 / 3دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره ۱۱۷

اخبار داخلی۳..........................................................................
یادمان شهدا62.......................................................................
دستاورد63..............................................................................
اخبار بین الملل 73................................................................
دانشگاه تهران در رسانهها 83................................................
جدولهای انتصاب ،ارتقاء و 89...................................... ...
اخبار  انگلیسی105................................................................

دو ماهنامه دانشگاه تهران
شماره 117
مهر و آبان ۱۳۹۶

مدير مسئول
دكتر سیداحمدرضا خضری
سردبير
گودرز میرانی
مدير داخلي
لیال احمدی

 گزارش و خبر
محبوبه ابراهیمی ،هدیه میرزایی

 جداول
منصوره اصبری

 عكس
فرشاد زحلي ،اکبر پورباقرمقدم

 گرافيك و صفحه آرایی

علي صاحب الزماني

نشاني نشريه :
خيابـان  16آذر ،سازمان مركزي دانشگاه تهران ،اداره كل حوزه ریاست و روابط عمومي
تلفن  6405047-66419831 :6
نشانی الكترونيكي روابط عموميpublicrel@ut.ac.ir :
وب سايت دانشگاه http//www.ut.ac.ir:
پسـت الكتـرونيكي نشـريه moddat@ut.ac.ir :
نــقـــل مــطالــب بـا ذكر مـاخذ مجاز است ،مدت در ويرايش وكوتاه كردن مطالب
آزاد است .خواننـدگـــــــان گرامي ميتوانند هرگونه نظر و پیشنهاد خود را دربارۀ
مطالب نشریه ،از طریق نشانی الکترونیک یاد شده ارسال فرمایند.

داخلی
اخــــــــــــــــــبــــار

مراسم آغاز سال تحصیلی
با حضور رئیس جمهوري
در دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه هماندیشی رؤسای دانشگاههای
سطح یک کشور با وزیر پیشنهادی علوم
در دانشگاه تهران برگزار شد

سومین اجالس رؤسای دانشگاههای
سطح یک ایران و اتحادیه دانشگاههای
برتر روسیه در مسکو برگزار شد

رئیس مجلس شورای اسالمی در دانشگاه تهران:

همکاری دستگاهها و دانشگاه باید بر
اساس نیاز باشد

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 6 / ۱۱۷

مراسم آغاز سال تحصیلی
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در دانشگاه تهران برگزار شد
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مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
فناوری کشور  ۱۵مهر با حضور رئیس جمهوري در دانشگاه
تهران برگزار شد.
دکتر حسن روحانی ایام سوگواری ساالر شهیدان و یارانش را
بزرگترین منبع فرهنگی و انگیزشی برای جامعه ما در مسیر
معنویت ،استقامت و اصالح دانست و افزود« :حادثه عاشورا
و فرهنگ مکتب امام حسین یک تابلوی کامل با همه دقتها
و ظرافتهاست ،ولي ما فقط به گوشهای از این تابلو نظر
میافکنیم».
وی تاکيد کرد« :آزادی ،آزادگی ،ایستادگی ،ایثار و استقامت،
بخشی از این تابلوی بزرگ و ادب ،اخالق ،صلح ،دوستی و
دلسوزی حتی برای دشمنان و اصالح جامعه ،بخش دیگری
از این تابلو است که کمتر به آن توجه میکنیم .قبل از اینکه
امام حسین قیامی را آغاز کند اول با حاکم مدینه سخن گفت
و استدالل کرد و دلیل بیعتنکردن خود را بیان داشت .پس از
خروج از مدینه ماهها در مکه با گروههای مختلف سخن گفت
و مالقات کرد و سپس در یک مقطعی از مکه خارج شد
و فرمودند به دلیل اینکه حرمت حرم شکسته نشود ،خارج
میشوم».
دکتر روحانی با اشاره به روایاتی در پاسداشت حرمت و
آبروی مؤمن و همسنگی آن با حرمت کعبه ،گفت« :چقدر
در جامعه ما جایگاه و حرمت افراد خدوم و خدمتگزار مردم
توسط برخی از قلمها و زبانها شکسته میشود .دانشگاه برای
این است که ما با مکتب امام حسین (ع) آشناتر شویم و این
مکتب را به اذهان جامعه منتقل کنیم .ما باید از همه ابعاد
زندگی امام حسین اخالق ،مروت ،مردانگی ،فتوت ،احترام و
گذشت بیاموزیم .دانشگاه بزرگترین مکتب آموزشی ،معلم ما
و بزرگترین عامل برای وحدت و امنیت ملی است».
وی با تاکید بر اینکه در بحث مدیریتی جامعه انحصار وجود
ندارد و مسئوالن بر اساس شایستگیها انتخاب میشوند اظهار

داشت« :در انتخاب وزیر ،مدیرکل و یا استاد و رئیس دانشگاه
نباید حسب و نسب آنها بررسی شود ،بلکه آنچه مهم است
شایستگیهای خود فرد است ،که در کشور دو رکن حوزه و
دانشگاه این کار را انجام دادند .دانشگاه متولی تربیت مدیران
جامعه است .شما دانشگاهیان تربیتکننده مدیران جامعه و
حلالمسائل برای مسائل و معضالت جامعه هستید».
رئیس جمهور يکي از اصول علم و دانشگاه و مقام استادان
را رقابت عنوان کرد و افزود «:خیلی چیزهای دیگر نيز مهم
است ،استادی که جزوه امسال آن با ده سال گذشتهاش تغییر
چندانی نکرده آیا این استاد باید رتبه باالیی بگیرد یا استادی
که مدام در حال علم و دانشورزی است».
دکتر روحانی با بیان اینکه دانشگاه تهران همیشه پرآوازه بوده،
هست و خواهد ماند ،گفت« :در سطح کشور یک رقابت
ناسالم بین جناحهای سیاسی درست کردهایم .در انتخابات
هرکس از هر جناحی که شرکتکرده به خاطر مشارکت
باید جایزه بگیرد .در سالهای  ۹۴ ،۹۲و  ۹۶تجربه کردیم
بگذاریم یک رقابت آزاد در جامعه باشد .در اقتصاد ،علم و
مدیریت انحصار خطرناک است .نقد باید آزاد باشد خصوص ًا
در دانشگاهها در جایی که نقد دلسوزانه میشود باید تشویق
صورت گیرد».
رئیس جمهور يکي از مشکالت کشور را فارغالتحصیالن
بيکار خواند و گفت« :باید بدانیم که برای چه شغلی به
دانشگاه نیاز داریم ،مگر هر شغلی نیازمند دانشگاه و تحصیالت
تکمیلی است .مدیریت نیروی انسانی بر اساس هرم باید باشد
نه استوانه .خیلی مهم است که دانشگاه را بر مبنای نیاز جامعه
و رفع مشکالت آن تنظیم کنیم ،البته این بدان معنی نیست که
دیگر مشکلی برای اشتغال نیست .همان گونه که اطالع دارید،
بیش از یک درصد بیکاری نسبت به سال گذشته کم شده
است که یک موفقیت است و نشان ميدهد مسیر درستی را
انتخاب کردهایم».
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دکتر روحانی در ادامه سخنان خود گفت« :میخواهم به
امیددادن به نسل جوان برای آینده کشور تاکید کنم .ما ملتی
بزرگ و دارای فرهنگ بسیار غنی و سوابق علمی بزرگ
در طول تاریخ هستیم .امروز دانشگاهیان و دانشجویان در
مسائل روز باید پیشرو باشند .من نمیخواهم بگویم دانشجو
دیپلمات است ،اما باید مسائل سیاسی جامعه را خوب بداند
و نقد کند .نگذاریم عدهای جامعه ما را نسبت به آینده مأیوس
کنند و کار ارزشمند ملت ما را زیر سوال ببرند».
وی در ادامه افزود« :چرا بعضیها از اینکه کشور دچار مشکل
شود ،خوشحال میشوند و نان خود را در دعوا میبینند؟ چرا
باید نزاع داشته باشیم؟ ما باید نظرات مختلف را ارائه دهیم ،اما
در منافع ملی همصدا و همنظر باشیم .ما در مذاکرات هستهای
و در توافق برجام به مواردی غیر قابل بازگشت رسیدیم ،در
مذاکرات هستهای قدرت سیاسی خود را برای جهانیان روشن
کردیم .نشان دادیم که دیپلماتهای ما آنقدر قوی هستند که با
شش قدرت جهان حرف بزنند و به توافق دست یابند ،توافقی
که طرف مقابل میگوید ما فریب خوردهایم .البته این حرف
هم نادرست است و مبنای توافق برد برد بوده است».
دکتر روحانی خاطر نشان کرد« :در زمینه اقتصادی،
سرمایهگذاری و اخذ فناوری موفقیتهایی به دست آوردیم
حقوق هستهای را تثبیت کردهایم که اینها برگشتناپذیرند.
چرا عدهای نادرست با مردم حرف میزنند؟ امروز اگر آمریکا
حرفی بزند ،همه دنیا آن را محکوم میکنند نه ایران را .یکی از
وظایف دانشگاه وظیفه سیاسی و گفتن واقعیتها برای مردم
است .ما امروز باید در تعامل با دنیا باشیم ،کشور ما معضالت
و مشکالتی دارد ،حل این معضالت به عهده همه مسئوالن و
مردم است ،اما دانشگاه به خاطر جایگاه علم و دانش وظیفه
سنگینتری را به عهده دارد».
وی با اشاره به مشکالت زیست محیطی ،اقتصادی ،بانکی،
کمبود آب و صندوقهای بازنشستگی و با بیان اینکه دولت
دو رقم را در سال پرداخت میکند ،گفت« :حدود ۴۰تا ۴۵
هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به صندوق بازنشستگی
کمک میشود و  ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه میدهیم،
یعنی بخشی از  ۳۰۰هزار میلیارد تومان بودجه دولت از
دست میرود .مشکالتی که کشور با آن مواجه است مربوط
به دولت یازدهم و دوازدهم نیست .این مشکالت روی
توجه دولت به دانشگاهها تأثیر میگذارد .من قبول دارم که
دولت باید به دانشگاه کمک کند ،اما از آن طرف هم توقع
دارم همه دانشگاهیان معضالت کشور را معضالت دولت
ندانند و با امید به آینده برای حل مشکالت دست به دست
یکدیگر دهیم».

در ابتدای این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،با بیان اینکه من مایل هستم در آغاز سخنان
خود بابت دو موضوع مشخص به نمایندگی از دانشگاهیان
از رئیس جمهور محترم ،دولت و سایر دستگاهها تشکر
کنم ،گفت« :نخست ادامه عملکرد مطلوب دولت محترم
در سیاست خارجی با هدایت مقام معظم رهبری است .این
سیاست که همانا پافشاری بر حقوق حقه و منطقی ملت ایران
و پیگیری و مطالبه این حقوق همراه با تعامل و گفتوگو با
جهان بوده است باعث شد تا دولتهایی که به دنبال انزوای
جمهوری اسالمی ایران بودند ،خود در انزوا قرار گیرند».
وی افزود« :در سایه این سیاستها ،مراودات بیندانشگاهی
و تبادالت فناورانه روانتر شده است ،شاخص دستاوردهای
علمی و بینالمللی ایران ،تبادالت دانشجو و استاد و برنامههای
مشترک به میزان زیادی افزایش یافته است .موضوع دیگری
که نشان از توجه دولت و مجلس به مراکز آموزش عالی دارد
تصویب قانون اداره دانشگاهها به شکل هیأت امنایی در قالب
احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور است .این قانون به
این مراکز کمک خواهد کرد تا بتوانند حداکثر توان خود را
براي توسعه علمی و توسعه پایدار کشور به کار برده ،وظایف
و مسئولیتهایی را که در برنامه ششم برای دانشگاهها تعیین
شده است به خوبی و درستی انجام دهند».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه خاطر نشان کرد« :البته با عنایت
به توانمندیهای این مراکز علمی اطمینان داریم انجام این
مأموریتها کف توانمندی آنهاست ،ولی برای آنکه دانشگاهها
بتوانند به این مطالبات پاسخ سریع و دقیق بدهند نیازمند
تمهیدات دیگری نیز هستیم که از جمله این تمهیدات غلبه
بر چالش نبود یک ساختار واحد راهبردی و سیاستگذاری در
حوزه آموزش عالی ،علم و فناوری است».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تفکیک آموزش عالی بین
آموزش پزشکی و سایر گروههای آموزشی در وزارت عتف
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گفت« :به رغم همکاری بسیار خوبی که بین دو وزارتخانه
ذیربط و دانشگاههای دو طرف و معاونت علم و فناوری
ریاست جمهوری وجود دارد ،این جدایی عم ً
ال کشو را از
یک پتانسیل همافزایی ارزشمند محروم کرده و اگر به فرض
در دهه اول انقالب این تفکیک ضرورت داشت امروز
توجیهی برای ادامه این وضع وجود ندارد ،همانگونه که در
سایر کشورها هم این رویه مالحظه نمیشود».
وی با اعالم اینکه رتبه علمی کشور در سالهای اخیر بسیار
بهبود یافته و تعداد بیشتری از دانشگاههای کشور در فهرست
دانشگاههای معتبر جهان قرار گرفتهاند ،گفت« :قطعا در
صورت یکپارچگی در آموزش عالی رتبه دانشگاههای جامعه
ایران بسیار بهتر از این میبود و دستاوردهای علمی و فناورانه
بسیار بیشتری نصیب کشور میشد».
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :در مورد جذب
هیأت علمی ،برنامهریزی درسی و حوزه فناوری نیز
ابهامات و واگذاریهایی وجود دارد که به گمان ما نیاز به
بازنگری دارد و شاید یکی از پیچیدگیهای معرفی وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری هم همین عدم تناسب اختیارات
و وظایف این وزارتخانه باشد ،اگر چه میتواند دالیل
دیگری هم داشته باشد».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه با بیان اینکه ذکر این اشکاالت
به معنی نقد عملکرد مسئوالن و مدیران نیست ،بلکه راهکاری
برای مدیریت بهینه منابع محدود کشور است ،عنوان کرد:
«موضوع دیگری که بیان آن را الزم میدانم پدیده عدم توازن
در تعدد شرکتکنندگان بر حسب گروههای آموزشی در
آزمون سراسری است که میتواند تهدیدی جدی برای آینده
کشور باشد».
وی افزود« :در سال جاری  ۱۳درصد شرکتکنندگان در گروه
آزمایشی ریاضی و فنی ۵۱ ،درصد در گروه آزمایشی علوم
تجربی و حدود  ۱۸درصد در گروه آزمایشی علوم انسانی
به رقابت پرداختند ،در حالی که ظرفیت پذیرش به ترتیب
 ۲۰ ،۳۱و  ۴۲درصد بوده که نه تنها نشان از عدم تناسب
در برنامهریزیهای صورتگرفته در آموزش و پرورش و
آموزش عالی دارد ،بلکه این پدیده موجب سرخوردگی بخش
بزرگی از جوانان شده و آینده نامیمونی را برای علوم پایه و
فنی مهندسی پیش رو قرار میدهد».
رئیس دانشگاه تهران یاد آورد شد« :همگان به خوبی میدانند
که منشأ بسیاری از تحوالت علمی جهان در توسعه علوم
پایه نهفته است .از طرف دیگر برای کشوری مانند ایران
که باید در زیرساختها و امور زیربنایی سرمایهگذاریهای

