوست معامله كنم  ،باشد كه تقدير او چه
باشد و به چه چيزي رضايت دهد.
ما هم تسليم اوئيم و از او جز كمك و ياري جهت انجام
فرائض شرعي و رفع تكليف چيزي نمي خواهيم .لكن وجود
مباركش اگر صالح ديد پيروزي نصيب اسالم مينمايد و به
اين وسيله دل اماممان و امتش را شاد ميگرداند و اين شادي،
شادي من نيز خواهد بود  .در اين لحظات كه شايد ساعات
آخر زندگي من در اين دنياي فاني باشد با اجازه چند سفارش
دارم:
اين حقير با كولهباري از گناه و عالقه زيادي به زندگي در كنار
خانواده و حسرتي فراوان به جهت مطالعه نكردن كتبي كه
براي فراگيري آن هميشه در انتظار فرصت بوده ام و به تصوير
كشيدن تابلوهايي كه تا كنون در ذهن خود پروردهام به سوي
مقابله با دشمنان اسالم ميروم و براي حفظ آن جان خود را
هديه ميكنم كه عزيزترين چيزهاست.
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زرین کوب
به قلم زرین کوب
استاد عبدالحسین زرینکوب ،در شهریور  ۱۳۷۸بدرود حیات
گفت .به مناسبت درگذشت این استاد دانشگاه تهران« ،مدت»
در این شماره خود ،زندگی استاد زرینکوب را که خود او آن را
در سال  ۱۳۷۶به رشته تحریر درآورده است .منتشر میکند که
هم یاد این استاد بزرگ ادبیات را گرامی بدارد و هم خوانندگان به
قلم او ،زندگیاش را بخوانند .قلمی که بازتاب شخصیت برجسته
و وزین اوست.
شمهای از سرگذشت مرا خواستهاید اجمالش آن است که
عمری در مدرسه صرف کردم و از آنچه بیشترینه مردم آن
را به بیهوده در کتاب و مدرسه میجویند نشانی ندیدم و بعد
از هفتاد سال هنوز آن را همهجا میجویم و هیچجا نمییابم.
در اواخر اسفندماه سال  1201شمسی در بروجرد در کوی
صوفیان چشم به جهان گشودم .در پنج سالگی به مکتب
رفتم و آنجا با سورههای کوتاه قرآن کریم آشنا شدم ،اما خط
نیاموختم و سال بعد از آن در یک مدرسه غیردولتی به نام
«دبستان» با خط و حساب آشنایی پیدا کردم .دوره ابتدایی
و قسمتی از دوره متوسطه را در همان شهر زادگاه خود طی
کردم ،اما تحصیالت متوسطهام را در طهران به پایان رساندم.
پدرم مردی پارسا بود و مجالس تالوت قرآن و دعا تقریب ًا همه
هفته در خانه ما برقرار بود .اکثر مالهای شهر و گاه واعظان
و روضهخوانهایی که از قم و اصفهان و طهران و مشهد به

بروجرد میآمدند در مجالس خانه ما آمد و شد داشتند و
بعضی از آنها در ماههای متبرک محرم و صفر مهمان پدرم
بودند .تحت تأثیر این محیط و تا حدی به الزام پدر به مجالس
تفسیر که بیشتر در ماه رمضان و گاه ،رجب و شعبان نیز ،در
مساجد محله ما دایر میشد شرکت کردم .پدرم به شرطی
به ادامه تحصیلم در دوره متوسطه رضا داد که پا به پای آن
در مدرسه طالب هم که در همان محله صوفیان بود و مدرسه
نوربخش نام داشت چیزی بیاموزم .در همان ایام قدری صرف
و نحو و بالغت بدانگونه که در جامع المقدمات و در نزد
مدرسان آنجا ،خواندم و بر پارهیی سطوح فقه مرور کردم.
در مدرسه متوسطه با چیزی از علوم جدید و پارهیی زبانهای
اروپایی آشنایی یافتم .در هجده سالگی معلم شدم و به
تدریس تاریخ و ادبیات فارسی و احیان ًا علوم جدید پرداختم.
در بیست و دوسالگی اولین کتابم تحت عنوان فلسفه شعر
در بروجرد چاپ شد )1363(.و شامل مروری بر تاریخ و
تحول انواع شعر بود .از همان ایام ترجمه شعر العجم تصنیف
موالنا شبلی نعمانی و نیز کتاب سخن و سخنوران تألیف استاد
بدیعالزمان در من تاثیر فوقالعادهای داشت.
قسمتی از اوقاتم نیز در مطالعه تاریخ که آن را در مدارس
متوسطه خرمآباد و بروجرد تدریس میکردم صرف شد.
در سالهای آخر متوسطه بودم که تحت تأثیر مطالعه آثار
هربرت اسپنسر و کتاب معروف   Bough Goldenاثر
جیمس فریزر به مطالعات فلسفی ،جامعهشناسی و تاریخ
ادیان عالقه یافتم و این مباحث مرا به علم کالم و فلسفه
اسالمی و مسیحی عالقمند کرد .کتاب کشف المراد در شرح
تجرید الکالم خواجه نصیر و کتاب شرح هدایهاالثیریه میبدی
از اولین کتابهایی بود که در این رشتهها نزد استاد خواندم.
استادانم از جمله شامل مرحوم حاج شیخ ابوالحسن شعرانی
و آقا میرزا عبدالوهاب فرید تنکابنی بودند .به ارشاد و هدایت
استاد شعرانی که بعضی اجزاء کتاب نجات شیخ را هم از او
آموختم به فلسفه مسیحی اروپایی(تومیسم نو) عالقمند شدم
و دوره فلسفه الهر  Laherرا که به زبان فرانسوی بود با دقت
و عالقه دنبال کردم .الهیات اشارات و بخش سمعالکیان شفا
را که ترجمهای از آن در همان ایام به نام فن سماع طبیعی
نیز به فارسی نشر شده بود .در مدرسه خان مروی و مدرسه
محمدیه بازار طهران نزد استادان مرور کردم.
در ورود به دانشکده ادبیات( )1324تحت راهنمایی استاد
عبدالعظیم قریب و استاد بدیعالزمان فروزانفر و استاد احمد
بهمنیار به غور و بررسی در متون نظم و نثر فارسی تشویق شدم.
در همان ایام در بعضی مدارس متوسطه طهران(دبیرستانها)
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به تدریس ادبیات ،تاریخ ،فلسفه و زبانهای خارجه اشتغال
داشتم .در عین حال چندین سال سردبیر روزنامه فرهنگی
مهرگان و مدتها عضو شورای سردبیران بعضی مجالت
ادبی بودم .در کتابخانه مجلس شورای ملی و کتابخانه ملی و
ملک قسمتی از اوقاتم صرف بررسی نسخه های خطی نادر و
جالب شد اما رغبتی به کار تصحیح متون پیدا نکردم.
در مجالت و روزنامههای طهران مقاالت و گاه اشعارم چاپ
میشد و درین مقاالت به نقد ادبی و مسایل تاریخی و فلسفی
عالقه بیشتر نشان دادم .در دوره دکتری ادبیات از مجالس
درس استاد سعید نفیسی ،ملکالشعرای بهار و استاد ابراهیم
پورداود استفاده بردم و با آنکه یکچند به آموختن زبان پهلوی
و مطالعات اوستایی و تاریخ ایران باستان جلب شدم ،تدریج ًا
به تاریخ اسالم ،تصوف اسالمی و الهیات فلسفه عالقه بیشتر
پیدا کردم .رساله دکتری را درباره مباحث نقد ادبی نوشتم اما
تحریر آن رساله که هفت سالی مدت گرفت مرا به مطالعه و
تحقیق بیشتر در ادبیات عرب ،ادبیات اروپایی و آنچه ادبیات
تطبیقی میخوانند کشاند.
در ضمن اشتغال به این مطالعات ،تدریس تاریخ و فلسفه
در مدارس متوسطه که الزمه شغل معلمی من بود مرا به
بحث در عقاید کالمی در تاریخ مشاجرات فرقههای اسالمی
برانگیخت رسالهیی مختصر که درین باب نوشتم و بعدها در
مجله آموزش و پرورش چاپ شد توجه استادان دانشکده 
معقول و منقول را جلب کرد و بالفاصله بعد از گذراندن
رساله دکتری از طرف رئیس آن دانشکده برای تدریس تاریخ
علم کالم و تاریخ مشاجرات فرق دعوت شدم .غیر از این دو
مبحث تاریخ اسالم ،تاریخ تصوف ،تاریخ ادیان و تاریخ علوم
اسالمی زمینههای دیگری بود که طی دوازده سال (از 1335
تا  )1347در آن دانشکده بود که با استاد سید حسن تقیزاده،
استاد شیخ محمد عبده و استاد محمود شهابی خراسانی آشنا
شدم و از محضر آنها کسب فیض کردم همچنین در همین
دانشکده بود که همکاری طوالنی با استاد مجتبی مینوی ،الهی
قمشهیی ،دکتر علیاکبر فیاض ،سید فخرالدین شادمان و دکتر
مهدی حمیدی به دوستی انجامید و از صحبت هر یک از آن
عزیزان استفادههای روحانی حاصل نمودم.
در همان ایام از جانب استاد تقیزاده برای ترجمه ،تکمیل و
تدوین مقاالت مربوط به هند از چاپ قدیم دائرهالمعارف
اسالم دعوت شدم و درین زمینه چندین مقاله ترجمه و
تعدادی مقاالت تألیف کردم .چندی بعد هم باز به دعوت
وی در کتابخانه مجلس سنا به عنوان مشاور عالی انتخاب
شدم و به انتخاب و سفارش دادن کتابهای مربوط به