زیادی انجام دهد ،عدم توازن در توسعه منابع انسانی
میتواند نگرانکننده باشد».
دکتر نیلی احمد آبادی بیان کرد« :سخن پایانی من درباره طرح
شهر دانش دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه تهران است.
از نظر ما این طرح ،نقشه راه و یک الگوی تحولآفرین برای
دانشگاههای آینده ایران است .این طرح تنها یک شیوه برای
تحقق دانشگاه کارآفرین نیست ،بلکه مدلی عملی برای توسعه
شهری بر اساس فعالیتهای دانشبنیان و تعامل نهادینه
دانشگاه و جامعه است .این طرح که میتواند تحولی بزرگ
در تاریخ دانشگاههای ایران پس از تأسیس دانشگاه تهران
باشد ،قطع ًا در صورت اجرای کامل ،یکی از ماندگارترین
طرحهای دولت دوازدهم خواهد بود».
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد« :خوشبختانه این طرح که
جنابعالی در زمان حضور خود در دانشگاه تهران در مراسم
 ۱۶آذر ،آن را مورد تأیید قرار دادید ،مصوبات هیأت محترم
دولت ،شورای عالی شهرسازی ،کمیسیون ماده  ۸شهرداری،
کمیسیون زیربنایی دولت را اخذ کرده است .از طرف دیگر
سازمان برنامه و بودجه آن را بهعنوان طرح ویژه و اولویت
ملی مورد تأیید قرار داده و در قانون بودجه سال  ۱۳۹۶کشور
مجددا ً منظور شده ،ولی این بار امکان تخصیص اعتبار الزم
برای آن پیشبینی نشده است».
وی در پایان گفت« :تقاضا دارد براي اتمام هرچه سریعتر این
طرح ،جنابعالی پشتیبانی کامل از این طرح را ابالغ فرمايید تا
انشاءاهلل کشور بهویژه دانشآموختگان از نتایج ارزشمند آن
هرچه سریعتر بهرهمند و یادگاری ماندگار از دولت دوازدهم
در کنار سایر خدمات ارزشمند باقی بماند».
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دکتر عباسعلی کریمی ،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران،
با اظهار اینکه در سال  ۱۲۳۰امیر کبیر نهال کوچکی را کاشت  
که  ۸۳سال بعد مقدمهای برای تشکیل دانشگاه تهران شد و در
حال حاضر نیز  ۸۳سال از عمر این دانشگاه میگذرد گفت« :این
نهال نوپا با جذب نخبگان و تالش اعضای هیأت علمی تبدیل
به بزرگترین نماد آموزش عالی کشور شده است».
وی افزود« :تالش خیلی از فرهیختگان ،دانشگاه را به این مرحله
رسانده و ما باید ارج بنهیم و هرکس گذشته را فراموش کند
برای آینده نمیتواند برنامه بریزد .ما باید به دانشگاه اعتماد کنیم
البته دانشگاه هم باید به نظام جمهوری اسالمی اعتماد کند و این
اعتماد دوسویه ارزشهای زیادی را به همراه خواهد داشت».
دکتر کریمی با اشاره به اینکه دانشگاه جزو حساسترین
ارگانهای کشور است گفت« :اگر بخواهیم کشور ساخته شود
باید دانشگاهها را مانند عملکرد مغز در بدن انسان بدانیم و شوک
به آن را در پایینترین سطح نگه داریم و نگذاریم آسیب ببیند یا
خدای ناخواسته به مرحله غیرقابل برگشت برسد».
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود« :از توجه
رئیسجمهور به دانشگاهها آگاه هستیم ،اما به طور کلی وقتی در
کشور کمبود منابع است ودر بدترین شرایط اقتصادی و مسائل
مختلف ،دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرد».

در ادامه ،دکتر سید حسین قاضیزاده هاشمی ،وزیر بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،نیز گفت« :محققان سالهای نه
چندان دور ،تأسیس دانشگاه را به چهار نسل تقسیم میکنند:
شاخص نسل اول ،ارائه مدرک بوده و تعداد فارغالتحصیالن،
نشانه فعالیت و رتبه دانشگاهها محسوب میشده و عمر این
دوره پس از جنگ جهانی دوم به پایان رسیده است .در نسل
دوم که تا دهه  ۱۹۶۰ادامه داشت ،شاخص فعالیت دانشگاهها
تولید علم از طریق نوشتن مقاالت بود .در دانشگاههای نسل
سوم ،فناوری مورد توجه قرار گرفت و دانشگاه ،نقش خود
را در تولید ثروت ایفا کرد و عمر آن تا سال  ۲۰۰۰بود؛ اما در
حال حاضر نقش دانشگاههای نسل چهارم ،تولید رفاه تعیین
شده است و دانشگاهها حرکت خود را به این سمت و سو
آغاز کردهاند».
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد:
«جایگاه و نقش دانشگاهها ،تالش برای ساختن جامعهای
آگاه ،ثروتمند و دارای رفاه اجتماعی از طریق تربیت نیروهای
ارزشمند ،تولید علم و دانش برای توسعه و ارتقای فرهنگ
جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی است .متأسفانه باید بپذیریم
که در کشور ما هنوز هم عمده فعالیت و تالش بسیاری از
مراکز آموزش عالی ،افزودن رشتهها و دادن مدرک است».
دکتر قاضیزاده هاشمی در پایان سخنان خود گفت« :امیدوارم
دانشگاه ،فضایی پرنشاط برای آموختن ،تبادل افکار ،تضارب
آرا و آزاداندیشی باشد و نه تنها عالم و اندیشمند ،بلکه انسان
به معنای تام و تمام آن تربیت کند .فراموش نکنیم که نیروی
انسانی بهویژه محققان ،دانشمندان و نخبگان ،ثروت حقیقی
هر کشور هستند و داشتن تعامل مثبت با آنها ،مهمترین عامل
در حفظ این ثروت بیهمتاست .دانشگاه به اکرام و فضای
آرامی نیاز دارد که در پناه آن بتواند در مرزهای دانش حرکت
کند و فاصله خود را با دانشگاههای معتبر جهان به حداقل
برساند و با آنها در عرصه علم و اندیشه به رقابت بپردازد».
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در این مراسم دکتر سید ضیا هاشمی ،سرپرست وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،نیز گفت« :نگاهی به وضعیت دانشگاههای
کشور نشان میدهد که در چهار دهه گذشته ،دانشگاههای ما
به رغم همه کاستیها در کلیت ،توانستهاند گامهای بلندی در
مسیر تحقق این آرمانها بردارند .زیرساختهای آموزشی تا
حد مطلوبی ،در راستای برقراری عدالت آموزشی ،توسعهیافته
و فرهنگ نقد و گفتوگو ،عدالتخواهی و ظلمستیزی در
دانشگاه نهادینه شده است».
وی خاطر نشان کرد« :دانشگاهیان از طرق مختلف ،با حضور
فعاالنه و منتقدانه در مباحث عمومی کشور و ارائه مشاوره
علمی به دستگاههای اجرایی و واحدهای صنعتی و کمک به
خودکفایی کشور از طریق شرکتهای دانشبنیان و پارکهای
علم و فناوری ،در اصالح امور جامعه مشارکت جدی داشته و
مؤثر بودهاند .دانشآموختگان ما در ارتقای آگاهیهای عمومی،
حقوق شهروندی و اخالق و دانش حرفهای و اجتماعی
نقش بسیار مهمی داشتهاند و توانستهاند در توسعه فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور مؤثر واقع شوند».
دکتر هاشمی تصریح کرد« :با وجود همه دستاوردها ،نیازمند
داشتن تصویری آسیبشناسانه و انتقادی از وضعیت دانشگاه
و تحول آن در سالیان گذشته هستیم .متأسفانه سیطره
کمیتگرایی بر نظام آموزش عالی کشور در دهه گذشته و
محدود دیدن رشد علمی به تعداد دانشجو و مقاله و پایاننامه،
عالوه بر دامنزدن به کاهش کیفیت آموزش ،توسعه نامتوازن
و بیعدالتی در دانشگاه ،مسیر مدرکفروشی و توسعه
شهریهمحور را گشود و دانشگاه را از برقراری ارتباط با صنعت
و جامعه و حل مسائل آنها دور ساخت .این «دانشگاه منزوی»
به دنبال خود ،سیل بیکاران دانشآموخته را به دنبال داشت که
عموم ًا از مشارکت در حل مسائل کشور و اصالح امور جامعه
در حوزههای مختلف نظیر اقتصاد ،روابط بینالملل ،فرهنگ
و سیاست بازماندهاند».

سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بیان کرد« :امروز
و با پایان موج گسترده تقاضای جمعیت جوان برای ورود
به دانشگاه و فرارسیدن زمان ورود آنها به بازارهای کار،
بیشک تداوم روندهای پیشین که عمدت ًا مبتنی بر تعادل میان
عرضه و تقاضا در حوزه آموزش عالی بود ،ناممکن است .با
کاهش انگیزه و تقاضا برای ورود به دانشگاه به زودی و در
صورت عدم تغییر مسیر ،ما شاهد «دانشگاههای متروکهای»
خواهیم بود که بخش عمدهای از زیرساختهای آن به مرور
کارکردهای حداقلی خود را هم از دست خواهند داد».
استاد دانشگاه تهران گفت« :نخستین گام ،بازتعریف جایگاه
آموزش عالی در حاکمیت است .گسستی که امروز در
سیاستگذاری کالن آموزش عالی میان وزارت بهداشت،
وزارت علوم ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
بنیاد ملی نخبگان و شورای عالی انقالب فرهنگی حادث شده
است ،موجب کندی توسعه علم و فناوری ،کاهش اقتدار و
استقالل دانشگاه گردیده است».
وی افزود« :گام دوم ،بازآرایی نهاد دانشگاه و مقابله با نظام
توزیع منافع غیر علمی است .حاصل نظام فعلی توزیع منافع
غیرعلمی ،از نظر سیاسی سیاستزدگی و رابطهساالری و از
نظر اقتصادی مدرک فروشی و پولیشدن دانشگاه بوده که هر
دو به معنای گسترش تبعیض و بیعدالتی در آموزش عالی
کشور است .آموزش کیفیتمحور تنها در صورت برهمزدن
نظامهای توزیع منافع غیرعلمی محقق خواهد شد».
دکتر هاشمی گام سوم را بازتعریف نظامات ارزیابی دانشگاهها
و اولویت دادن به مهارتآموزی و کارآفریني عنوان کرد که
بايد دانشگاه را چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی با
بخشهای مختلف صنعتی ،کشاورزی ،علمی و اجرایی پیوند
زند و راهبرد دانشگاه تعاملمحور ،گفتوگو محور ،بینالمللی
و کارآفرین را جایگزین دانشگاه منزوی کند».
سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با تصریح اینکه
دانشگاه امروز برای قرارگرفتن در مسیر حل مسائل اساسی
کشور و دورشدن از تهدید انزوا و بیتحرکی ،بیش از آنکه
نیازمند بودجه و امکانات باشد ،نیازمند اعتماد و حمایت
است افزود« :اینجانب به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ
دانشآموختگان علوم اجتماعی ،تاکید میکنم هیچ نهادی جز
دانشگاه ،نمیتواند محوریت گفتوگوهای کالن اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای دستیابی به ائتالفهای
اجتماعی و خروج از بنبستهای فعلی را عهدهدار شود.
دانشگاه مهمترین راه حل مسائل کشور است».
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در این مراسم همچنین دکتر اکبر فتوحی ،استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی تهران و سمیرا سلیمانزاده،
دانشجوی دوره دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران ،به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان از
برترینهای آزمون سراسری با اهدا لوح تقدیر شد.
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پانزدهمین نمایشگاه مهر با حضور رئیس دانشگاه تهران افتتاح شد