فرهنگ و ادبیات اسالمی اشتغال جستم .در صحبت استاد
فروزانفر یکبار برای شرکت در پنجمین دوره مؤتمر اسالمی
در بغداد و یک بار برای شرکت در بیست و سومین کنگره
خاورشناسان در دهلی دعوت و مأمور شدم و چند هفتهای
نیز در پاکستان به دیدار از دانشگاهها و ایراد سخنرانی در
بعضی مجامع علمی آن سرزمین پرداختم و با بعضی از اکابر
آن سرزمین مثل مرحوم حسامالدین راشدی ،ممتاز حسن و
استاد فضلالرحمن دوستی پیدا کردم.
بعد از آن ضمن ادامه تدریس و تحقیق چندین سفر علمی
به اروپا کردم که از جمله بازدید از مؤسسات لغتنویسی
آکسفورد ،الروس ،بروکهاوس و المنجد بود که ناظر به
ایجاد مؤسسه لغتنویسی وابسته به مؤسسه فرانکلین بود
و در قسمتی ازین بازدیدها از صحبت استاد مجتبی مینوی
برخوردار بودم.
در ضمن فعالیتهای دیگر که شامل تدریس در دانشکدهها
و همکاری با مجالت ادبی از قبیل مجله سخن و مجله یغما
بود ،مقاالتی هم به فارسی و انگلیسی برای دائرهالمعارف
فارسی چاپ طهران و چاپ جدید دائرهالمعارف اسالم طبع
لیدن نوشتم و در بعضی مجامع بینالمللی از جمله کنگره
مورخان در وینه اطریش شرکت کردم ( )1965در طی
سفرهای تابستانی مکرر به سویس و آلمان و انگلستان و ایتالیا
و اسپانیای و فرانسه مسافرت کردم و با استفاده از موزهها و
کتابخانههای آن کشورها موارد بسیاری برای کتابهایی که در
دست تألیف داشتم فراهم داشتم .در بیروت یک چند مهمان
مؤسسه فرانکلین بودم و در اردن و سوریه و عراق همچندی
در کتابخانهها به مطالعه و تحقیق اشتغال جستم.
بین سالهای  1347تا 1349مدتی در دانشگاه پرینستون و
دانشگاه کالیفرنیای لوسآنجلس به تدریس ادبیات ،تاریخ
ایران و تصوف ایرانی اشتغال جستم و در بازگشت ازین سفر
به درخواست و الزام رئیس دانشگاه تهران به دانشکده ادبیات
منتقل شدم و آنجا در گروه آموزشی تاریخ و گروه آموزشی
ادبیات و زبان فارسی مجال همکاری پیدا کردم.
این همکاری که شامل تدریس تاریخ اسالم ،آیین تاریخنگاری
و تاریخنگری و همچنین تدریس نقد ادبی ،متون تصوف و
ادبیات تطبیقی شد هنوز ادامه دارد .در بین مدارس عالی دیگر
که نیز گهگاه در آنها به تدریس اشتغال داشتم دانشسرای
عالی ،دانشکده هنرهای دراماتیک و مدرسه عالی وعظ و
تبلیغ اسالمی را باید نام برد .نقد نمایشنامه ،تاریخ عقاید و
تاریخ ادیان مباحثی بود که مدتها درین مدارس به تدریس
آنها اشتغال داشتم .در سال  1357برای عمل جراحی قلب
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به آمریکا رفتم .چندی بعد مخصوصا بین سالهای 1360
تا  1362در پاریس ضمن ادامه معالجه به مطالعه و تحقیق
اشتغال جستم و در همین مدت بود که فرصتی برای تدوین
و تحریر مطالعات خویش در باب مثنوی موالنا جاللالدین
پیدا کردم.
در حال حاضر بیش از سی و پنج سال از عمرم را به تدریس
در دانشگاه طهران صرف کردم که اکثر آن نیز همراه تألیف
کتاب و مقاالت یا مسافرتهای علمی بوده است این کار هنوز
هم در سنین هفتاد سالگی ادامه دارد و خوشوقتم که در طی
این مدت با وجود اصرا و ابرام بعضی اولیا وقت به هیچ کار
دیگر جز معلمی رغبت نشان ندادم در مدرسه باقی ماندم .با
این حال این تاسف را دارم که آنچه را خود در مدرسه همواره
طالب آن بودم آنگونه که در جوانی میپنداشتم حاصل نکردم
و اگر به طالب علمان جوان درین مدت فایدهیی رسانده باشم
از بخت خود خرسند خواهم بود.
در مورد فهرست نوشتههایم که شما دوست عزیز به جد و
اصرار از من خواستهاید و میپندارم ارزش ثبت و ذکر را
ندارد برشمردن همه آنها و تمام آنچه در روزنامهها ،مجالت،
دائرةالمعارفها ،مجموعهها نشر کردهام  وقت بسیار میگیرد
و مایه مالل خاطر عزیزان خواهد بود .اگر هم درین زمینه
توفیق قابل مالحظهای حاصل کردهام غیر از تایید الهی تا حد
زیادی آن را مدیون همکاریها و یاریهای همسرم دکتر قمر
آریان میدانم که از سالهای دانشجویی در دانشگاه مشوق
و مددکار تیماردار من بوده است و بدون اظهار سپاس از
یاریها و غمخواریهای وی نمیتوانم از آنچه فرصت تألیف
و  تدوین آن را درین مدت یافتهام یاد کنم .فهرست مجملی از
مجموعه آثار و مقاالتی را که در مجالت و مجموعهها نوشتهام
و مقاالت روزنامهها و قسمت عمدهای از سخنرانیهایم در
آن شماریست بعضی دوستانم تهیه کردهاند که بالنسبه طوالنی

است و شاید در پایان یکی از کتابهایی که هماکنون در
دست چاپ دارم الحاق شود.
با اینهمه در ذیل این سرگذشت مختصر برای اینکه
درخواست آندوست عزیز را هم بیجواب نگذاشته باشم
به برخی از این آثار که فقط شامل کتابهای مستقل چاپ
شده و قابل دسترس خواهد بود درین جا اشارت میکنم و
تفصیل در باب موضوع یک یک آنها را به عهده خود سرکار
میگذارم .فهرست موجزی که فعال ذکر آن برایم ممکن و
مقدور است ازین قرار است:
ارزش میراث صوفیه ،ارسطو و فن شعر ،از چیزهای
دیگر(مجموعه مقاالت) از کوچه رندان(درباره زندگی و
اندیشه حافظ) بامداد اسالم ،با کاروان اندیشه ،با کاروان حله،
بحر در کوزه(تحلیل قصههای مثنوی موالنا) پله پله تا مالقات
خدا(درباره زندگی ،سلوک و اندیشه موالنا) تاریخ ایران
بعد از اسالم ،تاریخ در ترازو ،تاریخ مردم ایران(در دوجلد)
ترجمه فن شعر ارسطو ،جست و جو در تصوف ایران ،دفتر
ایام(مجموعه مقاالت) در قلمرو وجدان(تاریخ ادیان و عقاید)
دنباله جستجو در تصوف ایران ،دو قرن سکوت سرنی(در
تفسیر و تحلیل مثنوی موالنا در دوجلد) سیری در شعر
فارسی(تاریخ شعر ایران با منتخبات) ،شعر بیدروغ شعر
بینقاب (در زمینه نقد ادبی) فرار از مدرسه (درباره زندگی
و اندیشه امام غزالی) این کتاب به عربی هم ترجمه شده
است .قصیده ترسائیه(ترجمه رساله مینورسکی با تعلیقات)
کارنامه اسالم(مشتمل بر تاریخ علوم و تمدن اسالمی) نقد
ادبی(آشنایی با نقد ادبی در یک جلد) نقد ادبی( با تاریخ نقد
در جهان و نقد ادبیات معاصر در دو جلد) نقد ادبی برای
دانشجویان پیام نور(با همکاری دکتر حمید زرینکوب) نقش
بر آب (مجموعه مقاالت و رساالت همراه با خاطرات زندگی
نویسنده) نه شرقی نه غربی انسانی(مجموعه مقاالت ،نقدها
و نمایشوارهها) ،یادداشتها و اندیشهها(شامل تکدرخت و
مقاالت و داستانها) ،چند اثر دیگر از جمله کتابی درباره
نظامی گنجوی و تاریخی به نام روزگاران ایران هماکنون
در زیر چاپ است که انشاءاهلل به زودی نشر خواهد شد.
نوشتههای بسیار از جمله قصههای فلسفی و اشعار هم هنوز
چاپ نشده باقی است که به اندک صرف وقت آماده نشر
خواهد شد.
اما فرصت زیادی از عمر نمانده است و تردید دارم که آنچه
نیز تا کنون نشر کردهام به زحمت سیاهکردن این چند ورق
میارزیده است یا نه ؟
تهران 1376
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دانشــگاه تـهـران در رسانهها
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محققان دانشگاه تهران به سرپرستی
دکتر محمد عبداالحد طی یک طرح
پژوهشی به کمک سنسورهای امپدانسی
و الکتروشیمی به تشخیص سلول های
سرطانی پرداخته و در گام بعد به
بررسی اثر داروهای ضد سرطان روی
سلولهای سرطان و تشخیص درجه
متاستاتیک این سلول ها پی بردند.

خبرگزاريهاي ایسنا ،ايسکانيوز ،خبرآنالين،
بسيجنيوز ،نخستنيوز و1396 /۵/1 ...

چهارمین کنفرانس بینالمللی انرژی
خورشیدی پنجم و ششم آذر  ۱۳۹۶در
دانشگاه تهران برگزار میشود.
مهمترین محورهای این کنفرانس
عبارتاند از :سیستمهایPV؛ روشنایی
خورشیدی؛ کلکتورهای خورشیدی؛
ذخیرهسازی حرارتی خورشیدی؛ برق
حرارتی خورشیدی؛ ساختمانهای
انرژی خالص مبدا؛ خنککننده و
تهویه هوا خورشیدی؛ استراتژیها
و سیاستهای انرژی خورشیدی؛
معماری خورشیدی و ساختمان
یکپارچه؛ دسترسی به اشعه خورشیدی
و پیشبینی منابع؛ و گرمای خورشیدی
برای کاربردهای داخلی ،صنعتی و
تجاری.
خبرگزاري ايسنا 1396 /۵/1

مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ملی ورزش
همگانی دانشجویان پسر دانشگاههای
سراسر کشور با حضور ورزشکاران
دانشجو از  ۹۵دانشگاه کشور و تعدادی
از مسوالن در سالن تربیت بدنی
دانشگاه تهران برگزار شد.
خبرگزاري ايسنا ،ايرنا1396 /۵/1

جلسه هماهنگی محمد پورکیانی
مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوری ،علی حبیباللهی
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه تهران و
مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در
این المپیاد برگزار شد و در این جلسه
آخرین هماهنگیها برای هر چه بهتر

برگزار شدن این المپیاد انجام شد.

خبرگزاري فارس1396 /۵/1

آزمون فراگیر ارزیابی مهارتهای
زبان عربی تحت عنوان «اشتمال» ۲۸
تیر  ۱۳۹۶در دانشکده ادبیات و علوم
انسانی برگزار شد.

ايسکانيوز1396 /۴/ 31

نگارخانه دانشجو با نمایش آثار علی
اسفرجانی با حضور محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و
مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی این
دانشگاه و خانواده زندهیاد اسفرجانی،
عصر دوشنبه  9مرداد در باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح شد.
خبرگزاری فارس۱۳۹۶ /۵/ ۱۰

جمعی از دانشجویان علوم سیاسی
دانشگاه تهران طی نامهای به دکتر
روحانی ،رییسجمهور کشورمان،
نسبت به فرایند بازنگری و تغییر
در سرفصلهای رشته علوم سیاسی
اعتراض کرده و توقف اعمال سلیقه و
استفاده از خرد جمعی را در این زمینه
خواستار شدند.
ایسنا۱۳۹۶/۵/۱۲

دانشآموزان و رتبههای برتر کنکور
سراسری روز  22مرداد در برنامه
«روزی با دانشگاه تهران» از نماد
آموزش عالی کشور بازدید میکنند.
خبرگزاری صدا و سیما۱۳۹۶/۵/۱۳

سومین همایش آشنایی با رشتههای
علوم پایه روز دوشنبه  16مرداد 1396
در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار
میشود .در این همایش که از سوی
معاونت آموزشی پردیس علوم در
سالن شهید دهشور از ساعت  9تا 12
برگزار میشود ،ضمن معرفی ساختار
رشتههای دکتری پیوسته بیوتکنولوژی،
ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر،
زمینشناسی ،زیستشناسی ،شیمی و
فیزیک ،به جایگاه آنها در توسعه کشور
پرداخته میشود.
خبرگزاری صدا و سیما ،آنا و ۱۳۹۶ /۵/۱۳ ...

مراسم روز دربهای باز با هدف
آشنایی دانشآموزان شرکت کننده در
آزمون سراسری با محیط و رشتههای
دانشگاهی در کشور برگزار می شود
که امسال نیز این برنامه در دانشگاههای
تهران ،صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر،
علم و صنعت ،شهید بهشتی و صنعتی
اصفهان اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۵/ ۱۳

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت :با
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
برای راهاندازی بانک فیلم اینترنتی در
دانشگاه تهران در حال مذاکره هستیم.
خبرگزاری مهر ۱۳۹۶/۵/ ۱۴

به منظور ارتقاء توانمنديهاي تخصصي
و حرفهاي مديران و كارشناسان
شركتها و سازمانها و توسعه ارتباط
بخش صنعت با دانشگاه ،دانشكده
مديريت دانشگاه تهران به عنوان قطب
دانشافزایی مدیریتی کشور اقدام به
برگزاری دورههاي آموزشي  MBAو
DBAبراي مديران ،صاحبان مشاغل و
كارشناسان نموده است.
تابناک۹۶/۵/۱۵

دکترعلی بیات ،مدیر گروه زبان و
ادبیات اردو ،در دانشکده زبانها و
ادبیات خارجی دانشگاه تهران اعالم
کرد ظرفیت پذیرش عالقمندان به
زبان اردو تا مقطع کارشناسی ارشد در
دانشگاه تهران فراهم شده است.
امتداد نيوز -خبرگزاري تسنيم۱۳۹۶ /۵/ ۱۶

در جلسهای که  ۱۱مرداد  ۱۳۹۶با
حضور دکتر نیکفر ،مدیر بینالملل
دانشگاه فنی و حرفهای و دکترزمانی،
مدیر بینالملل پردیس دانشکدههای
فنی ،در پردیس دانشکدههای فنی
برگزار شد ،پس از معرفی پتانسیلهای
طرفین و ارائه تجربیات بینالمللی
سازی ،دو طرف زمینههای همکاری
در حوزه بینالملل به ویژه همکاری با
کشور آلمان را مورد بحث و بررسی
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قرار دادند.

ايسکانيوز -بازار کار -امتداد نيوز -ميزان-
خبرگزاري آنا -مهر نيوز ۱۳۹۶/۵/ ۱۶

همزمان با ایام انتخاب رشته داوطلبان
کنکور سراسری دانشگاهها ،مراسم
«روزی با دانشگاه تهران» یکشنبه ۲۲
مرداد  ۱۳۹۶از ساعت  ۹تا  ۱۶در برخی
از پردیسها و دانشکدههای دانشگاه
تهران برگزار میشود.
ايسکانيوز۱۳۹۶ /۵/ ۱۷

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه
تهران در نشست رؤسای دانشگاههای
کشور که صبح امروز در سالن
همایشهای دانشگاه شهید بهشتی
برگزار شد ،ضمن تقدیر از عملکرد
وزیر علوم دولت یازدهم  ،گفت:
خوشبختانه ریاست جمهوری علی
خاکیصدیق که از چهرههای خوشنام و
فرهیخته و استاد تمام دانشگاه است را
برای تصدی وزارت علوم مدنظر دارد
که همگی از این بابت خوشحالیم و از
همه دانشگاهیان میخواهیم به میدان
بیایند و با معرفی وی به نمایندگان
مجلس و حمایت از وی تالش کنند که
با رای باال بتواند تصدی وزارت علوم را
بر عهده بگیرد.
خبرگزاری فارس۱۳۹۶ /۵/۱۷

مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه
تهران طی پیامی روز خبرنگار را تبریک
گفت و نوشت :تاختن بر خبرنگاران به
بهانه نگاه نقادانه آنها امری نادرست
است که باید جای خود را به قدرشناسی
از این قشر محترم دهد.
خبرگزاری فارس۱۳۹۶ /۵/۱۷

همایش قبل از سفر هفدهمین دوره
اعزام دانشگاهیان استان تهران به عتبات
عالیات فردا سه شنبه  17مردادماه با
حضور حجت االسالم والمسلمین
محسن قمی ،معاون بین الملل دفتر مقام
معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان
رهبری ،حجت االسالم والمسلمین

فقیهی ،رئیس ستاد عمره و عتبات
دانشگاهیان و زائرین عتبات دوره
هفدهم ،در تاالر فردوسی دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران برگزار خواهد
شد.
خبرگزاری فارس۱۳۹۶ /۵/۱۷

معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه
یک کشور ،اولین جلسه خود در سال
 ۱۳۹۶را در تاالر امیرکبیر دانشگاه تهران
برگزار کردند.
ایسکانیوز1396 /۵/ 18

معاون دانشجویی فرهنگی پردیس
فارابی دانشگاه تهران با بیان به اینکه
همایش سراسری «روز دانشگاه تهران»
در پردیس فارابی قم برگزار میشود
عنوان کرد :این همایش یکروزه
یکشنبه  ۲۲مرداد ماه از ساعت  ۹تا ۱۳
برگزار خواهد شد.
ایسکانیوز1396 /۵/ 19

مراسم جشن دانشآموختگی سال
تحصیلی  ۹۵-۹۴دانشگاه تهران به
صورت متمرکز روز چهارشنبه یکم
شهریورماه در استادیوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه
برگزار میشود.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۵/ ۲۲

حجت االسالم والمسلمین کرمی به
عنوان مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه تهران معرفی
شد.
ایسنا۱۳۹۶/۵/ ۲۲

معاون فرهنگی دانشگاه تهران ضمن
بیان اینکه در برنامه روزی با دانشگاه
تهران ورود برای تمامی افراد به ویژه
دانشجویان جدیدالورودآزاد است از از
برنامه های فرهنگی این مجموعه بزرگ
علمی کشور سخن گفت.
ایسکانیوز۱۳۹۶ /۵/ ۲۲

مؤثرترین دانشگاههای ایرانی حاضر در
فهرست «برترینهای حوزه مهندسی»
جهان معرفی شدند که دانشگاه تهران

در صدر آنها قرار دارد.