پانزدهمین نمایشگاه مهر با حضور دکتر محمود نیلی
احمدآبادی و جمعی از معاونان و دانشجویان دانشگاه تهران،
 ۱۶مهر در باشگاه دانشجویان این دانشگاه افتتاح شد.
این مراسم که با خوشآمدگویی دکتر مجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،آغاز شد؛ رئیس دانشگاه
تهران از یکی از دانشجویان ورودی جدید دعوت کرد
با قیچیکردن روبان ،پانزدهمین نمایشگاه مهر دانشگاه
تهران ،ویژه نودانشجویان را افتتاح کند.
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه با بازدید از غرفههای
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،ادارات کل
فرهنگی اجتماعی ،شاهد و ایثارگر ،تربیت بدنی ،خدمات
دانشجویی ،مرکز مشاوره ،مراکز سنجش سالمت،
تشکلهای دانشجویی و ...در جریان فعالیتهای این
واحدها قرار گرفت.
همچنین ،رئیس دانشگاه تهران در این بازدید در گفتوگو

با دانشجویان و مسئوالن غرفهها ،از شرایط متوسط قد،
بینایی و سالمت دانشجویان ورودی جدید مطلع شد.
هدف از برگزاری نمایشگاه مهر ،پایش سالمت جسم و
روان نودانشجویان ورودی سال  ۱۳۹۶است .همچنین
در این نمایشگاه دانشجویان ورودی جدید با خدمات
حوزه معاونتهای فرهنگی و دانشجویی و تشکلهای
دانشجویی آشنا خواهند شد.
در این نمایشگاه تشکلهای اسالمی دانشجویان،
کانونهای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و دینی و انجمنهای
علمی دانشجویی به معرفی دستاوردهای خود میپردازند.

نودانشجویان سال تحصیلی جدید ،طبق زمانبندی
صورتگرفته تا  ۲۶مهر به این نمایشگاه مراجعه و مورد
پایش سالمت قرار گرفتند و با حوزههای فرهنگی و
دانشجویی در دانشگاه آشنا شدند.
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جلسه هماندیشی رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور
با وزیر پیشنهادی علوم در دانشگاه تهران برگزار شد
جلسه هماندیشی وزیر پیشنهادی علوم با رؤسای دانشگاههای
سطح یک کشور  ۳۰مهر در دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،ضمن خوشامدگویی به وزیر پیشنهادی و
رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور گفت« :مشورت و خرد
جمعی اساس همه کارهای دانشگاهی است و امیدواریم این
شیوه عمل که پشتوانه بسیار خوبی برای اجرای تصمیمات
است ،ادامه یابد و تقویت شود».
وی با اشاره به انتخاب یک
رئیس دانشگاه از سوی
رئیس جمهور برای تصدی
وزارت علوم افزود« :ما
خوشحالیم که یک رئیس
دانشگاه برای پذیرش این
مسئولیت انتخاب شده است.
کسی که تجربه مدیریت
دانشگاه را که سختترین
نوع مدیریت است ،داشته
باشد ،برای وزارت گزینه
مناسبی است».
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد« :جلسه رأی اعتماد تریبون
بسیار خوبی برای طرح مطالبات و مشکالت دانشگاهها و
آموزش عالی است .مشکالت وزارت علوم چندان جدی

گرفته نشده است و به همین دلیل اختیاراتش را تقسیم کردهاند،
اما هرچه وزارت علوم مقتدرتری داشته باشیم ،وزارت علوم و
ک ً
ال آموزش عالی جدیتر گرفته میشود».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به ظرفیتهای فراوان دانشگاهها
یادآور شد« :رؤسای دانشگاهها الزم است ظرفیتهای
دانشگاهها را به خوبی شناسایی و از آنها استفاده کنند .مث ً
ال
قانون هیأت امنا یک امکان و ظرفیت مناسب است که باید
بیشتر از آن بهره ببریم .هیأت امنا باید جایی برای ارائه توان
فکری دانشگاهها باشد».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت اولویتهای دولت
تاکید کرد« :بزرگترین دغدغه دولت در حال حاضر اشتغال
است .دانشگاهها در این زمینه میتوانند به دولت کمک کنند به
شرطی که دولت در انجام تعهداتش مانند دانشگاه عملکردی
صددرصدی داشته باشد».
در ادامه ،دکتر منصور غالمی ،گزینه پیشنهادی برای وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،ضمن سپاس از دانشگاه تهران و
رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور گفت« :در وزارت اگر
همفکری و کار جمعی نکنیم ،ظرفیت اجرایی مناسب نخواهیم
داشت .بنابراین از همان ابتدا ،مبنای کار را مشورت و همفکری
با همه دانشگاهها گذاشتیم و شاید این اولین بار باشد که تا این
حد برای مسئله وزارت گفت و گو شده باشد».
وی افزود« :امروز باید ظرفیت فکری دانشگاهها را در تحول
وزارت علوم به کار بگیریم .دانشگاهها ظرفیت بسیار بزرگی
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هستند و من در صورت کسب
رأی در مجلس این ظرفیت و
همفکری با دانشگاهها را مبنای
برنامههای خود قرار خواهم
داد».
گزینه پیشنهادی وزارت عتف با
اشاره به برنامههای خود اظهار
کرد« :اجرای برنامههای کالن
ممکن است به دالیلی دچار
ضعف شود ما باید تالش کنیم
با کمک هم و همفکری ،موانع را از سر راه برداریم و در
آموزش عالی تحول ایجاد کنیم».
دکتر غالمی محور برنامههای خود را اتصال دانشگاه به
جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد« :اتصال دانشگاهها به جامعه
موضوع بسیار مهمی است که باید در سطوح مختلف به آن
توجه شود .ما هم اکنون در تعامل دانشگاه با جامعه و در بحث
فناوریها و استفاده از آنها در جامعه مشکل داریم .همچنین
در بحث استقالل دانشگاهها مشکالتی وجود دارد .بحث اتکا
به بودجه دولتی برای دانشگاهها هم به یک مشکل تبدیل شده
است .درآمدزایی از طریق توانایی علمی باید فعال شود ،اما
این به معنای رد بودجه دولت نیست».
وی در پایان تاکید کرد« :اگر مجلس به بنده رأی بدهد ،مراجعه
به بدنه علمی و دانشگاهها را اعتقاد خود میدانم و به آن عمل
میکنم و از طریق همفکری با دانشگاهها تالش خواهم کرد
که در آموزش عالی و دانشگاهها تحول ایجاد شود».
سپس دکتر محمود فتوحی،
رئیس دانشگاه صنعتی شریف،
با اظهار خوشحالی از اعتقاد
وزیر پیشنهادی به خرد جمعی
گفت« :باید به اقتصاد آموزش
عالی توجه ویژه شود و برنامه
جامع در این خصوص تدوین
تا با اجرای درست زمینه اتصال
دانشگاه به جامعه فراهم شود».
وی افزود« :دانشگاه باید
اختیارات خاص خودش
را داشته باشد .دانشگاه باید خود در مورد تشکلها ،مسائل
دانشجویی ،رفاهی و استادان تصمیم بگیرد .شرایط دانشگاهها
متفاوت است و باید بر اساس این شرایط ،اختیارات دانشگاه
تدوین شود».

دکتر هوشنگ طالبی ،رئیس
دانشگاه اصفهان ،نیز گفت:
«وزرات عتف را همیشه به
سیاسیکاری متهم میکنند در
صورتی که بر عکس است و
این سیاسیکاری از بیرون از
دانشگاه صورت میگیرد و آن
را به دانشگاه نسبت میدهند.
باید مسئله مشارکت دانشگاهها
در وزارت علوم جدی گرفته
شود .ما انتظار داریم که رأی و نظر دانشگاهها در اداره امور
وزرات علوم بیش از پیش مورد توجه واقع شود».
وی افزود« :دانشگاه باید حرکت کند و باید این مسئله در
دولت جا بیفتد .شاید کار یک سازمان به خاطر نبود بودجه
متوقف شود ،اما دانشگاه نمیتواند متوقف شود .وزیر علوم
در جا انداختن این مهم در
دولت تأثیرگذار است».
دکتر ابراهیم گشتاسبی راد،
رئیس دانشگاه شیراز ،در
ادامه با اشاره به کمبود بودجه
وزارت علوم و دانشگاهها
گفت« :بودجه کنونی کافی
نیست .اولویت وزیر انتخابی
باید پرداختن به بودجه و
افزایش آن باشد ،اگر بودجه
افزایش مناسب نداشته باشد،
همه دانشگاه آسیب خواهد دید».
وی با اشاره به اهمیت پژوهش افزود« :باید بودجه پژوهش
افزایش پیدا کند .پژوهش حوزه بیسرو صدایی است ،اما
ضعف آن ،به همه جامعه آسیب میرساند».
در ادامه دکتر محمد کافی،
رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد ،با تشبیه وزارت علوم
به دوندهای که چند صد متر
عقبتر از بقیه ایستاده و منتظر
شروع مسابقه است ،گفت:
«تاخیر در معرفی وزیر علوم،
کار را برای او سختتر کرده
است ،زیرا باید آنقدر سریع
بدود که به بقیه برسد ،اما از
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بقیه جلو زدن تالش چند برابر میخواهد».
وی با اشاره به مسائل دانشگاه تاکید کرد« :آموزش عالی یک
خانواده است .خانواده هم مسائل درون خانوادگی دارد و هم
برون خانوادگی .اکنون زمان آن است که مسائل و مشکالت
برون خانوادگی را مطرح کنیم».
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد«:نباید مشکالت را
در درون خود بریزیم و در بیرون شرایط را آرمانی جلوه دهیم.
ما مطالبات زیادی داریم که باید گفته شوند .اگر وزارت عتف
مسئولیت دارد ،باید اختیار هم داشته باشد».
دکتر محمد تقی احمدی،
رئیس دانشگاه تربیت مدرس،
نیز با اشاره به اهمیت وزارت
و جایگاه وزیر علوم گفت:
«جایگاه آموزش عالی و وزیر آن
در دولت خیلی مهم است .وزیر
علوم باید مانند دوران خوب
این وزارتخانه ،شیخالوزرای
هیأت دولت باشد .ما هر چه در
کشور داریم از دانشگاههاست.
امیدوارم مسائل ملی در انتخاب
وزیر در مجلس بر مسائل محلی ارجحیت داشته باشد».
سپس دکتر سید حسن صدوق،
رئیس دانشگاه شهید بهشتی،
اظهار داشت« :اگر امروز در
کشور بحران آب وجود دارد،
به خاطر بیتوجهی به تذکراتی
است که در گذشته داده شده
است .اکنون دانشگاه به سمت
بحران اعتبار حرکت میکند که
ریشه آن در هشت سال نگاه
غلط به این حوزه قرار دارد.
اعتبار دانشگاهها در حال افول
است ،اگر فکری به حال آن نشود ،بحران جدی میشود و این
بحران ،بحرانهای دیگری در پی خواهد داشت».
وی با اشاره به مقوله درآمدزایی دانشگاهها خاطر نشان کرد:
«دانشگاه نشسته را نمیتوان وادارد به دویدن کرد ،باید ابتدا
دستش را گرفت که از جایش بلند شود و اندکی حرکت کند،
بعد انتظار دویدن از آن داشت .قراردادن دانشجوی ضعیف و
مستعد در کنار هم غلط است و سبب بحران میشود .ثروت

دانشگاههای برتر ،استعدادهای نهفته در آن است.
باید وزیر محترم تالش کند،
این نگاه اصالح شود».
در ادامه دکتر محمد علی
برخورداری ،رئیس دانشگاه
علم و صنعت ایران ،با اشاره
به مشکالت دانشگاهها گفت:
«ما با وزارت علوم مشکل
نداریم .مشکل ما بیرون از
دانشگاههاست .این مشکل با
اتحاد همه ما حل میشود».
دکتر حسین سلیمی ،رئیس
دانشگاه عالمه طباطبایی ،نیز با
اشاره به بحث استقالل مالی
دانشگاهها گفت« :اگر نگاه
این است ،آنگاه باید بپذیریم
که دانشگاه درآمدزا و دارای
استقالل مالی کارکردی غیر از
این دارد که اکنون هست .تغییر
منابع اقتصادی ،تغییر کارکرد را
به دنبال دارد».
وی با اشاره به محدودیت
حمایتهای دولت از دانشگاههای دولتی خاطر نشان کرد:
اکنون یک سوم از دانشگاهها نیازمند حمایت دولت هستند.
این عدد خیلی زیاد نیست.
تقسیم بودجه دانشگاهها باید
با توجه به اهمیت دانشگاه
صورت گیرد».
دکتر احمد معتمدی ،رئیس
دانشگاه امیر کبیر ،ضمن مهم
برشمردن کسب رأی اعتماد از
مجلس گفت« :وزیر پیشنهادی
برای دفاع از برنامههایش باید
همه شرایط و امکانات و
سالیق سیاسی را در نظر بگیرد تا هم رأی اعتماد کسب کند
و هم در ادامه راه با مشکل کمتری مواجه شود .ضمن آنکه
تحول در آموزش عالی یک تاکید مهم است که باید مورد
توجه وزیر آینده باشد».
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دانشگاه تهران همچنان در صدر رتبهبندی دانشگاههای کشور
بر اساس نسخه  ۲۰۱۷رتبهبندی «یو َرپ» یا رتبهبندی
دانشگاههای جهان بر پایه عملکرد علمی ،دانشگاه تهران در
جایگاه اول کشور و  ۳۰۹جهان قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران ،رتبهبندی دانشگاهها بر پایه
عملکرد علمی یا «یو َرپ» ،ویرایش  ۲۰۱۷خود را درباره
جایگاه مؤسسههای جهان منتشر کرده است که نام دانشگاه
تهران در صدر  ۲۲مؤسسه ایرانی معرفی شده در میان ۲۵۰۰
موسسه برتر جهان به چشم میخورد.