ایسکانیوز1396 /۵/ 22

محمود نیلی احمدآبادی در جشن
دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه
تهران گفت :این اولین بار است که در
دانشگاه تهران توفیق آن را داریم که
جشن دانشآموختگی را با حضور همه
دانشآموختگان دانشگاه تهران برگزار
کنیم.
خبرگزاري ميزان ،خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۶/۳

پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
برای سال تحصیلی  ۹۷ - ۹۶دانشجو
پذیرش میکند.
خبرگزاریدانشجو۱۳۹۶/۶/۱

دکتر امیرمحمد گمینی ،عضو هیأت
علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشکده
الهیات و معارف اسالمی دانشگاه
تهران ،موفق به دریافت دو جایزه
علمی بینالمللی از سوی شاخه علم
و تکنولوژی انجمن بینالمللی تاریخ و
فلسفۀ علم و تکنولوژی در اروپا و بنیاد
احسان اوغلو در ترکیه شده است.

خبرگزاري ایرنا ،ايسنا ،راسخون ،مهر
و۱۳۹۶/۶ /۶ ...

نشست مشترک رئیس مركز ملی فضای
مجازی و مدیران پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران با حضور دكتر سید
ابوالحسن فیروزآبادی و مدیران 35
شركت حوزه  ICTمستقر در پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران روز یکشنبه 5
شهریور ماه برگزار شد.
کسب و کار1396 /۶/8

مراسم رونمایی از برنامه پنج ساله
دانشکده ادبیات و علوم انسانی با
حضور دکتر احسان چیتساز ،مدیر
کل برنامه ،بودجه و تحول سازمانی
دانشگاه تهران ،هیأترئیسه دانشکده و
مدیران گروههای آموزشی و جمعی از
کارکنان برگزار شد.
خبرگزاريايسنا۱۳۹۶/۶/۸
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دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور
در بازدید از پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران بر اهمیت مالکیت و
داراییهای معنوی در کشور تاکید کرد
وافزود :به زودی مالکیت و داراییهای
معنوی بخش بزرگ اقتصاد را تشکیل
میدهند و اگر مورد توجه قرار نگیرند
ما در جامعه دچار عقب ماندگی
خواهیم شد.
خبرگزاري شبستان1396 /۶/۸

معاون توسعه فناوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری از فعالیت
دانشگاه تهران برای شناسایی منابع غنی
در رامسر خبر داد.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶/۶/۷

رییس دانشگاه تهران تجربه ،توانمندی،
آشنایی به مسائل را مهمترین ویژگی
وزیر موفق در وزارت علوم عنوان کرد
و گفت :به نظر من انتخاب سرپرست
از بدنه وزارت علوم بهترین تصمیم
ممکن در این زمینه بود؛ ضمن این که
سرپرست فعلی وزارت علوم عملکرد
مثبتی را در دوران مسئولیت معاونت
فرهنگی این وزارتخانه از خود به جای
گذاشته است.
خبرگزاری ایسنا 1396 /۵/ 13

محققان دانشگاه تهران موفق شدند با
توسعه یک نوع نانوکاتالیست ،نیتروژن
را از سوختهای تولیدشده از منابع
زیستی حذف کنند؛ چراکه حضور
نیتروژن در این گونه سوختها موجب
آزاد شدن گازهای نیتروژن دار و افزایش
آلودگی زیست محیطی میشود.

خبرگزاري؛ ايسنا ،ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو1396 /۵/ 14

دانشگاههای «صنعتی نوشیروانی بابل»،
«صنعتی امیرکبیر»« ،علم وصنعت»،
«صنعتی اصفهان »« ،خواجه نصیرالدین
طوسی»« ،صنعتی شریف»« ،تبریز»،
« تهران »« ،علوم پزشکی تهران»،
«فردوسی مشهد»« ،گیالن»« ،اصفهان»،

«شهید بهشتی» « ،شیراز »« ،الزهرا»،
«بیرجند»« ،یزد» ،و «زنجان» توانسته اند
به ترتیب در جایگاه نخست تا هجدهم
ملی قرار گیرند.
خبر فوری ،ایرنا ،هیات امنای دانشگاه آزاد
اسالمی ،آریا بازار،توسنا ،انتخاب،امتداد
نیوز1396/۵/ 15

محمدرضا شفیعی کدکنی ،استاد زبان
و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و از
شاعران مطرح کشورمان در حاشیه
بازدید از باغ کتاب ،این مجموعه را
مکانی بینالمللی دانست و اظهار کرد:
باید مجموعههایی نظیر باغ کتاب تهران
را در دیگر شهرهای کشور هم داشته
باشیم .حتی در شهر تهران هم وجود
شعبات مختلف با چنین رویکردی
میتواند مخاطبین بیشتری را جذب
کند.
خبرگزاری مهر ،آخرین خبر ،امتداد 
نیوز،
آنا1396/۶/ 15

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو
گفتوگو با موضوع بازنگری در
رشتههای دانشگاهی و با حضور دکتر
حسن مروتی استاد تمام دانشگاه تهران
به روی آنتن رفت .دکتر حسن مروتی
در آغاز با تاکید بر لزوم بازنگری در
رشتههای دانشگاهی گفت :با توجه به
اینکه وزارت علوم بر اساس قوانین ،هر
ده سال یک بار تمام رشتهها را موظف
به بازنگری کرده است ،ا
توگو1396 /۶/ 16
رادیو گف 

دکتر محمود نیلی احمد آبادی در
پانزدهمین اجالس رؤسای دانشگاههای
سطح یک کشور ،که به میزبانی دانشگاه
تهران در باغ موزه نگارستان برگزار
شد ،با بیان اینکه برگزاری اجالس
رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور
خیر و برکات زیادی به همراه داشته
است ،بررسی مشکالت و رسیدن به
راهحلهای مناسب را از ویژگیهای
این نوع اجالس برشمرد.

خبرگزاري ايسنا،کیوسک تایمز ،ایران

آنالین ،رویداد 1396 /۶/ 18 24

نشست «ایران و روسیه در حوزه
کشورهای مستقل هم سود» ۲۰
شهریورماه در دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود.
خبرگزاری مهر ،ذاکر نیوز 1396 /۶/ 18

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران در راستای رسالت
اجتماعی خود و برنامه سوم دانشگاه
تهران ،برای اولین بار دفاع از پروژههای
کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشجویان خود را در قالب ارائه پوستر
و برپایی یک کنفرانس برگزار می کند.
خبرگزاری ایسنا ،پانا ،نسیم
آنالین1396/۶/18

محققان دانشگاه تهران و پژوهشگاه
استاندارد ایران موفق شدند با روش
کروماتوگرافیالیهنازکوآنالیزتصویری
تقلبات زعفران را شناسایی کنند.
خبرگزاری ایسنا ،مهر ،ایسکانیوز ،سیمرغ،

تهران  ،24آخرین خبر ،برترین ها،ذاکر نیوز،
مهر نیوز۱۳۹۶/۶/ ۱۹ ،

محققان دانشگاه تهران در قالب پروژه
تحقیقاتی مشترک با محققانی از سوئد و
اسپانیا ،گونه جدید سیاه ماهی رازی را
از حوضه آبریز خزر کشف ،توصیف،
نامگذاری و ثبت جهانی کردند.

خبرگزاری مهر ،ایسنا ،آخرین خبر ،ایرنا،ایران
اکونومیست ،امتداد نیوز ،مهر نیوز
1396 /۶/ ۲۰

چهارمین همایش بینالمللی انرژی
خورشیدی در دانشگاه تهران با حضور
بیش از یک هزار نفر از متخصصان
و پژوهشگران مراکز علمی و فناوری
داخلی و خارجی برگزار و آخرین
دستاوردهای صنعت انرژی خورشیدی
و صنایع وابسته بررسی میشود.
خبرگزاری صدا و سیما ۱۳۹۶/۶/۲۰
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جــــــــــــــــــــدولها
انتصاب ،ارتقاء ،بازنشستگی ،تقدیر و تشکر ،ماموریت
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انتصــــابـــات
پرديس ابوريحان
نام و نامخانوادگي

رتبه علمي

انتصاب

تاريخ انتصاب

دكتر اكبر عرب حسيني

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي كشاورزي
(پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،پرديس ابوريحان)

96/6/14

دكتر هشام فيلي

دانشيار

تمديد معاون سامانههاي اطالعاتي مركز فناوري اطالعات و فضاي مجازي (۳سال)

۹۶/۵/۲۰

دكتر محمد شاهيدهپور

استاد

عضويت هيات علمي وابسته دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر(۳سال)

۹۶/۵/۸

دكتر اميد اصغري

دانشيار

رئيس دانشكده مهندسي معدن

96/۵/29

دکتر ناصر سلطاني

استاد

مدير مسئول نشريات پرديس دانشكدههاي فني (۳سال)

  96/۵/28

طيبه كربالئي مهريزي

-

كارشناس كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران

96/6/4

دكتر محمدرضا حايري يزدي

استاد

نماينده هيأت مميزه دانشگاه

96/6/7

دكترمحمدجواد يزدان پناه

استاد

نماينده هيأت مميزه دانشگاه

96/6/7

دكتر علي حاجيآقا بزرگي اميري

استاديار

سرپرست مركز آموزشهاي ضمن خدمت دانشگاه تهران

96/6/19

دكتر بابك فهيمي

استاد

عضويت هيات علمي وابسته دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

29/5/96

پرديس دانشكدههاي فني

پرديس علوم
دکتر فيروزه حقيقي

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده روانشناسي و
علوم تربيتي (۳سال)

  96/5/21

دكتر فيروزه حقيقي

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده تربيت بدني و
علوم ورزشي

96/6/14

دكتر سيامك ياسمي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي كشاورزي (پرديس
كشاورزي و منابع طبيعي ،پرديس ابوريحان)

96/6/14

دكتر معصومه ملك

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي كشاورزي (پرديس
كشاورزي و منابع طبيعي ،پرديس ابوريحان)

96/6/14

دكتر سيامك ياسمي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي پرديس علوم

96/6/1۳

دكتر علي رضا ساري

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي پرديس علوم

96/6/1۳

دكتر حميدرضا مشفق

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي پرديس علوم

96/6/1۳

دكتر معصومه ملك

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي پرديس علوم

96/6/1۳

دكتر وحيد نيكنام

استاد

رئيس پرديس علوم

96/6/26

دكتر وحيد نيكنام

استاد

رئيس كميسيون تخصصي مشورتي علوم پايه دانشگاه تهران

96/7/3
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پرديس فارابي
دكتر سيدعلي سيداحمدي سجادي

استاديار

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده تربيت بدني و
علوم ورزشي

96/6/14

دكتر مصطفي اويسي

دانشيار

سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس (۳سال)

  96/5/11

دكتر محمدرضا نقوي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي كشاورزي (پرديس
كشاورزي و منابع طبيعي ،پرديس ابوريحان)

96/6/14

دكتر حسين عباسينژاد

استاد

رئيس دانشكده اقتصاد

96/7/1

دكتر حسين عباسينژاد

استاد

رئيس كميسيون تخصصي مشورتي علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران

  96/7/4

دانشكدهاقتصاد

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
حسن داودي

-

مدير دفتر امور شاهد و ايثارگر دانشكده

96/7/۲

دكتر محسن معصومي

دانشيار

مديرگروه آموزشي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (۲سال)

96/7/10

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دكتر ابراهيم علي دوست قهفرخي

دانشيار

مدير شوراي مديريت پرديس شمالي

96/6/5

دكتر هومن مينونژاد

استاديار

سرپرست گروه آموزشي بهداشت و طب ورزشي

96/6/13

دكتر رضا رجبي

استاد

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده

96/6/14

دكتر رسول حمايت طلب

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده

96/6/14

دانشكدهجغرافيا
دكتر سعيد بازگير

استاديار

مدير دفتر امور شاهد و ايثارگر دانشكده (۲سال)

96/5/4

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دكتر عباس كريمي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده روانشناسي و
علوم تربيتي (۳سال)

  96/5/21

دكتر عباس مصلينژاد

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده روانشناسي و
علوم تربيتي (۳سال)

  96/5/21

دكتر سيدطاها مرقاتيخوئي

استاديار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده تربيت بدني و
علوم ورزشي

96/6/14

دكتر امير صادقي نشاط

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده تربيت بدني و
علوم ورزشي

96/6/14

دكتر سعيد حبيبا

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي كشاورزي (پرديس
كشاورزي و منابع طبيعي ،پرديس ابوريحان)

96/6/14

دكتر محمدرضا تخشيد

استاديار

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دانشكده

96/6/1۳

دكتر مجيد غمامي

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي پرديس علوم

96/6/1۳
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دانشكدهدامپزشكي
دكتر محمدمهدي دهقان

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دانشكده تربيت بدني و
علوم ورزشي

دكتر محمد خداياري فرد

استاد

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دانشكده (۳سال)

  96/5/21

دكتر محمدعلي بشارت

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دانشكده (۳سال)

  96/5/21

دكتر جواد اژهاي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دانشكده (۳سال)

  96/5/21

دكتر اميراحمد شجاعي

-

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دانشكده (۳سال)

  96/5/21

دكتر هادي بهرامي احسان

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دانشكده (۳سال)

  96/5/21

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

96/6/14

دانشكده علوم اجتماعي
دكتر غالمرضا غفاري

دانشيار

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده

96/6/14

دكتر حميد پارسانيا

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي كشاورزي (پرديس
كشاورزي و منابع طبيعي ،پرديس ابوريحان)

96/6/14

دكتر سعيدرضا عاملي رناني

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي پرديس علوم

96/6/1۳

دكتر حسين ايماني جاجرمي

دانشيار

تمديد رياست مؤسسه مطالعات تحقيقات اجتماعي دانشكده (۲سال)

96/6/29

دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر محمود كمرهاي

استاد

رئيس دانشكده علوم و فنون نوين (۳سال)

  96/5/24

دانشكده کارآفريني
دكتر محمود متوسلي

استاد

عضويت هيات علمي وابسته گروه آموزشي توسعهكارآفريني(۳سال)

۹۶/۳/۲۸

دانشكده محيط زيست
دكتر هما ايراني بهبهاني

استاد

مديرگروه آموزشي مهندسي طراحي محيط زيست(۲سال)

  96/5/29

دكتر مجيد شفيع پورمطلق

-

سرپرست و مسئول راهاندازي مؤسسه ملي تغيير اقليم و محيط زيست دانشگاه تهران

96/6/15

دانشکدهمديريت
دكتر بيتا مشايخي

دانشيار

رئيس دفتر آموزشهاي آزاد دانشگاه

  96/5/8

دكتر رضا تهراني

استاد

تمديد مديرگروه آموزشي مديريت مالي و بيمه(۲سال)

۹۵/۹/۱

مؤسسهژئوفيزيك
دكتر محمدعلي رياحي

استاد

مديرگروه آموزشي فيزيك زمين (۲سال)

96/5/8

دكتر اسماعيل بايرامنژاد

استاديار

مديرگروه آموزشي زلزلهشناسي (۲سال)

  96/5/9

مركز مطالعات وتحقيقات زنان
دكتر ميرطاهر موسوي

-

عضويت هيأت علمي وابسته مركز(۳سال)

۹۶/۶/۱

 / 67دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 116

پارك علم و فناوري
دكتر عباس زارعي هنزكي

رئيس پارك علم و فناوري

استاد

  96/5/24

معاونت آموزشي
دكتر فرزانه شميراني

تمديد مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي دانشگاه (۳سال)

استاد

۹۶/۵/۴

معاونتفرهنگي
دكتر مجيد سرسنگي

دانشيار

عضويت در كميسيون تخصصي فرهنگي نظارت ،ارزيابي و تضمين كيفيت
مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري

۹۶/۶/۲۹

دكتر مجيد سرسنگي

دانشيار

عضو گروه ناظر بر فعاليت كانونهاي فرهنگي ،هنري ،اجتماعي و ديني دانشگاه 

96/7/10

دكتر محمدعلي زارع چاهوكي

استاد

عضو گروه ناظر بر فعاليت كانونهاي فرهنگي ،هنري ،اجتماعي و ديني دانشگاه 

96/7/10

ادارهكل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
-

دکتر رحمتاله اللهياري

دبير شوراي مديران كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر منطقه يك آموزش عالي

  96/5/28

ادارهکل برنامه ،بودجه و تحول سازماني
دکتر احسان چيتساز

-

عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران

96/6/4

نيره كاظمي

-

عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران

96/6/15

ادارهکل حراست
مجيد ميرزائي

-

معاون اجرايي ادارهكل حراست (حفاظت فيزيكي)

96/5/1

ادارهکل طرحهاي عمراني و پشتيباني
دكتر مهدي قاسميه

استاد

تمديد مديركل طرحهاي عمراني و پشتيباني دانشگاه (۳سال)

۹۶/۵/۲۰

ادارهكل منابع انساني و امور رفاهي
دکتر محمدرضا حاتمي

استاديار

رئيس كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران

96/6/4

علي حاجي آقا بزرگي اميري

-

عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران

96/6/4

ايوب سروري

-

عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران

96/6/4

معصومهرحيمي

-

كارشناس كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران

96/6/4

محمدعلي گودرزي

-

سرپرست مديريت رفاه دانشگاه تهران

  96/7/10

گزينش
دکتر محمد رضائيان

دانشيار

دبيري منطقه يك گزينش كاركنان آموزش عالي كشور

96/6/28

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران
دكتر محمدمهدي كرمي

-

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران

۹۶/۵/۲۲

دكتر محمدمهدي كرمي

-

عضو گروه ناظر بر فعاليت كانونهاي فرهنگي ،هنري ،اجتماعي و ديني دانشگاه

96/7/10
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ارتـقــــــاء

		
پرديس بينالمللي كيش

نام و نام خانوادگی

رتبه جدید علمی

تاریخ ارتقاء

دكتر فريدون نهريني

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

پرديس دانشكدههاي فني

دكتر اكرم حسينيان سراجه لو

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر محمدرضا سراجيان ماراالن

استاد

۹۶/۴/۲۲

دكتر پدرام حنفي زاده

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر عبداهلل حسيني

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكتر اورنگ فرزانه

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكتر سيدپيمان بديعي

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكتر نسيم طاهوني

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكتر سهيال اصالني

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكتر عليرضا دانش مهر

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكتر سهرابعلي قربانيان

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكترسيدمحمدحسنپيشبين

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر سيدرسول ميرقادري

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر محمد رضا فراهاني

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

پرديس فارابي

دكترسيدعبدالرحيمحسيني

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكترقدرت اله باقري راغب

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

پرديس علوم

دكتر محمدرضا محمدي زاده

استاد

۹۶/۴/۲۱

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دكتر هوشنگ عليزاده

دانشيار

۹۶/۴/۱۴
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دكتر حسين شعبانعلي فمي

استاد

۹۶/۴/۲۱

دكتر سهراب اشرفي

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

دكتر محمدعادل ضيائي

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر جليل اميدي

استاد

۹۶/۴/۲۱

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

دكتر شهزاد طهماسبي بروجني

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دانشكده حقوق و علوم سياسي

دكتر سعيده لطفيان

استاد

۹۶/۴/۲۲

دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي

دكتر شهين ايرواني

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دانشكده علوم و فنون نوين

دكتر فتح اله پورفياض

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكتر امير رضا كوثري

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر حسين صباحي

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر حسين موسيزاده

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دانشكدهكارآفريني

دكتر كامبيز طالبي

استاد

۹۶/۴/۲۱

دانشكده محيط زيست

دكتر مجتبي اردستاني

استاد

۹۶/۴/۲۱

دانشكدهمديريت

دكتر عاليه كاظمي

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر علي ابراهيمي كردلر

دانشيار

۹۶/۴/۲۱

دكتر محمدرضا تقي زاده يزدي

دانشيار

۹۶/۴/۲۲

دكتر رضا تهراني

استاد

۹۶/۴/۲۲
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تقديــــر و تشـــــکر
پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