«یورپ» از نظامهای رتبهبندی جهانی است که مؤسسههای
جهانتراز را شناسایی و جایگاه آنها را نسبت به یکدیگر
ارزیابی میکند.

شمار مقالهها ،شمار استنادها ،شمار کل انتشارات ،بهرهوری
علمی ،تاثیر پژوهشی و همکاری جهانی شش سنجه کلیدی
نظام «یو َرپ» برای ارزیابی موسسههای آموزش عالی است.
در جدول زیر ،رتبههای ملی و جهانی مؤسسههای ایرانی
آمده است:

نام موسسه

امتیاز کل

گروه

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

۳۳۳.۶۹

A

۱

۳۰۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۲۳.۴۲

A

۲

۴۱۴

دانشگاه صنعتی شریف

۳۱۸.۷۸

A

۳

۴۸۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۱۸.۵۳

A

۴

۴۸۷

دانشگاه تربیت مدرس

۳۱۵.۶۹

B++

۵

۵۴۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۱۵.۲

B++

۶

۵۵۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۱۰.۷۲

B++

۷

۶۷۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰۸.۷۱

B++

۸

۷۳۱

دانشگاه تبریز

۳۰۷.۵۹

B++

۹

۷۷۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۰۷.۰۱

B++

۱۰

۸۰۰

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰۳.۷۸

B++

۱۱

۹۴۵

دانشگاه اصفهان

۳۰۲.۷۱

B++

۱۲

۱۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳۰۱.۹۸

B+

۱۳

۱۰۳۷

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۷۷.۶۵

B+

۱۴

۱۲۶۵

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۵۰.۲

B+

۱۵

۱۳۷۳

دانشگاه یزد

۲۰۵.۶۷

B

۱۶

۱۵۴۶

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۹۶.۹۹

B

۱۷

۱۵۷۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۲۵.۱

B

۱۸

۱۸۸۲

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۱۰۹.۶۱

B

۱۹

۱۹۶۳

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۰۶.۲۱

B

۲۰

۱۹۷۳

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۰۱.۳۶

B

۲۱

۲۰۰۵

دانشگاه شهید بهشتی

۶۵.۷۶

B

۲۲

۲۲۵۹
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سومیناجالسرؤسای
دانشگاههای سطح یک ایران و
اتحادیهدانشگاههایبرترروسیه
در مسکو برگزار شد
سومین اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک ایران و
اتحادیه دانشگاههای برتر روسیه ،پنجم آبان برابر با  ۲۷اکتبر
 ،۲۰۱۷در سالن امپراتور دانشگاه دولتی مسکو برگزار شد.
در این اجالس که با حضور پروفسور آندری فورسنکو،
معاون رئیس جمهور روسیه در حوزه علم و فناوری ،برگزار
شد ،نخست پروفسور ویکتور سادونیچی ،رئیس دانشگاه
دولتی مسکو ،ضمن خوشآمدگویی ،گزارشی از چگونگی
تشکیل اجالس و محورهای مهم مذاکرات در دورههای
پیشین را بیان کرد.
رئیس دانشگاه دولتی مسکو ،با اشاره به اهمیت و ضرورت
گسترش روابط علمی با ایران ،گفت« :اهتمام و خواست دو
کشور برای توسعه روابط علمی در گسترش چشمگیر روابط
دانشگاههای ایران و روسیه تبلور یافته است».
وی ضمن سپاسگزاری از رئیس دانشگاه تهران و همکاران
ایشان در دبیرخانه اجالس رؤسای دانشگاهها بر ضرورت
تداوم این نشستها تاکید و اظهار امیدواری کرد که
گفتوگوهای رؤسای دانشگاههای برتر دو کشور در
زمینههای مختلف جامه عمل پوشیده و نتایج آن نصیب دو

طرف شود.
سپس دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
ضمن سپاسگزاری از برگزارکنندگان سومین اجالس گفت:
«در آغاز الزم میدانم تا از طرف خودم و تمامی هیأتهای
شرکتکننده ایرانی در این نشست از ریاست محترم دانشگاه
المانسف مسکو و همکاران ایشان به دلیل برگزاری این
اجالس و دعوت و مهماننوازی بزرگوارانه تشکر و قدردانی
کنم .بسیار خوشوقتم که یکبار دیگر شاهد حضور رؤسای
دانشگاههای دو طرف در اجالسی دیگر هستم و امیدوارم این
اجالس از اجالسهای قبل موفقیتآمیزتر باشد».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به اهمیت روابط تاریخی ایران
و روسیه اظهار کرد« :ارتباطات علمی ایران و روسیه پابهپای
ارتباطات سیاسی و تمدنی ،پیشرفته و حتی زمینهساز تقویت
روابط سیاسی نیز شده است .نشانه بارز توسعه همکاریهای
علمی بین دو کشور برگزاری اجالس مشترک رؤسای
دانشگاههای بزرگ دو کشور است که امروز شاهد برگزاری
سومین دور آن هستیم».
وی افزود« :اقدامات دانشگاهها به عنوان نهادهای تأثیرگذار
در توسعه و پیشرفت کشورها ،اگرچه  به دلیل ماهیت آنها
همراه با تأنی و محافظهکاری است ،ولی تصمیمات آنها دارای
استحکام ذاتی و از فرایندی دقیق برخوردار است .مطالعه
فعالیتهای دانشگاههای دو کشور در زمینه همکاریهای
مشترک ،شامل تبادل دانشجو و استاد ،برگزاری دورهها و
طرحهای مشترک ،نشان از پیشرفتهای زیادی دارد .شاید
اولین نتیجه اجالس و دبیرخانه مشترک آشنایی و شناخت
دانشگاههای دو طرف از یکدیگر بوده است .شناخت از
توانمندیها و عالیق متقابل دانشگاهها شرط اولیه همکاری
و مشارکت است که به نظر میرسد این نشستها و اقدامات
بعدی دبیرخانه و دانشگاهها در این زمینه موفق عمل کردهاند».
رئیس دانشگاه تهران با مهم خواندن تداوم روابط علمی
دانشگاههای دو کشور تصریح کرد« :سومین نشست مشترک
این امکان را فراهم ساخته تا دانشگاه نتایج فعالیتها و
دستاوردهای مشترک خود را ارائه و با تبادل آنها از تجارب
یکدیگر استفاده نموده و کمیت و کیفیت همکاریهای خود
را افزایش دهند .در این میان دانشگاه تهران نیز با استفاده
از یادداشتهای تفاهم امضاشده در جریان دو اجالس قبلی
به عنوان زیرساخت قانونی ،در حال افزایش و شکلدادن
همکاریهای خود با دانشگاههای روسیه است».
دکتر نیلی در ادامه ،ضمن برشمردن برخی از ارتباطات
بخشهای مختلف دانشگاه تهران با دانشگاههای مهم روسیه
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یادآور شد« :اکنون با توجه به نتایج نشستها و آشنایی
نسبی دانشگاههای ایران و روسیه و شروع همکاریهای
فیمابین ،الزم است همکاریها توسعه یابند و عمیقتر شوند
و از آنجایی که در نهایت باید دانشجویان و اعضای هیأت
علمی در این همکاریها فعال شوند ،لذا هر اقدامی که امکان
حضور این دو قشر در دانشگاههای دو طرف را فراهم کند
به این خواسته کمک کرده است .لذا پیشنهاد میکنم امکان
مشارکت هر چه بیشتر دانشگاههای دو طرف در برگزاری
کنفرانسهای بینالمللی را از طریق اطالعرسانی دقیقتر و
اعمال سیاستهای تشویقی فراهم کنیم».
رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنان خود ضمن پیشنهاد
الگوهای جدیدی برای برگزاری نشستها خاطرنشان کرد:
«چنانچه میدانیم دانشگاهها در جهان دچار چالشها و البته
فرصتهای جدیدی هستند که پرداختن و تبادل نظر درباره
آنها امری ضروری است ،لذا از ظرفیت این نشستها عالوه بر
توسعه همکاریهای فیمابین میتوان به بررسی این چالشها
و راهکارهای غلبه بر آنها نیز پرداخت».
در ادامه ،دکتر آندری فورسنکو ،معاون رئیس جمهور روسیه
در حوزه علم و فناوری ،طی سخنانی گسترش روابط علمی
میان دو کشور را بسیار مهم و بر تداوم گفتوگوها و برگزاری
نشستهای دانشگاهی و عملیاتیکردن تفاهمنامههای منعقده
تاکید کرد.
دکتر محمود فتوحی ،رئیس دانشگاه صنعتی شریف؛ دکتر
سید حسن صدوق ،رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر حسین
سلیمی ،رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی؛ دکتر محمدرضا
پورمحمدی ،رئیس دانشگاه تبریز؛ دکتر علی خاکی صدیق،

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ دکتر
محمدتقی احمدی ،رئیس دانشگاه تربیت مدرس؛ دکتر سید
محمود مدرس هاشمی ،رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان؛ دکتر
ابراهیم گشتاسبی راد ،رئیس دانشگاه شیراز؛ دکتر محمدعلی
برخورداری ،رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران؛ دکتر هوشنگ
طالبی ،رئیس دانشگاه اصفهان و دکتر مهناز مالنظری ،رئیس
دانشگاه الزهرا از دیگر سخنرانان این کنفرانس بودند که هر
یک برنامهها و اقدامات صورت گرفته از سوی دانشگاههای
متبوع خود با دانشگاههای طرف روسی را از فاصله اجالس
گذشته تا کنون تشریح و مسیر آینده خود را تبیین کردند.
همچنین حدود  ۲۰تن از رؤسای دانشگاههای برتر روسیه و
دستاندرکاران و سیاستگذاران آموزش عالی آن کشور نیز
در فاصله میان سخنرانان ایرانی دیدگاهها و برنامههای خود را
درباره ارتباط با دانشگاههای ایران بیان کردند.

شایان ذکر است که دکتر عباس آخوندی ،وزیر راه و
شهرسازی ،نیز که برای عقد چندین تفاهمنامه همکاری در
حوزه راه و شهرسازی به روسیه سفر کرده بود ،با توجه به
اهمیت این اجالس در آن حضور یافت و طی سخنانی با اشاره
به فراهم شدن زمینههای همکاری بر اساس تفاهمنامههای
منعقده بین ایران و روسیه اظهار کرد« :با توجه به برنامههای
تحقیقاتی که در تفاهمنامههای امضا شده در حوزههای حمل
و نقل ،صنعت ریلی و راه و پروژههای عمرانی وجود دارد،
دانشگاهها میتوانند در اجرای دقیق و بهتر پروژهها به ما
کمک کنند و ما از این همکاری و همراهی دانشگاهها استقبال
میکنیم.
دکتر مهدی سنایی ،سفیر ایران در روسیه ،نیز تعامالت علمی
و دانشگاهی بین ایران و روسیه را بسیار حائز اهمیت توصیف
و بر ادامه و تقویت این ارتباطات تاکید کرد.
دکتر محمدجواد دهقانی ،رئیس پایگاه استنادی جهان اسالم
و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،نیز از
دیگر سخنرانان این کنفرانس بودند.
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رئیسمجلسشورایاسالمیدردانشگاهتهران:

همکاریدستگاهها
و دانشگاه باید بر
اساسنیازباشد
دکتر علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی ۲۹ ،آبان
در مراسم معارفه رئیس جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دانشگاه تهران اظهار کرد« :همکاری دستگاهها و دانشگاه باید
بر اساس نیاز باشد نه پول نفت ،تا دانشگاهها و دستگاه اجرایی
کشور بتوانند به هم وصل شوند».
رئیس مجلس شورای اسالمی با ابراز خوشحالی از حضور در
دانشگاه تهران گفت« :آقای دکتر نیلی ،نکاتی را مطرح کردند
که مورد قبول همه است ،اما باید بررسی شود که اصطالح ًا
«گیر» کار کجا است؟ چرا که تردیدی نیست که ظرفیت
خوب نیروی انسانی از نظر استادان با تجربه دانشگاهی در
کشور وجود دارد و کشور از لحاظ آموزشی بیش از حد
گسترش پیدا کرده ،البته نمیگویم که این موضوع خیلی
خوب است ،اما گسترش پیدا کرده است .قطع ًا دانشگاه تهران
ظرفیت وسیعی از لحاظ آموزشی دارد و جزو دانشگاههای
درجه یک کشور محسوب میشود».

دکتر الریجانی با طرح اين سوال که چرا سیستم دیوانی
کشور به بخشهای دانشگاهی و پژوهشی اتصال ندارد
گفت« :این قصه امروز نیست و من فکر می کنم بیش از
 ۳۰سال است که این موضوعات مطرح بوده و تالش شده
که بخش پژوهشی دانشگاهها را با بخشهای مورد نیاز
ارتباط داد .همه به این موضوع عالقه دارند ،اما چرا این
موضوع عملی نمیشود؟ مشکل اصلی پول نفت و نظام
بودجهریزی در کشور بوده ،چرا که پولي به دستگاههای
اجرایی داده میشود و دستگاهها محاسبه میکنند که در
طول یک سال با این پول زندگی کنند».
وی افزود« :به طور مثال دانشگاه تهران  ۷الی  ۸ردیف
بودجهای دارد و با این کار امورات خود را میگذراند و
بر این اساس دستگاههای اجرایی به پژوهش نیاز ندارند
و دانشگاهها نیز به دلیل داشتن ردیف بودجهای خیلی به
ارتباط با بخش تولید توجهی نمیکنند مگر اینکه تعهد یا
دلمشغولی داشته باشند».
دکتر الریجانی تصریح کرد« :در سالهای گذشته روشهای
مختلفی طراحی شد ،دفتر ارتباط با دانشگاه و دفتر ارتباط
با بخش صنعت راهاندازی شد که خیلی نتیجهبخش نبود،
بودجه پژوهشی دانشگاهها طی سالهایی افزایش یافت ،اما
آیا مشکالت کشور از نظر تولید حل شد؟ میتوان گفت
به ندرت این اتفاق افتاد ،بودجه پژوهشی دانشگاهها اضافه
میشد ،اما بخشی که باید به دانشگاهها مراجعه میکرد
این کار را صورت نمیداد ،به دلیل اینکه احساس نیازی
در این زمینه نداشت ،بنابراین اتصال دانشگاه و بخش
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صنعت اتفاق نمیافتاد» .رئیس قوه مقننه کشور با اشاره به دو
سنخ پژوهش در کشور توضيح داد« :یک سنخ آن مربوط به
پژوهشهایی است که مربوط به لبه علمی دنیاست که منطق
حکم میکند که نظامی که هدف توسعه علمی را پیگیری
میکند ،دانشپژوهانش بر روی لبههای پیشرفت علمی کار
کنند و این موضوع نیز منطقی است که دولت روی موضوعات
مذکور سرمایهگذاری انجام دهد ،زیرا حجم زیادی پژوهش به
وجود میآید که میتواند مشکل امروز را حل کند که میتوان
به رفع مشکالت زلزله اشاره کرد».
دکتر الریجانی ادامه داد« :در این سالها جلسات متعددی
براي کمک به پژوهشهای دانشگاهی برگزار شد ،به طور
مثال پيشنهاد شد مالیات کارهای پژوهشی حذف شود ،اما
متاسفانه این هم اتصال دانشگاه ،صنعت و پژوهش را برقرار
نمیکند .میتوانیم در دولت و بودجه ایدههایی را مطرح
کنیم که به این موضوع سامان دهیم ،باید به نوعی ،ارتباط
بودجه دانشگاهها و مشوقهایی را که در بخشهای تولید
است به یکدیگر متصل کنیم و به نوعی بتوانیم در بخشهای
خصوصی و دولتی انگیزههایی را ایجاد کنیم».
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت« :دانشگاهها باید بپذیرند
که بخشی از بودجه خود را از طریق پژوهش تامین کنند ،زیرا
دانشگاههای معتبر دنیا از طریق نفت اداره نمیشوند».
وی با تاکید بر ایجاد انگیزه در دانشگاهها اظهار کرد« :بخشی
از صنعت و پژوهش باید به طور طبیعی با یکدیگر ارتباط
داشته باشند ،باید پذیرفت به اندازه برخی از کشورها در زمینه
تولید به حد ایدهآل نرسیدهایم و تا زمانی که دانشگاهها تالش
نکنند بودجه خود را نمیتوانند تامین کنند و از طرف دیگر
مشوقها هم سامان نمییابد .لذا باید فرمولی را برای این
مسئله پیدا کنیم».
دکتر الریجانی تصریح کرد« :بنده به مرکز پژوهشهای مجلس
هم توصیه میکنم که با دانشگاههای تراز اول همکاری داشته
باشند تا به راهحلهای منطقی دست یابند ،ضمن اینکه آقای
دکتر نهاوندیان که در این جلسه حضور دارند موافق هستند که
در دولت چنین ایدههایی پیگیری و اقدامات عملیاتی شود».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش
بيرويه و بعضا بيحساب و کتاب برخي دانشگاه ها افزود:
«باید اختیاراتی به دانشگاهها داده شود تا بتوانند افراد فاضل را
انتخاب کنند ،به خصوص در مقاطع تحصیالت فوقلیسانس
و دکترا که آسیبی که در سایر مقاطع ایجاد شده تا قسمتهای
باالتر نیاید .زمانی تصویب کردیم کنکور برداشته شود ،اما
سازوکار آن در وزارتخانهها سامان نیافت».

دکتر الریجانی تصریح کرد« :به نظر بنده دانشگاهها میتوانند
افراد را از نظر علمی انتخاب کنند و این حرف سنجیدهایست
و سپس تمرکز بیشتری بر کیفیت کار علمی داشته باشند .فکر
میکنم با سازمان سنجش و وزارت علوم هم اگر کار شود،
میتوان به فرمول عاقالنهای دست یافت که بر اساس شرایط
خاصي افراد را انتخاب کنند».
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به انتخاب شایسته دکتر نیلی به عنوان رئیس
دانشگاه تهران و حجت االسالم والمسلمین دکتر جعفریان
به عنوان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران گفت« :آقای
جعفریان از صاحبنظران و دانشمندان رشته تاریخ کشور
محسوب میشود و شخصیتی پرکار و پرتالش بوده و ذهن
نوگرایی دارد ،از این جهت امیدوارم ایشان در این مسئولیت
بتواند کارهای مفیدی برای دانشگاه تهران انجام دهد».

رئیس قوه مقننه اظهار داشت« :آقای جعفریان ایدههاي نویی
دارد که در خور دانشگاه تهران است و میتواند با اقدامات
خود تحولی در سیستم کتابداری به وجود بیاورد که متناسب
با شرایط امروز باشد تا زمینه ارائه سرویس مناسب به مخاطبان
فراهم شود ،مخصوص ًا دیجیتالیشدن کتب .با توجه به اینکه
دانشگاه تهران یک رکن علمی در کشور است ،میتواند زمینه
این کار را فراهم کند که دسترسی دانشجویان و دانش پژوهان
به کتب تسهیل شود ،البته در زمان فعالیت آقای جعفریان در
کتابخانه مجلس ،کتابهای خطی روی سایت قرار گرفت
که به ایشان خرده نیز گرفتند ،ولی در کل به نظرم کار مفیدی
است و دسترسی به آثار قدما را ساده می کند».
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد« :امیدوارم با
تالشهای آقای جعفریان ،دانشجویان و استادان بتوانند
دسترسی بهتری به آثار علمی داشته باشند و در این راستا
پیشرفت حاصل شود».
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همچنین در این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،ضمن
اظهار تأسف از حادثه دلخراش زلزله غرب کشور گفت« :به لحاظ علمی قابلیتهای
بسیاری داریم و با استفاده از توان علمی دانشگاهها میتوان در بروز چنین وقایعی در
سطح ملی آثار تخریب را کاهش دهیم .به نظرم توان علمی دانشگاهها در عرصه عمل
مورد استفاده قرار نمیگیرد ،باید از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان در حل مسائل
کشور استفاده شود و اگر چنین نباشد در آینده نیز با مشکل روبهرو خواهیم بود».
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر توانمندیهای علمی دانشگاه تهران گفت« :اگر موضوع
رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه که زیر نظر بهترین استادان نیز انجام
میشود به سمت موضوع نیازها و توسعه آینده کشور برود قطع ًا شاهد تحوالت بزرگی
خواهیم بود و در این صورت میتوان به یک توسعه پایدار رسید و توسعه به مفهوم
واقعی در کشورهایی مشاهده میشود که تکیه بر علم و دانش دارند».
دکتر نیلی افزود« :کشوری در دنیا سراغ نداریم که جز از مسیر علم و دانش توانسته
باشد به توسعه پایدار برسد .حتی کشورهایی که بهترین منابع زیرزمینی را داشتهاند
امروز جزو کشورهای توسعهنیافته هستند .توسعه به معنی واقعی ،شامل کشورهایی
است که از علم و دانش استفاده کر دهاند».
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد« :در کشور ما بسیاری از زیرساختها و اتفاقات
بزرگی که رخ داده به واسطه حضور دانشمندان ،محققان و دانشجویان ما بوده و
هرجایی که علم را نادیده گرفتیم و تکیه بر استعدادهای فردی خود کردیم همان جا
دچار اشتباه شدهایم».
وی با تاکید بر لزوم استفاده دانشگاهها برای توسعه گفت« :توسعه کشور بدون به
کارگیری واقعی ظرفیت دانشگاه و جوانان شدنی نیست ،مشکل توسعه پایدار ،غلبه بر
سیل و زلزله و همه آسیبهای اجتماعی از مسیر علم و دانشگاهها میگذرد .دانشگاهها
نشان دادهاند که صادق ترین مشاورین برای همه مسئوالن کشورها بودهاند .دانشجو
و استاد در پایاننامه خالف نمیکند سعی می کند حقیقت را بگوید و برای مشکالت
راه حل ارائه میدهد».
دکتر نیلی آمادگی دانشگاه تهران را برای همکاری و پذیرش مسئولیت در حل مسائل
با سازمان دیگر اعالم کرد و گفت« :تاکنون سازمانهای دولتی پروژههایی به دانشگاه
تهران سپردهاند که به اذعان مدیران کشور راهگشا بوده و الزم است از این ثروتی که
در اختیار داریم ،به نحو مطلوب استفاده کنیم».
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در این مراسم حجت االسالم رسول جعفریان ،رئیس جدید کتابخانه مرکزی ،با اشاره
به جایگاه کتابخانه مرکزی گفت« :کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بزرگترین کتابخانه
دانشگاهی به شمار میرود و با میراثی که از مرحوم مشکات ،مرحوم افشار و توجه
و عنایتی که استادان به این کتابخانه داشتهاند اینجا را تبدیل به اسطوره کرده است».
رئیس جدید کتابخانه مرکزی افزود« :در انتخاب مدیران از کسانی دعوت به کار شود
که اهل کتاب و حرفه اصلی آنها کتاب باشد .این کتابخانه محل مراجعه هزاران نفر
است ،این وظیفه ما به عنوان مسئول است که این کتابخانه را از مکان قرائت به مرکزی
برای پژوهش تبدیل کنیم ،اینجا را باید از حالت سنتی بیرون بیاوریم تا بتوان کتابهایی
را که سطر به سطرش دانش است با روش جدید به سهولت در دسترس دانشجو قرار
دهیم».
وی با اشاره به لزوم توسعه کتابخانه تاکید کرد« :با توسعه فیزیکی کتابخانه موافق هستم،
ولی باید ابتدا توسعه را در فضای مجازی محقق سازیم .ما با کمترین جا بايد میلیونها
کتاب را نگه داریم و با این رشته جدید تأسیس شده علوم انسانی دیجیتال اینها را
تدوین کنیم به طوری که به ذهن دانشجویان منتقل شود».
دکتر جعفریان افزود« :ما باید پایگاههای اطالعاتی خود را تقویت کنیم ،پیشرفت علم
در دنیای دیجیتال است ،پایگاههای اطالعاتی دانشجویان را در جریان پیشرفتهای
علمی قرار میدهند».
وی با اشاره به اهمیت کتابخانه مرکزی گفت« :اینجا بزرگترین کتابخانه دانشگاهی
ماست و باید جوابگوی این آمار مراجعهکننده باشد ،چرا که از تمام دانشکدهها به این
کتابخانه مراجعه ميکنند ،کتابخانههای دانشکدهها باید تجهیز و تقویت شوند و اینجا
بتواند هدایتي فراتر از داد و ستد کتاب داشته باشد».
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بر ضرورت توسعه فیزیکی کتابخانه
و تجهیز سیستم اطفاء حریق تاکید کرد و از مسئوالن دانشگاه خواست با توسعه این
امکانات مسیر توسعه سطح پژوهشها را هموار کنند.
در این مراسم دکتر علیاصغر پورعزت ،رئیس سابق کتابخانه مرکزی ،نیز در گزارش
کوتاهی به فعالیتهای انجام شده در دوره مسئولیت خود از قبیل به روزرسانی سایت،
پایگاههای اطالعرسانی ،برگزاری کارگاههای متعدد و توسعه بخش نابینایان با در
اختیار گذاشتن کتابهای گویا و ارائه خدمات از طریق سایت به نابینایان اشاره کرد.
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افتتاح
پروژههای
عمرانیدر
مجتمعکوی
دانشگاهتهران