در دوران مسئوليت قبلي

دكتر محمدجعفر صديق دامغانيزاده

دانشيار

سرپرستي پارك علم و فناوري

دكتر علي حاجيآقا بزرگي اميري

استاديار

معاونت توسعه ادارهكل منابع انساني دانشگاه

پرديس علوم
دكتر حميد پزشك

استاد

رئيس پرديس

دكتر حميد پزشك

استاد

رياست كميسيون تخصصي مشورتي علوم پايه

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
دكتر علي جعفري

استاد

معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس

دكتر سيامك كالنتري

دانشيار

مسئول امور رفاهي پرديس

دكتر محسن كافي

استاد

تالش و همكاري موثر در شكلگيري باغ گياهشناسي و پارك نمونه كشوري پرديس

دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر محمود بيجنخان

استاد

مدير گروه آموزشي زبانشناسي

دانشكدهاقتصاد
دكتر ابوالقاسم مهدويمزده

دانشيار

رياست دانشكده

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دكتر حسين داورزني

استاديار

مديريت دفتر امور شاهد و ايثارگر دانشكده

دكتر اصغر قائدان

دانشيار

مدير گروه آموزشي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
دكتر فواد صيدي

دانشكدهجغرافيا

دكتر مصطفي كريمي احمدآباد

دانشكده محيط زيست

دكتر امير هوشنگ احساني

مؤسسهژئوفيزيك

دكتر اسماعيل بايرامنژاد

دانشيار
استاديار
دانشيار
استاديار

سرپرستي گروه آموزشي بهداشت و طب ورزشي
مديريت دفتر امور شاهد و ايثارگر دانشكده
مدير گروه آموزشي مهندسي طراحي محيطزيست
مدير گروه آموزشي فيزيك زمين
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بازنشستــــــگان
پردیس دانشکدههای فنی
نام و نامخانوادگي

سمت

تاريخ اجراي حكم

آقامعلیآتشجامه

مسئول انبار

/۱/۷۹۶

دكتر سيدرضا مداح ساداتيه

استاديار

/۱/۷۹۶

دکتر احمد فیض دیزجی

دانشیار

/۱/۷۹۶

آقامعلی آتش جامه

مسئول انبار

/۱/۱۰۹۶

دکتر محمود موسوي مشهدي

استاد

/۱/۷۹۶

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
عسگر علیزاده ذوالبین

کارشناس امور دانشجویی

/۱/۲۱۳۹۷

محمودپیغامینسب

متصدی امور دفتری و بایگانی

لغو حكم بازنشستگي

فاطمه خدمتگزار حاجیآبادی

مسئول خوابگاه

۹۶/۸/۱

ایرج غیاثی امین

معاون خدمات آموزشی

/۱/۴۹۷

دانشکدهاقتصاد
اشرف جوشن

کارشناس

/۱/۷۹۶

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
زینت والینژاد

کتابدار

۹۶/۸/۱

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
خسرو طلوعیان سراب

کارشناس امور ورزشی

/۱/۸۹۶

دانشکدهدامپزشکی
علیرضا خلج قاسمآبادی

کارشناس مسئول

/۱/۷۹۶

بهروز پربهاء

مسئول امور سمعی و بصری

/۲۸/۱۲۹۶

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
داود باباالری

کاردان

/۱/۳۹۷
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دانشکده علوم و فنون نوین
حسین یزدانی

كارشناس مسئول آزمایشگاه

تغيير حکم بازنشستگي از تاريخ /۱/۹۹۶
به تاريخ /۱/۳۹۷

تکنسین

/۱/۹۹۶

دانشکده محیط زیست
محسنهوشمندنیک

دانشکدهمدیریت
کاردان خدمات آموزشی

جمیله اصغری املشی

/۱/۹۹۶

مرکز تحقیقات بیوشیمی -بیوفیزیک
استاديار

دكتر معصومه فيروزي ششتمد

/۳۰/۶۹۶

مؤسسهژئوفیزیک
رئیس حسابداری

داود رعیت

/۲۸/۱۲۹۶

کتابخانه مرکزی  ،مرکز اسناد و تامین منابع علمی
سید مهدی طالبی

متصدی امور دفتری و بایگانی

۹۶/۸/۱

معاونتبینالملل
علی فقیه ملک مرزبان

رئیس اداره تشریفات و خدمات بینالملل

/۱/۶۹۶

ادارهکل حراست
قرداش مهدیزاده ثمرین

سرنگهبان

تغيير حکم بازنشستگي از تاريخ /۱/۹۹۶
به /۲۸/۱۲۹۶

علی غفاری

مأمور حفاظت فیزیکی

تغيير حکم بازنشستگي از تاريخ /۱/۸۹۶
به /۱/۳۹۷

محمد ملکان

مامور حفاظت فیزیکی

تغيير حکم بازنشستگي از تاريخ /۱/۸۹۶
به /۱/۲۹۷

کارشناس مسئول امور اداری

/۱/۹۹۶

مرکز گزینش
حسین گودرزی واثق
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ماموریتها و سفرهای علمی
پرديس بينالمللي كيش
نام و نامخانوادگی

رتبه علمی

گروه

کشور

دكتر منصور خليلي عراقي

استاد

اقتصاد بين رشتهاي

آمريکا

پرديس دانشکدههاي فني

هدف

مدت

شركت در يازدهمين كنفرانس بين المللي پژوهش  ۹۶/۸/۹تا ۹۶ /۸/۱۵
دانشگاهي در آموزش ،علوم و علوم انساني

دكتر كيوان صادقي

استاد

مكانيك

يونان

لغو ماموريت

۹۶/۶/۲۵

دكتر منوچهر مرادي

دانشيار

برق و كامپيوتر

آمريکا

شركت در كنفرانس Intyel Con on UCAmi 2017

 ۹۶/۸/۱۴تا۹۶/۸/۲۱

دكتر سيامك حاجي
يخچالي

استاديار

صنايع

ترکيه

شركت در كنفرانس ۱۷BLECSR

 ۹۶/۶/۱۷تا
۹۶/۶/۲۱

دكتر محمد نشاط

استاديار

برق و كامپيوتر

كانادا

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۴/۱۵تا ۹۶/۶/۴

دكتر رضا ضرغامي

دانشيار

شيمي

اسپانيا

شركت در كنفرانس 2017 WCCE

 ۹۶/۷/۸تا ۹۶/۷/۱۴

دكتر مهرداد رئيسي
دهكردي

دانشيار

مكانيك

اسپانيا

شركت در كنفرانس th ECCOMAS 2017

 ۹۶/۶/۲۱تا
۹۶/۶/۲۵

دكتر فرشاد كوثري

استاد

مكانيك

انگلستان  

شركت در كنفرانس KHTC 2017

 ۹۶/۶/۱۲تا
۹۶/۶/۱۵

دكتر ليال يوسفي

استاديار

برق و كامپيوتر

كانادا

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۴/۱۵تا ۹۶/۶/۴

دكتر مسعود پالسي

دانشيار

عمران

کانادا

شركت در كنفرانس Otatawa 2017

 ۹۶/۷/۷تا ۹۶/۷/۱۴

دكتر مهدي مدرسي

استاديار

برق و كامپيوتر

روسيه

شركت در كنفرانس ICIM2017

 ۹۶/۶/۵تا ۹۶/۶/۹

دكتر عطااله طالعيزاده

استاديار

صنايع

پرتغال

شركت در كنفرانس CIE 47

 ۹۶/۷/۱۸تا
۹۶/۷/۲۶

دكتر اورنگ فرزانه

دانشيار

عمران

كره جنوبي

شركت در كنفرانس ICSMGE 19th

 ۹۶/۶/۲۵تا ۹۶/۸/۱

دكتر قاسم عموعابديني

دانشيار

شيمي

هلند

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۵/۵تا ۹۶/۶/۵

پرديس علوم
دكتر معصومه ملك

استاد

زيست شناسي

بلغارستان

شركت در دومين سمپوزيوم زالوي طبي

 ۹۶/۶/۱۰تا ۹۶/۶/۱۵

دكتر باقر باباعلي

استاديار

رياضي ،آمار و
علومکامپيوتر

تايوان

شركت در كنفرانس تخصصي در مركز تحقيقات
تكنولوژي

 ۹۶/۵/۲تا ۹۶/۵/۲۶

دكتر باقر باباعلي

استاديار

رياضي ،آمار و
علومکامپيوتر

تايوان

همكاري پژوهشي با دپارتمان يادگيري ماشين
شركت Yandex

 ۹۶/۴/۱۷تا /۴/۲۹
۹۶

چين

شركت در كنفرانس بين المللي"”ICMDS 2017

 ۹۶/۶/۲۹تا ۹۶/۷/۳

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي
آرزو نازي قمشلو

استاديار

آبياري و آباداني
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دكتر ذبيحاله زماني

استاد

علوم باغباني و
فضاي

اسپانيا

لغو مأموريت

/۲۵/۶۹۶

دكتر نوذر قهرمان

دانشيار

مهندسي آبياري و
آباداني

مكزيك

شركت در كنگره بينالمللي آبياري و
زهكشي"”ICID

/۱۶/۷ ۹۶تا
/۲۲/۷۹۷

دكتر اصغر طارميان

دانشيار

صنايع چوب و
كاغذ

تركيه

شركت در كنفرانس بين المللي يوفرو "”IUFRO

/۲۱/۶ ۹۶تا /۲۶/۶۹۶

دكتر محمدرضا نقوي

استاد

زراعت و اصالح
نباتات

سوئد

فرصتمطالعاتي

/۴/۵۹ ۶تا /۳۱/۶۹۶

دكتر حميد فرحمند

استاد

شيالت

كانادا

استفاده از فرصت مطالعاتي

 ۹۶/۶/۱۵تا ۹۷/۶/۱۵

دكتر سحاب حجازي

دانشيار

علوم و صنايع
چوب و كاغذ

دكتر آرش جوانشير
خويي

آلمان -فنالند انجام مذاكره با اساتيد دانشگاه هامبورگ ودرسدن /۱۵/۵ ۹۶تا /۳۰/۵۹۶
و همچنين جهت بازديد از دانشگاه آلتو كشور
فنالند

شيالت

كانادا

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۵/۲۸تا ۹۶/۸/۱۸

دكتر آرش ملكيان

دانشيار

احياي مناطق
خشك و
كوهستاني

آلمان

شركت در كنفرانس بين المللي”تغيير اقليم و
امنيت آب”

 ۹۶/۶/۲۶تا ۹۶/۶/۳۱

دكتر احمد رضوانفر

استاد

ترويج و آموزش
كشاورزي

تركيه

شركت در كنفرانس بين المللي

/۱۸/۷ ۹۶تا/۲۲/۷۹۶

دكتر محمدرضا نقوي

استاد

زراعت و اصالح
نباتات

چك

شركت درنهمين كنفرانس بينالمللي “متابلوميكس /۶/۶ ۹۶تا /۱۰/۶۹۶
و سيستم بيولوژي”

دكتر علي اسدي

استاد

مديريت و توسعه
كشاورزي

الئوس

شركت در دوره آموزشي ارزيابي پايدار در رابطه
با بنگاههاي كسب و كار كشاورزي از سوي
سازمان ملي بهره وري آسيايي ()APO

/۱/۷ ۹۶تا/۱۰/۷۹۶

دكتر عليرضا صبوري

استاد

گياه پزشكي

استراليا

مطالعه نمونههاي موزهاي  CSIROو Adelaide

/۱/۵  ۹۶تا /۲۰/۵۹۶

پرديس هنرهاي زيبا
دكتر پرستو عشرتي

استاديار

معماري

چين

مأموريت پژوهشي

/۲۳/۵ ۹۶تا /۳/۶۹۶

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
فلسفه و كالم
اسالمي

افريقاي جنوبي

حضور در همايش علمي دين و گفت وگو

/۳۱/۵ ۹۶تا /۵/۶۹۶

افريقاي جنوبي

حضور در همايش علمي دين و گفت وگو

/۳۱/۵ ۹۶تا /۵/۶۹۶

افريقاي جنوبي

حضور در همايش علمي دين و گفت وگو

/۳۱/۵ ۹۶تا /۵/۶۹۶

هند

حضور در همايش علمي عقل و دين

هند

حضور در همايش علمي عقل و دين

 ۹۶/۶/۱۴تا
۹۶/۶/۲۲

حضور در همايش علمي عقل و دين
حضور در همايش علمي عقل و دين

دکتر زينب برخورداري

استاديار

دکتر شادي نفيسي

استاديار

دکتر احد فرامرز قراملكي

استاد

علوم قرآن و
حديث

دکتر محمود واعظي

استاديار

دکتر عبدالهادي فقهيزاده

استاد

علوم قرآن و
حديث

دکتر مجتبي زرواني

دانشيار

اديان و عرفان

هند

دکتر قربان علمي

دانشيار

اديان و عرفان

هند

فلسفه و كالم
اسالمي

علوم قرآن و
حديث

 ۹۶/۶/۱۴تا
۹۶/۶/۲۲

 ۹۶/۶/۱۴تا
۹۶/۶/۲۲

 ۹۶/۶/۱۴تا
۹۶/۶/۲۲
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افريقاي جنوبي

حضور در همايش علمي دين و گفت وگو

/۳۱/۵ ۹۶تا /۵/۶۹۶

هند

حضور در همايش علمي عقل و دين

افريقاي جنوبي

حضور در همايش علمي دين و گفت وگو

 ۹۶/۶/۱۴تا
۹۶/۶/۲۲

/۳۱/۵ ۹۶تا /۵/۶۹۶

آلمان

حضور در كارگاه علمي-آموزشي “شيعه پژوهي”

 ۹۶/۷/۱۳تا
۹۶/۷/۲۱

دكتر آرا تومانيان

استاديار

گروه سنجش از
دور و GIS

ليتواني

مأموريت کاري

 ۹۶/۶/۱۹تا ۹۶/۶/۲۴

دكتر معصومه مقبل

استاديار

-

پرتغال

مأموريت کاري

 ۹۶/۷/۱تا ۹۶/۷/۱۰

دکتر محمود واعظي

استاديار

دکتر مجيد معارف

استاد

علوم قرآن و
حديث

دکتر مجيد معارف

استاد

علوم قرآن و
حديث

محمدعلي كاظم بيگي

علوم قرآن و
حديث

تاريخ فرهنگ و
تمدن اسالمي

دانشکدهجغرافيا

دانشکدهدامپزشکي
دکتر ابوالفضل كامكار

استاد

بهداشت و كنترل
مواد غذايي

تركيه

شركت در International Conference on
�Healthecare, Evnironment, Food and Biolog
ical Sceinces

 ۹۶/۶/۱۳تا
۹۶/۶/۲۱

دکتر علي ميثاقي

دانشيار

بهداشت و كنترل
مواد غذايي

تركيه

شركت در International Conference on
�Healthecare, Evnironment, Food and Biolog
ical Sceinces

 ۹۶/۶/۱۳تا
۹۶/۶/۲۱

دکتر حميد قاسم زاده نوا

دانشيار

دکتر صمد لطفاله زاده

دانشيار

مامائي و
بيماريهايتوليدمثل

ترکيه

بيماريهايداخلي

شركت در اولين كنگره بينالمللي طب داخلي
دامپزشكي

 ۹۶/۶/۱۶تا
۹۶/۶/۲۲

دکتر فرج اله اديب
هاشمي

دانشيار

جراحي و
راديولوژ 
ي

ترکيه

شركت در اولين كنگره بينالمللي طب داخلي
دامپزشكي

 ۹۶/۶/۱۶تا
۹۶/۶/۲۲

ترکيه

شركت در اولين كنگره بينالمللي طب داخلي
دامپزشكي

اسكاتلند

شركت در The world Vetertinary Poultry
Association Congress

دانشيار

بيماريهاي طيور

اسكاتلند

شركت در The world Vetertinary Poultry
Association Congress

علي طاهري ميرقائد

دانشيار

/۰۱/۰۵۹۶

فاطمهجالوسيان

استاديار

بهداشت و
بيماريهاي آبزيان

کانادا

لغو مأموريت

 ۹۶/۶/۱۲تا
۹۶/۶/۱۹

انگلشناسي

الجزاير

شركت در بيست و هفتمين كنگره بينالمللي
كيستهيداتيك

 ۹۶/۷/۱۰تا
۹۶/۷/۱۷

دکتر آرش قليان چي
لنگرودي
دکتر وحيد كريمي

دانشيار

ميكروبيولوژي و
ايمونولوژي

 ۹۶/۶/۱۶تا
۹۶/۶/۲۲

 ۹۶/۶/۱۲تا
۹۶/۶/۱۹

دکتر پرويز تاجيك

استاد

مامائي 
وبيماريهايتوليدمثل

هندوستان

شركت در International Conference & Expo on
Agriculture & Veterinary Sciences: Research
and Technology

/۲۹ ۹۶/۷تا /۸/۸۹۶

دکتر مسعود طالبخان
گروسي

استاد

مامائي 
وبيماريهايتوليدمثل

هندوستان

شركت در International Conference & Expo
�on Agriculture & Veterinary Sciences: Re
search and Technology

/۲۹ ۹۶/۷تا /۸/۸۹۶

دکتر بهار نيري فسايي

استاديار

ميكروبيولوژي و
ايمونولوژي

اسپانيا

شركت در BioMicroWorld2017 Conference

/ ۲۶/۷ ۹۶تا /۶/۸۹۶

دكتر مهران مصدري

استاديار

هوافضا

گرجستان

دكتر مرتضي ابراهيمي

استاديار

بين رشتهاي
فنآوري

گرجستان

دانشكده علوم و فنون نوين

شركت در كنفران س7th International confer�.
ence on Electrical¸ Computer¸ Mechanical
”and Mechatronics Engineering ICE- 2017

شركت در كنفران سt 7th International con� ".
ference on Electrical¸ Computer¸ Mechanical
”and Mechatronics Engineering ICE- 2017

 ۹۶/۶/۱۴تا ۹۶/۶/۱۹
 ۹۶/۶/۱۴تا ۹۶/۶/۱۹
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مؤسسهژئوفيزيك
دكتر احمد سديدخوي

زلزله شناسی

استاديار

بوشهر

به منظور انجام قرارداد بررسي اثرات تخريبي
كوبش وزنه بر سازههاي پيرامون از دو ديدگاه
سرعت جابجايي ذرات و محتواي فركانسي ضربه
و تعيين فاصله ايمني كوبش ديناميكي به منظور
دوري از اثرات تخريبي در منطقه عسلويه