چندین پروژه عمرانی در مجتمع کوی دانشگاه تهران  ۱۶مهر
افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور رئیس دانشگاه تهران ،معاون
دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،رئیس صندوق
رفاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مسئوالن دانشگاه تهران
و مسئوالن و کارکنان کوی دانشگاه برگزار شد ،دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،گفت« :واقعیت این
است که ما از نظر امکانات با استانداردهای الزم فاصله داریم
و سعی در کمکردن این فاصله داریم .در شرایط اقتصادی
موجود طبیعی است از لحاظ منابع نتوانیم آنچه مورد انتظار
است به طور کامل جذب کنیم».
وی عنوان کرد« :وضعیت در کوی از خوابگاههای در
سطح شهر طبیعت ًا بهتر است ،البته در کوی ما با قدمت زیاد
ساختمانها مواجه هستیم که هزینه تعمیر و نگهداری را
افزایش میدهد .دانشجویان انتظار دارند وقتی وارد دانشگاه
تهران میشوند خدمات آن در سطح نام دانشگاه تهران باشد».
دکتر نیلی احمدآبادی خاطر نشان کرد« :امیدواریم که با تغییر
سیاست در دولت و مجلس این اتفاق بیفتد .ما دائم به دنبال
تأمین منابع هستیم و سعی میکنیم این اصالحات را انجام
دهیم ،ولی اتفاق بزرگتری باید رخ دهد .اعتباراتی که وزارت
علوم در اختیار ما قرار داده افزایش خوبی را نشان میدهد ،اما
فاصله با نتیجه مطلوب زیاد است».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه افزود« :باید سیاستها تغییر پیدا
کند .به نظر میآید بهترین آن همان سیاستی بود که در برنامه
ششم توسعه و در خصوص تقویت صندوق رفاه
دانشجویان پیشنهاد شد و همچنان این موضوع را
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با سازمان برنامه و بودجه دنبال میکنیم».
وی خاطر نشان کرد« :در هر صورت دانشجویان ما باید از
شرایط رفاهی خوبی آنگونه که شایسته آنهاست و شرایط
کشور اجازه میدهد برخوردار شوند .امید دارم بتوانیم شرایط
بهتری برای دانشجویان فراهم کنیم ،چون نتیجه آن را در آینده
نه تنها دانشجویان ،بلکه کشور میگیرد».
دکتر نیلی احمدآبادی تصریح کرد« :هر چقدر دانشجویان
در فضای بهتر و فاخرتر درس بخوانند ،دارای فکر
بلندتری در آینده خواهند بود و در هر مسئولیتی که قرار
بگیرند به استناد سابقه تاریخی و ذهنی که تجربه کسب
کردهاند عمل خواهند کرد».
دکتر حسن بهنژاد ،معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات
دانشجویی دانشگاه تهران ،نیز در این مراسم گفت« :با پشتیبانی
رئیس محترم دانشگاه و همچنین سازمان امور دانشجویان
وزارت علوم توانستیم یک گام دیگر به جلو حرکت کنیم.
شرایطی که در قبل وجود داشت شرایطی نبود که در شأن
دانشجویان باشد و باید کار زیادی انجام میدادیم و در حال
حاضر میانه راه هستیم».
وی افزود« :در بهمن ماه سال گذشته  ۲۶طرح معاونت
دانشجویی با حضور وزیر محترم علوم افتتاح شد که یکی از
مهمترین آنها بحث فضای سبز تمامی مجتمعهای خوابگاهی
بود که در سالمت روانی و زندگی دانشجویان تأثیر بسزایی
داشته است».
معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی
دانشگاه تهران ،ساخت آبنما ،تعمیرات و نقاشی کلیه
ساختمانها ،نصب تجهیزات ورزشی در فضای روباز،
تعمیرات کلی سلف سرویس خوابگاه و سیستم گرمایشی
و سرمایشی را نیز از اقدامات صورتگرفته در خوابگاه
دخترانه چمران توصیف کرد.
وی همچنین پروژه بازسازی و نوسازی تاالر اندیشه کوی
دانشگاه تهران و بازسازی کامل خوابگاههای دکتر حسابی،
امین ،اسکو و نصرت را از دیگر کارهای صورت گرفته
برشمرد.
مهندس ذوالفقار یزدانمهر ،رئیس صندوق رفاه دانشجویان،
نيز با بیان اینکه دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است
و ما هرچه به آن کمک کنیم باز هم کم است ،گفت« :ما
سعی کردهایم سهمی در این کمکها داشته باشیم ،در سال ۹۴
که صندوق را تحویل گرفتیم یک آسیبشناسی از وضعیت
صندوق رفاه صورت گرفت .با توجه به اینکه در برنامه
پنجم با منع خوابگاهسازی مواجه بودیم  ۴۰۰هزار مترمربع

کمبود فضای خوابگاهی داشتیم و وضعیت خوابگاهها چندان
مطلوب نبود و فقط حدود  ۴درصد از خوابگاههای ما رتبه
یک داشت».
وی افزود« :در بحث بهبود فضای خوابگاهی در سال ،۹۴
جمع ًا  ۶۴خوابگاه داشتیم که از وضعیت خوبی برخوردار
نبودند و با مشارکت دانشگاهها توانستیم آنها را به سطوح
باالتر ارتقا دهیم .در بحث تغذیه دانشجویی خیلی از
سلفسرویسها سنتی بودند و کیفیت غذای دانشجو مطلوب
نبود که دانشگاه تهران در این زمینه پیشرو بود و آشپزخانههای
خود را از حالت سنتی به صنعتی تبدیل کرد».
مهندس یزدانمهر خاطر نشان کرد« :در برنامه ششم با توجه
به گشایشی که صورت گرفت منع خوابگاهسازی برداشته شد
و االن با ارائه تسهیالت ارزانقیمت کمبود فضای خوابگاهی
در حال جبران است .در خصوص خوابگاه متأهلین با توجه
به برنامه ششم تبصرهای آورده شد که در بودجه  ۹۷پیگیری
خواهیم کرد که در این راستا کمکرهن به دانشجو داده
میشود و یا برنامهریزی برای ساخت شهرکهای رفاهی با
کمک شهرداری و سازمانهای مختلف خواهیم داشت».
رئیس صندوق رفاه دانشجویان تصریح کرد« :رستوران مکمل
از بحثهای دیگری براي ارتقای کیفیت غذای دانشجویان
بود .در بحث وامها با توسعه منابع و کمک دولت محترم
وامها را پوشش صددرصدی دادیم و از ابتدای سال تا کنون
حدود  ۲۰میلیارد تومان تسهیالت به دانشگاه تهران پرداخت
شده است که دانشجویان دوره دکتری پوشش  ۱۰۰درصدی
داشتهاند که به هر دانشجو ماهانه  ۷۰۰هزار تومان پرداخت
کردهایم و مشکل ما فقط در بحث وام شهریه است ،چون
در ردیف تملک قرار گرفته ،نتوانستیم پوشش صد درصدی
داشته باشیم».
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تاسیس بنیاد حامیان دانشکده مطالعات جهان با حضور مسئوالن عالیرتبه کشور
بنیاد حامیان دانشکده مطالعات جهان با حضور رئیس دانشگاه
تهران ،وزیر امور خارجه ،وزیر راه و شهرسازی ،سفیر ایران
در روسیه ،رئیس مجمع خیرین مدرسهساز کشور و خیرین
دانشگاه تأسیس شد.
نشست تأسیس بنیاد حامیان
دانشکده مطالعات جهان با
همکاری بنیاد حامیان دانشگاه
تهران و با حضور دکتر محمد
جواد ظریف ،وزیر امور خارجه،
دکتر عباس آخوندی ،وزیر راه و
شهرسازی و دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران
و جمعی از خیرین ،هشتم آبان
در تاالر ملل دانشکده مطالعات
جهان برگزار شد.
در این جلسه دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،ضمن خیرمقدم
به مهمانان این نشست ،گفت« :بحث مهمی که در آموزش
عالی جهان مطرح است ،تغییر پارادیمهای پشتیبانیهای
دولت از آموزش عالی به سمت بخش خصوصی است».

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به گسترش روزافزون شمار
خیرین مدرسهساز و مشارکت مردم و انجام افزایش امور
وقفی پس از پیروزی انقالب ،این اقدام خداپسندانه را موهبتی
الهی و قابل تقدیر دانست که دانشکدههای علوم اجتماعی از
منظر جامعهشناسی باید به آن بپردازند.
وی در ادامه سخنان خود گفت« :خوشبختانه خیرین
مدرسهساز بر این امر واقفند .تنها امر خیریهای که میتواند شانه
به شانه مدرسهسازی گام بردارد ،حمایت از آموزش عالی و
دانشگاههاست .چون اگر بخواهیم بر عدم توسعهیافتگی غلبه
کرده و امنیت ملی و آینده کشور را تضمین کنیم ،باید افرادی
تربیت شوند که بتوانند در سازندگی کشور نقش داشته و
امنیت را تضمین کنند».
رئیس دانشگاه تهران همچنین درباره دانشکده مطالعات جهان
گفت« :دانشکدههای ما اکثرا ً عرضهمحور هستند ،اما دانشکده
مطالعات جهان دانشکدهای تقاضامحور است و طراحی و
توسعه آن نیز متناسب با این تقاضا بوده و باید باشد».
در ادامه ،دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکده مطالعات
جهان ،ضمن خیرمقدم به مهمانان و ارائه گزارش کوتاهی از
چگونگی پایهگذاری دانشکده مطالعات جهان ،گفت« :تاسیس
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دانشکده مطالعات جهان ایدهای
بود که در سال  ۱۳۷۷با هدف
پایهگذاری مطالعات بینالمللی
در ایران شکل گرفت و بر همین
مبنا اقدامات  ۵۵دانشگاه برتر دنیا
در این خصوص مطالعه شد که
حاصل آن طراحی شش دوره
کارشناسی و  ۲۲دوره کارشناسی
ارشد بود».
وی در ادامه افزود« :سال ۱۳۸۰
زمانی که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم ایشان با عنایت
به اقداماتی که برای تأسیس این فکر صورت گرفته بود،
رشتههای انتخابی مطالعات جهان را برای مسئوالن بهویژه
در سطح مسئوالن راهبردی کشور ،راهگشا توصیف و تاکید
کردند نهادهای دولتی به لحاظ استراتژیک به این حوزه نیازمند
هستند» .دکتر عاملی تاکید کرد که این نوع مطالعات مرتبط با
امنیت ملی ،تأمین مسیر سالم برای زندگی مردم و تحول در
نظام اقتصادی کشور است و نقش مهم در صیانت فرهنگی در
فضای جهانی دارد».
وی در پایان سخنان خود گفت« :در مدت  ۱۳سالی که از عمر
دانشکده میگذرد ،بسیاری از فارغالتحصیالن آن در دستگاه
سیاست خارجی ،وزارت دفاع ،معاونت برونمرزی رسانه
ملی و بخشهای مطالعات استراتژیک مشغول بهکار شدهاند».
همچنین دکتر عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی،
ضمن ابراز خرسندی از حضور
و تجدید دیدار با همکاران
خود گفت« :نکته مهمی که در
دانشکده مطالعات جهان وجود
دارد دارا بودن پتانسیل کمک به
توسعه ایران است که ،خود ،امر
بسیار مهمی است».
دکتر آخوندی در ادامه با اشاره به
اهمیت این دانشکده برای کمک
به سیاستگذاری در کشور گفت:
«به گمان من اصلیترین مسئله ما همچنان درک درستی از
قدرتهای منطقه در زمینههای مختلف سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و ...است و اینکه چگونه بتوانیم جایگاه واقعی ایران
را در این زمینه نشان دهیم».
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد« :بیشتر دانشکدههای
ما گرایش اولیه به آموزش دارند و کمتر به مسائل واقعی

میپردازند .در دانشکده مطالعات جهان که در رشتههای
مطالعاتی آن بیشتر مطالعات موردی برجسته میشود ،بیش از
این میتواند در شرایط پسابرجام همکاری مؤثرتر داشته باشد.
این دانشکده در امر توسعه راه و شهرسازی نیز با شناخت
دقیق کشورها میتواند کمک شایانی داشته باشد».
وی در پایان سخنان خود گفت« :دانشکده مطالعات جهان
دانشکدهای است که در توسعه ملی ایران و شناخت جایگاه
درست ایران در سطح جهان و در حوزههای مختلف قدرت،
نقش بسیار مهمی را میتواند ایفا
کند».
در ادامه ،دکتر محمد جواد
ظریف ،وزیر امورخارجه ،نیز
با اشاره به شرایط کنونی نظام
بینالملل گفت« :مطالعات و
تحقیقات اکثر کسانی که شرایط
بینالمللی را بررسی کردهاند از
وجود چالشهای عمده در جهان
حکایت دارد که مهمترین آن
چالش ادراکی است .در دنیا نسبت به شرایط بینالمللی و
منطقه خاورمیانه و به ویژه ایران ادراک درستی وجود ندارد
و معتقدیم سیاستهایی که در منطقه علیه جمهوری اسالمی
استفاده میشود ،سیاستهای مبتنی بر یک طراحی دقیق
استراتژیک برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی است».
دکتر ظریف در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد« :شرایط
کنونی وضعیتی را فراهم کرده که یک کشور به شرط درک
و فهم و محاسبه دقیق ،خیلی بیشتر از ظرفیتها و توان
خود میتواند در نظام بینالملل تأثیرگذار باشد .بنابراین
به اندیشکدهای نیاز داریم که فهم درست را تولید کرده و
آموزش دهد».