تبريز

شركت در اجالس معاونين آموزشي دانشگاههاي
سطح يك كشور

 ۹۶/۶/۷تا
۹۶/۶/۱۰

شهركرد

مأموريت کاري

/۲۲/۵ ۹۶تا /۲۳/۵۹۶

معاون آموزشي
دكترسيدحسينحسيني

انگلشناسي

استاد

معاونت اداري و مالي
دكتر ناصر مطيعي

استاديار

دكتر سعيد يزداني

استاد

اقتصاد و توسعه
کشاورزي

دكتر سعيد يزداني

استاد

اقتصاد و توسعه
کشاورزي

اقتصاد و توسعه
کشاورزي

اصفهان

 ۹۶/۵/۱۶تا
۹۶/۵/۲۱

شركت در شانزدهمين نشست معاونين اداري و  ۹۶/۵/۱۱تا ۹۶/۵/۱۳
مالي سيزده دانشگاه بزرگ و برتر كشور

تبريز

شركت در نشست معاونين اداري و مالي
دانشگاههاي برتر وزارت علوم

دكترافشينآخوندزاده
بستي

استاد

بهداشت و كنترل
مواد غذايي

تركيه

نشست روساي دانشگاههاي جهان اسالم

 ۹۶/۵/۳تا ۹۶/۵/۶

دکتر افشين آخوندزاده
بستي

استاد

بهداشت و كنترل
مواد غذايي

تركيه

شركت ردر �International Conference on Health
ecare, Evnironment, Food and Biological
Sceinces

 ۹۶/۶/۱۳تا
۹۶/۶/۲۱

دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

هنرهاي نمايشي و
موسيقي

شيراز

شركت در نشست مديران بينالملل

 ۹۶/۷/۳تا ۹۶/۷/۵

دكتر محمد رحيميان

استاد

عمران

دكتر محمد رحيميان

استاد

عمران

معاونتبينالملل

معاونتپژوهشي

جلفا
(پرديس ارس)
مشهد

مأموريت کاري

۹۶/۶/۱۵

 ۹۶/۵/۱۰تا
۹۶/۵/۱۱

شركت در جلسه معاونان پژوهش و فناوري
دانشگاهها

 ۹۶/۶/۱۶تا
۹۶/۶/۱۸

دكتر حسن بهنژاد

استاد

شيمي

مشهد

شركت در كارگاه آموزشي

دكتر حسن به نژاد

استاد

شيمي

کردستان

شركت درشصتمين گردهمايي معاونين دانشجويي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور

 ۹۶/۵/۲۳تا
۹۶/۶/۲۵

 ۹۶/۵/۳۱تا
۹۶/۶/۲

زنجان

حضور در گردهمايي مديران حراست دانشگاهها

 ۹۶/۵/۲۷تا
۹۶/۵/۳۰

سازمان خدمات دانشجويي

ادارهکل حراست
دکتر اسماعيل سليماني

-

-

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي
دكتر محمود نيلي
احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

سوييس

شركت در كنفرانس بينالمللي  SMARو همچنين
شركت در نشستهاي علمي دانشگاههاي زوريخ،
 ETHو EMPA

 ۹۶/۶/۲۰تا
۹۶/۶/۲۵
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N E W S

A Delegation From The
University Of Tehran (College
Of Engineering) Participated In
Iran Week 2017 Event Hosted By
Tu-Dresden.

University Of Tehran Delegation
Visited University Of Zurich,
Switzerland

A Delegation From Yeditepe
University, Turkey Met With
President Of University Of
Tehran

French Cultural Attaché Visited
University Of Tehran
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Deputy Vice-Chancellor, Research,
Curtin University, Australia Meets
Director General , Office of International Relations, University of Tehran

French Cultural Attaché Visits
University of Tehran

On 23 August, 2017, Mr. Jamel Oubechou ,
Cultural Attaché of French Embassy in Tehran
met with Prof. Mohamamd Bagher Ghahramani,
Vice President for International Affairs,
University of Tehran.
During this meeting , which was held in the
presence of Prof. Shahverdiani, faculty member
of the Department of French Language and
Literature, Faculty of Foreign Languages and
Literature, Abdolmajid Eskandari, Director
General, Office of International Relations
and Ms. Davanlou, Head of Department for
Scientific and International Cooperation, both
sides exchanged ideas on the ways of promoting
the academic ties between University of Tehran
and French universities and higher education
institutions.

On the 2nd of September, 2017, Prof. Chris
Moran, Deputy Vice-Chancellor, Research,
Curtin University, Australia met with
Abdolmajid Eskandari, Director General,
Office of International Relations. The other
participants in the meeting were Mr. Abbas
Asemi, Advisor to the Office of Vice President
for International Affairs and Ms. Nasibeh
Moradian, Expert of the Office of International
Relations.
In this meeting, both sides exchanged ideas and
decided to work further on cultivating the ways
of establishing academic ties between the two
universities and collaboration in various areas
such as exchange of students, dual degree, joint
international educational programs, cooperation
with Kish International Campus, exchange of
experience on commercialization of idea into
wealth, science parks, sabbatical leaves, joint
publications and students’ research stay.

University of Tehran, the First University at National Level and One of the
Top 500 Universities in the World
According to the ShanghaiRanking’s
Academic Ranking of World Universities
2017 Press Release, University of Tehran
ranked the first university of Iran at national
level and 301-400 in the world.
ARWU ranking system uses six objective
indicators to rank world universities,
including the number of alumni and staff
winning Nobel Prizes and Fields Medals,

number of highly cited researchers selected
by Thomson Reuters, number of articles
published in journals of Nature and Science,
number of articles indexed in Science Citation
Index - Expanded and Social Sciences
Citation Index, and per capita performance of
a university. More than 1200 universities are
actually ranked by ARWU every year and the
best 500 are published.
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Malaysian Delegation Vsit University
of Tehran

A delegation led by Dr. Zarina Binti Othman
and comprised of Dr. Bakri Bin Mat, Mr.
Abdul Halim bin Daud, Mr. Ahmad Sharif
Haron and Mrs. Aini Fatihah Roslam from
University Kebangsang Malaysia met with
Prof. Mohamamd Bagher Ghahramani, Vice
President for International Affairs, Prof. Mosafa,
and Prof. Habiba , the faculty members of the
Faculty of Law and Political Sciences and
Abdolmajid Eskandari, Director General, Office
of International Relations, University of Tehran.
In this meeting, a brief introduction of UT
was presented by Prof. Ghahramani and the
mentioned professors from the Faculty of Law
and Political Sciences answered to different
questions put forth by the Malaysian delegation
on various topics including higher education,
position of women in university, international
students, international relations and law studies.

A Delegation from Yeditepe University,
Turkey Meet with President of
University of Tehran

On the 7th August, 2017, a Turkish delegation
led by Prof. Bedrettin Dalan, the Founder of
İSTEK Vakfı, a foundation for education and
culture, and Yeditepe University in Istanbul, met
with Prof. Nili Ahmadabadi, the President of the
Univeristy of Tehran and exchanged ideas on
establishment of future academic cooperation
with University of Tehran .

A Delegation from the University of Tehran (College of Engineering) Participated
in IRAN WEEK 2017 Event Eosted by
TU-Dresden.
The event, celebrated from July 10 to 14th, was
organized by the TUD aiming at expanding
international collaboration between Germany
and Iran. Intercultural Competence, Funding
Opportunities, Scientific Panels, and ENERZI
2017 (a symposium on energy) formed
different disciplines and program formats
covered during the event. Potentialities of the
UT (College of Engineering) were introduced
through active participation of UT delegates
in several workshops, panels and talks as well
as match making contacts, mainly in energyrelated areas. As a part of the program, UT
(College of Engineering) team took part in
scientific excursions and visits. Setting up new
DFG projects and preparation of joint project
proposals were among the event outcomes.
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University of Tehran
Delegation Visit University of
Zurich, Switzerland
On 12 September, 2017, a delegation from the
University of Tehran headed by Prof. Mahmoud
Nili Ahmadabadi, the President and Prof.
Mohammad Bagher Ghahramani, Vice President
for International Affairs and Prof. Ghader
Ghorbani Asl, the Scientific Representative of
Iran in Europe met Prof. Michael Hengartner,
the President of University of Zurich, and Marcel
Schneider from International Relations Office on
September 12 to discuss further collaboration.
The two sides reaffirmed the importance of
extending their cooperation in all the areas

of joint research and exchange of faculty and
students. UZH President announced the start of
a new program that will be announced later in
the fall to support collaboration with Iran and
with UT. Moreover, President Nili Ahmadabadi
elaborated the recent support program extended
to students and faculty exchanges at UT with an
emphasis on close partners such as UZH.
The two universities officials agreed to make
measures that would help scientific interest
and reduce hurdles as much as possible and
make frameworks for smoother and faster
collaborations that would include the following.
-To set up a working group at each respective
university to oversee concurrent cooperation and
make an action plan for future activities.
-To attempt to allocate housing from each
university for exchanges of both sides.
-To co-fund research for the next academic year
and to publicly call for proposals.
-To further discuss joint teaching and programs
for non-Farsi(Persian) majors at University of
Tehran.
During the meeting, cooperation with the 13
universities that are members of the Summit of
the Top Universities in Iran and also with Tehran
University of Medical Sciences, were discussed
and encouraged as well.

University of Tehran Among World’s Most Reputable Universities
The Russian RUR rankings agency has just
published the latest edition of its international
university reputation rankings and according
to the final list; the University of Tehran
is among the world's most reputable
universities. The RUR annual reputation
ranking, which identifies the top universities

in terms of academic prestige, is based on
a global survey. According to this ranking
system, University of Tehran ranked 225.
The data has been collected through the
Global Institutional Profiles Project now run
by Clarivate Analytics. The final list includes
783 universities from 72 countries.
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