وی با اشاره به مذاکرات هستهای با گروه پنج به عالوه یک
تصریح کرد« :در آن دوران از فارغالتحصیالن و دانشجویان
دانشکده مطالعات جهان بسیار استفاده کردیم و یکی از
موفقترین دورههای مذاکرات برجام در وین به همین دلیل
اتفاق افتاد و باید در وزارت امورخارجه به جهتی برویم که
از فارغالتحصیالن این دانشکده بیش از پیش استفاده شود».
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سخنان خود تاکید کرد:
«دانشگاه تهران میتواند در مسیری گام بردارد و نیروهایی
تربیت کند که در آینده دیپلماتهای خوبی برای کشور باشند.
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سرمایهگذاری بر روی دانشجویان در مقوله امنیت ملی و
توسعه کشور از گامهای مهم و اقدامات خوب دانشگاه تهران
در قالب دانشکده مطالعات جهان بوده است».
دکتر محمود کمرهای ،رئیس
هیأت مدیره بنیاد حامیان
دانشگاه تهران ،نیز ضمن تشریح
برخی از اقدامات بنیاد حامیان
دانشگاه تهران از جمله احداث
فضاهای مورد نیاز ،بورسیه کردن
دانشجویان و تأمین تجهیزات
مورد نیاز آزمایشگاهها ،گفت:
«این بنیاد از اردیبهشت سال
 ۱۳۹۳تأسیس و قرار است
بنیادهای حامیان هر دانشکده و پردیس بهعنوان زیرمجموعه
بنیاد حامیان دانشگاه تهران تشکیل شود تا مسیر ارتقای
دانشکده و پردیس بهتر از گذشته فراهم شود».
دکتر کمرهای همچنین تاکید کرد که جلب کمکها از سوی
بنیاد حامیان دانشگاه تهران صرف ًا مادی نیست ،بلکه کمکهای
معنوی و فرهنگی را نیز شامل میشود.
در ادامه جلسه ،دکتر حافظی،
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز
کشور ،ضمن تقدیر از برگزاری
این نشست و همت مسئوالن
دانشگاه تهران برای توسعه
زیرساختهای آموزشی ،گفت:
«این حرکت دانشگاهی بسیار
ارزشمند است و امیدواریم تا سال
آینده نتیجه و برکات این نشست
خیراندیش را شاهد باشیم».
در پایان جلسه ،ضمن تصویب اساسنامه بنیاد حامیان دانشکده
مطالعات جهان ،اعضای هیأتمدیره ،اعضای علیالبدل و
بازرسان بنیاد حامیان دانشکده مطالعات جهان توسط اعضای
حاضر انتخاب شدند.
گفتنی است در اولین گام ،بنیاد حامیان دانشکده مطالعات
جهان ،نسبت به ساخت ساختمان جدید دانشکده اقدام
خواهد کرد.

دیدار تیم ستارگان بورس دانشگاه تهران
با رئیس دانشکده مدیریت

اعضای تیم دانشگاه تهران در اولین مسابقات ستارگان بورس
با رئیس دانشکده مدیریت دیدار کردند.

در این دیدار ،آرش مجاهد ،یکی از اعضای تیم ستارگان بورس
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،به نمایندگی از اعضای تیم
گفت« :پرورش نیروی کار ماهر یکی از الزمههای هر کسب
و کاری است .لذا محیط دانشگاه به عنوان پل ارتباطی میان
بازار سرمایه و جامعه ،میتواند منجر به بهبود کیفیت و کارایی
بورس به عنوان بزرگترین بازار سرمایه هر کشور شود و نیاز
است که نیروی کار ماهر در کنار دانش تخصصی ،مهارتهای
الزم را هم داشته باشد».

وی در تشریح هدف تیم شرکت کننده در مسابقات افزود:
«هدف دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از شرکت در سری
مسابقات معامالت حرفهای سازمان بورس و اوراق بهادار،
سنجش توانایی دانشجویان رشتههای مرتبط با مباحث مالی
(مدیریت ،حسابداری و سایر رشتههای مرتبط) و اشاعه
فرهنگ سرمایهگذاری و آگاهسازی محیط آکادمیک و جامعه
دانشگاهی با بازار سرمایه بود».

مجاهد اظهار داشت« :تیم دانشگاه تهران جام اخالقمداری
این مسابقات را به خود اختصاص داد تا نام دانشگاه تهران
به عنوان نماد علمی ایران همچنان در صدر اخالق حرفهای  ،
تعهد و مسئولیتپذیری بدرخشد».

اولین لیگ ستارگان بورس از  ۲۴تیر تا  ۲۵مرداد
 ۱۳۹۶برگزار شد که تیم دانشگاه تهران مرکب از رضا
رجبزاده ،علی صادقپور ،سریر لطفی ،آرش مجاهدنقی
به سرپرستی دکتر رضا عیوضلو و دکتر مهدی آسیما در
آن شرکت کردند.
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همایشانسانشناسیزیستی
در پردیس علوم برگزار شد

ششمینکنفرانسبینالمللی
مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
در جزیره کیش افتتاح شد

دومین همایش انسانشناسی زیستی با همکاری دانشکده
زیستشناسی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم
اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

ششمین کنفرانس بینالمللی مواد فوق ریزدانه و
نانوساختار با رویکرد «مواد سازگار با محیط زیست برای
توسعه پایدار» با حضور رئیس دانشگاه تهران ۲۱ ،آبان در
سالن خلیج فارس جزیره کیش برگزار شد.

دومین همایش انسانشناسی زیستی با همکاری دانشکده
زیستشناسی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم
اجتماعی دانشگاه  ۲۲آبان در آمفیتئاتر مرکز تحقیقات
بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه برگزار شد.
در این همایش دکتر دومینیک گریمو اروه ،دکتر اولین ایر،
دکتر سلین بن و دکتر ژیل بریون ،از پژوهشگران مرکز ملی
پژوهش علمی فرانسه ( ،)CNRSدر زمینه روند کارهای
میدانی برای گردآوری نمونهها و استقرار آنها در موزهها
و کلکسیونها و از اهمیت مطالعات  DNAباستانی در
پیگیری خاستگاههای انسان و مطالعات تبارزایشی و نیز
تکامل راه رفتن دوپایی به سخنرانی پرداختند.
این همایش در چهارچوب طرح تحقیقاتی موسوم
به جندیشاپور و با همکاری گروهی از انسانشناسان
فرانسوی از  CNRSو مؤسسه مطالعات و تحقیقات
علوم اجتماعی دانشگاه تهران که حدود دو دهه است
فعالیت دارند ،انجام شده است.

از نتایج این همکاری تقریب ًا ۲۰ساله در قلمرو انسانشناسی
زیستی ،پیشنهاد تأسیس این رشته در دوره کارشناسی
ارشد از سوی دانشکده زیستشناسی بوده که پس از
تصویب در سطح دانشگاه و وزارت علوم ،دانشگاه تهران
در مهر  ۱۳۹۷اولین دوره دانشجویان را پذیرش میکند.

این کنفرانس توسط قطب علمی مواد با کارایی باالی
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران و با همکاری دانشگاه  Trentoایتالیا
در روزهای  ۲۱و  ۲۲آبان برگزار شد.
در این مراسم دکتر نیلی احمد آبادی ،رئیس دانشگاه
تهران و رئیس قطب علمی مواد با کارایی باال ،سعید
پورعلی ،سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان
منطقه آزاد کیش ،تعدادی از استادان برجسته بینالمللی
و جمعی از استادان و دانشجویان پردیس فنی دانشگاه
تهران حضور داشتند.
مراسم با خوشآمدگویی و معرفی کنفرانس توسط دکتر
حیدرزاده سهی ،دبیر و عضو کمیته تخصصی کنفرانس،
آغاز شد.
در ادامه دکتر زمانی ،عضو هیأت علمی پردیس فنی
دانشگاه تهران و عضو کمیته تخصصی کنفرانس ،به
معرفی این پردیس و فعالیتهای آن در زمینه مواد فوق
ریزدانه و نانوساختار پرداخت.
این کنفرانس به مدت دو روز در بخشهای صبح و
بعدازظهر با سخنرانی استادان برجسته بینالمللی حوزه
نانو و مواد فوقریزدانه ادامه داشت.
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با حضور رئیس دانشگاه تهران

مراسم معارفه رئیس پردیس علوم برگزار شد

مراسم معارفه و تکریم رؤسای جدید و پیشین پردیس علوم
دانشگاه تهران با حضور رئیس و اعضای هیأترئیسه دانشگاه
برگزار شد.
در این مراسم که یکم مهر در تاالر دهشور برگزار شد،
دکتر وحید نیکنام ،رئیس جدید پردیس علوم معرفی و
از زحمات دکتر حمید پزشک ،رئیس پیشین این پردیس،
تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) و
گرامیداشت هفته دفاع مقدس دستاوردهای پردیس علوم را
در سه سال اخیر ارزشمند توصیف و اظهار امیدواری کرد که
راه آغاز شده ادامه یابد.
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت علوم پایه و وجه
کاربردی آن گفت« :دانشگاه تهران وظیفه دارد که در این
حوزه اطالعرسانی و سرمایهگذاری کند».
وی با اشاره به اقبال دانشجویان به رشتههای پزشکی
و استقبال کمتر از علوم پایه ،وظیفه دانشگاه را حمایت و
پشتیبانی از علوم پایه عنوان کرد و افزود« :تغییرات اقتصادی
و توجه دولت باعث شد که رشتههای پزشکی با استقبال
بیشتری مواجه شوند که این ممکن است در آینده جامعه را با
نقصان مواجه کند» .دکتر نیلی با تاکید بر اینکه در دانشگاههای
سطح یک رقابت برای جذب بهترینهاست ،دانشگاه تهران
را اولین انتخاب دانشجویان توصیف کرد و راهکار دانشگاه
برای حفظ این موقعیت را جذب بهترین دانشجویان و بهترین
اعضای هیأت علمی در حوزه علوم پایه برشمرد.
وی با اشاره به برنامه بینالمللیسازی دانشگاه تاکید کرد:
«منظور از بینالمللیسازی صرف ًا اعزام اعضای هیأت علمی و
دانشجو به خارج از کشور نیست ،بلکه هدف افزایش و ارتقا

کلیه شاخصها و همترازشدن با سطح جهانی است».
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان با تاکید بر اینکه با وجود
دستاوردها و پیشرفتهای بسیار تا هدف مطلوب و غایی
فاصله داریم ،افزود« :شاکله اصلی و زیربنای موفقیتهای ما
همدلی و همکاری است و امیدواریم این همکاری هرچه
بیشتر و عمیقتر شود تا آینده روشنی را برای فرزندان این مرز
و بوم رقم بزنیم».
دیگر سخنران این مراسم دکتر حمید پزشک ،رئیس پیشین
پردیس علوم ،بود که گزارشی آماری از عملکرد سه ساله
معاونتها و بخشهای مختلف پردیس ارائه کرد.
دکتر نیکنام ،رئیس جدید پردیس علوم نیز با تشکر از تمامی
رؤسای سابق پردیس علوم دستاوردهای به دست آمده در این
پردیس را مرهون زحمات آنان دانست.
وی یکي از مهمترین برنامههای خود را ایجاد انگیزه در میان
اعضای هیأت علمی و کارکنان ،بخشبندی و تقسیمبندی
کارها ،انعطافپذیری و سازش با شرایط عنوان کرد.
رئیس پردیس علوم تاکید کرد« :ما باید از علم و آموزههای
خود در تمامی کارها استفاده کنیم تا دچار پشیمانی نشویم و به
سمت دانشگاههای نسل چهارم ،کنشگر ،پیشرو ،جریانساز و
الگو حرکت کنیم تا به دانشگاهی برسیم که آینده را پیشبینی
و برای آینده تصمیمسازی کند».
دکتر نیکنام نقش دانشگاه را در تربیت نیروی متخصص ،آگاه
و متعهد مهم ارزیابی و شرکت در تدوین برنامههای درسی
دانشگاهی و حتی پیشدانشگاهی را ضروری خواند.
وی در پایان اظهار کرد« :من مدیریت را یک نعمت میبینم و
فرصت را غنیمت میشمرم تا در جهت خدمت به کشور و
دانشگاه تالش کنم».
دکتر وحید نیکنام دانشآموخته دکتری رشته زیستشناسی-
فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه تهران است و از آثار وی
میتوان به فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ( ۱۱جلد)؛ هزار واژه زیستشناسی؛ زیستشناسی با
رویکرد مولکولی ( ۲جلد)؛ فیزیولوژی گیاهی (تایز و زایگر)؛
زیستشناسی و آزمایشگاه ( ۱سال دوم آموزش متوسطه)؛
زیستشناسی و آزمایشگاه ( ۲سال سوم آموزش متوسطه)؛ و
زیستشناسی (دوره پیشدانشگاهی) اشاره کرد.
از کارهای اجرایی وی نیز میتوان به مدیر بخش علوم گیاهی،
ریاست دانشکده زیستشناسی ،عضویت در گروه واژهگزینی
علوم گیاهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر مسئولی
مجله  Progress in Biological Sciencesاشاره کرد.
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مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،
 ۱۸مهر  برگزار شد.
در این مراسم که با حضور معاون آموزشی دانشگاه تهران
برگزار شد ،دکتر حسین عباسینژاد بهعنوان رئیس دانشکده
اقتصاد معارفه و از زحمات دکتر ابوالقاسم مهدوی در زمان
تصدی این سمت قدردانی شد.
دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه تهران،
گفت« :از دکتر مهدوی به دلیل زحماتشان در دوران تصدی
این مسئولیت تشکر و قدردانی میکنم .ایشان با حضور
مؤثر ،فعال و هماندیشی خود در شورای دانشگاه و همچنین
بهرهگیری از نظرات اعضای هیأت علمی توانستند دانشکده
را در این سه سال اداره کنند .به دکتر عباسی نژاد هم تبریک
عرض میکنم دانشگاه و دانشکده را به خوبی میشناسند و
از مدیران با سابقه هستند» .وی در ادامه خاطر نشان کرد:
«دانشکده اقتصاد از لحاظ جمعیتی ممکن است محدود باشد،
اما بهعنوان یک دانشکده مهم و اثرگذار هم در سطح دانشگاه
و هم در سطح ملی همیشه مطرح بوده است .گرچه حضور
اعضای هیأت علمی آن در اجتماع حضور خوبی بوده است
اما انتظار میرود که اثر بخشی مؤثری هم در دانشکده داشته
باشند» .معاون آموزشی تاکید کرد« :اساس اصلی موفقیت یک
محیط بهویژه دانشگاه همراهی و همدلی همه همکاران به
معنای عام است و دکتر مهدوی در دانشکده اقتصاد در طول
مدت تصدی تمامی تالش خود را به کار گرفته است».
دکتر حسینی با اظهار اینکه دانشگاه تهران همچنان سیر پویایی
خود را با اتکا به سابقه درخشانی که دارد به سمت جلو
ادامه میدهد ،گفت« :برنامه سوم دانشگاه تهران محورهایی را
مشخص کرده است که با کمک همه دستاندرکاران دانشگاه
میتواند به موفقیت دست یابد .اما این بدان معنی نیست که
فعالیتهای دیگر را متوقف کنیم .دانشگاه برای ارتقای جایگاه

خود مأموریتهای دیگری را هم تعریف کرده که با کمک
یکدیگر باید در این راه به نقطه مناسب برسیم».
وی با اشاره به اینکه نگاه دانشگاه به ارتقای کیفی آموزشی
است ،بیان کرد« :سیاست دانشگاه این نیست که پذیرش بی
حد و حصر دانشجو داشته باشد ،ما در هر سال متناسب با
شرایط گروهها و دانشکدهها ظرفیتی را مشخص و معموالً
همان را به سازمان سنجش معرفی میکنیم».
دکتر مهدوی ،رئیس پیشین دانشکده اقتصاد ،نیز در این مراسم
ضمن تشکر از همکاران دانشکده به ارائه گزارش عملکرد
خود در زمان تصدی این سمت پرداخت و گفت« :در ابتدای
پذیرش این مسئولیت سندی را آماده کردم که این سند به
خوبی وضعیت دانشکده را ترسیم میکند».
وی گفت« :در حوزه آموزشی اتکای من به آئیننامهها بود
و در هر جایی هم که مشکل و کمبودی در بحث آئیننامه
داشتیم سعی کردم همواره از طریق قانون مسائل را حل و
فصل نمایم .در بازنگری دروس کارشناسی که شورای تحول
آن را در دست بررسی داشت دانشکده اقتصاد توانست
پیشنهادات کارآمدی را ارائه کند».
رئیس پیشین دانشکده اقتصاد ،نظم و توسعه فعالیتهای
کتابخانه دانشکده اقتصاد و برگزاری کالسهای مهارتی را
ازجمله کارهای صورت گرفته توصیف کرد و افزود« :موسسه
توسعه تحقیقاتی و اقتصادی دانشکده نیز توانست سمینارهای
خوبی را برگزار کند که این سمینارها در زمینه شناساندن
دانشکده بسیار مؤثر بوده است».
دکتر عباسی نژاد ،رئیس دانشکده اقتصاد ،نیز طی سخنانی
تداوم صمیمت و دوستی بین اعضای خانواده دانشکده اقتصاد
را یک اصل توصیف کرد و گفت :اگر مشکلی در دانشکده
است باید مشکل همه باشد .وی افزود« :ما خیلی به آئیننامه
و بخشنامه جدید نیاز نداریم باید بتوانیم ضوابط موجود
را خوب اجرا و نظارت صحیح بر اجرای آن داشته باشیم.
اختیارات زیادی به گروههای آموزش داده شده ،اما مسئولیت
کم است .گروههای دانشکده اقتصاد اعتباری هستند و مرز
مشخصی ندارند .ما ضمن اینکه به گروهها اختیار میدهیم باید
مسئولیت هم از آنها بخواهیم» .دکتر عباسینژاد خاطرنشان
کرد« :به اسم تحول در علوم انسانی کارهایی صورت گرفت
و انتظار من این بود که تحول در متون رخ دهد ،کمیتهای
تشکیل شد و زحمات زیادی هم کشیدند که متأسفانه کارهای
صورت گرفته منجر به تحول در این رشته نشده است .اما باید
اظهار کنم در مقابل ما هم برنامههای خود را البته با پشتوانه
اعضای هیأت علمی دانشکده ارائه دادیم».
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مراسم معارفه و تکریم رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری ۱۲ ،مهر با
حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
برگزار شد.

در این مراسم که با حضور رئیس ،هیأترئیسه و مسئوالن
دانشگاه تهران و کارکنان پارک علم و فناوری برگزار شد،
دکتر عباس زارعی هنزکی بهعنوان رئیس پارک علم و فناوری
معارفه و از زحمات دکتر محمدجعفر صدیق دامغانیزاده در
زمان تصدی این سمت قدردانی شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در آغاز
سخنان خود ضمن تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان
گفت« :امیدوارم محرم فرصتی را فراهم کند تا به فلسفه قیام
امام حسین بپردازیم و از آن درس بگیریم و امید دارم خداوند
به همه ما توفیق دهد که حسینی و رهرو آن بزرگوار باشیم».
وی ضمن تاکید بر اهمیت پارک علم و فناوری از دیدگاه
دانشگاه تهران افزود« :پارکهای علم و فناوری در کل دنیا
سازمانهای جدیدی هستند و در ایران قدیمیترین پارک
دانشگاهی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است که از
لحاظ سازمانی عمر خیلی کوتاهی دارد ،اما انتظارات بزرگی
از این مرکز داریم».
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد« :وظیفه پارک علم و فناوری
اتصال حلقههای مفقوده بین دانشگاه و جامعه ،تبدیل ایدهها به

کسب و کار و خلق ثروت است .امید ما این است که پارک
این کار مهم را به انجام برساند ،وجود خألها و توانايي پارکها
در پرکردن این خألها ،دلیل سرعت در پشتیبانی و راهاندازی
پارکها در کشور است».
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکيد بر اینکه ما در کشوری هستیم
که تقاضا برای تکنولوژیهای پیشرفته و کسب و کار نوآورانه
در آن محدود است ،افزود« :اگر ما مقایسهای با کشورهای
پیشرفته و شرکتهای بزرگ تجاری داشته باشیم میبینیم این
شرکتها در یک رقابت تنگاتنگ جهانی و به لحاظ تجاری
ناچار هستند که به روز و کارآمد باشند».
وی در ادامه گفت« :البته پیشرفت شرکتها در گرو تبلور
دانش دانشگاههای آنها و سیاست اصلی دولتهاست .امروز
دولتها در خدمت کمپانیهای بزرگ هستند .سیاستهای
دولت ،مراکز تحقیقاتی و بودجهها همه در جهتی طراحی
میشوند که این کمپانیها بتوانند در یک رقابت نفسگیری که
با دنیا دارند زنده بمانند ،آنجاست که دانشگاهها ،دانشجویان و
استادان هم نگاهشان در همین جهت حرکت میکند».
دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه هدف من عنوانکردن بخشی
از مشکالت موجود است و اینکه چرا فعالیتها و کسب و
کارهای نوآورانه دانشبنیان در ایران تبدیل به شرکتهای
بزرگ نمیشود و فقط شرکتهایی در ایران بزرگ هستند
که دستشان در جیب دولت قرار دارد ،از همه رانتها و
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سوبسیدها استفاده میکنند ،ولی از آنطرف محصوالت آنها
در بازار جهانی قابل رقابت نیست.
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :من همواره تاکید
میکنم دلیل اینکه دانشگاه تهران در این عمر چندین ده ساله
خود که کشور شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی را
تجربه کرده پا برجا مانده است و امروزه یکی از دانشگاههای
معتبر دنیاست ،این است که یک خط را در نظر گرفته و بر
همان مسیر ادامه داده و آن جذب بهترینهاست و همچنین
سعی کرده قویترین سازمانها و آموزشها را در استاندارد
جهانی ارائه دهد ،نگاهش نگاه داخلی نبوده است ،دیدگاه ما
در رقابت با بهترینهاست».
وی تصریح کرد« :یک رسالت دیگری که برای دانشگاه تهران
قائل هستیم این است که نباید همواره متکی به دست دولت
بود .ما بخشی از جریان تصمیمسازی و تصمیمگیری این
کشور هستیم .دانشگاه تهران ،اشخاص و نهادهایی که به این
دانشگاه متصلاند به اندازه کافی بزرگ هستند که تصمیمات
منطقی و عاقالنه آنها بتواند در کشور تغییر ایجاد کند .یکی
از این تغییرات پارکها هستند که میتوانند با عملکرد خود
الگوی مناسبی برای کشور و جهان باشند».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه گفت« :نکتهای که میخواهم
تاکید کنم این است که باید دلیلی داشته باشیم تا پارک و
علم و فناوری در کنار و برای دانشگاه بماند؛ دانشگاهی که
بیش از  ۱۰هزار دانشجوی دکترا دارد این دانش را باید تبدیل
به ثروت کند .دانشجو باید یاد بگیرد برای پایاننامه نباید
موضوعی انتخاب کند که از آن موضوع فقط مقاله استخراج
شود ،موضوعی را فکر کند که از آن ثروت خلق شود و بتواند
یکی از مشکالت و چالشهای کشور را حل کند».
وی با اشاره به اینکه شرکتهای مستقر در پارک انتظار
پشتیبانی دارند ،افزود« :تصمیمی که در شورای پارک گرفته
شد این بود که شرکتهایی که مشتری پروژههای دانشگاه
باشند از پایاننامهها و رسالهها پشتیبانی کنند ،پارک اجاره آنها

را تخفیف دهد و این سیاست باید ادامه پیدا کند .پارک جایی
است که فعالیتهای مالی در آن جریان دارد و ما انتظار داریم
که شفافیت مالی وجود داشته باشد».
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان سخنان خود گفت« :از دکتر
صدیق صمیمانه تشکر میکنم .زمانی که ایشان این مسئولیت
را بر عهده گرفتند پارک در مسیر خود قرار نداشت و امروز
پارک در مسیر صحیح خود قرار گرفته و ارتقا پیدا کرده است.
انتخاب دکتر زارعی در بین اعضای هیأت علمی سهل و ممتنع
بود؛ سهل از این بابت که دانشگاه تهران از این جهت غنی
است ،ممتنع از باب این که کسانی که عالقهمند به موضوع
و مطلع از کسب و کار و صنعت باشند در دانشگاه محدود
و دکتر زارع به دلیل تجربههایی که در صنعت داشتهاند گزینه
مناسبی برای تصدی این پست بودند».

دکتر محمد جعفر صدیق دامغانیزاده ،رئیس پیشین پارک علم
و فناوری ،نیز در این مراسم گفت« :دورهای که دانشگاه فقط
دانشجو فارغالتحصیل کند ،بیتوجه به نیازهای جامعه باشد و
فقط اتکای صرف به بودجه دولت را در نظر بگیرد سپری شده
است و اگر ما در دانشگاه تهران به موقع به این مسائل واقف
نشویم حتم ًا صدمات زیادی خواهیم دید».
وی با بیان اینکه دانشگاه باید دانش خود را به محصول مورد
نیاز جامعه تبدیل کند ،افزود« :در این صورت هم جایگاه
دانشگاه ارتقا پیدا میکند و هم منابع مورد نیاز دانشگاه تأمین
میشود .تالش ما همسویی پارک با دانشگاه بود و امروز این
را عنوان میکنم که خداوند را شاکرم که توانستیم در این مسیر
قدم بردایم».
دکتر صدیق دامغانیزاده در ادامه اظهار کرد« :امروز در حدود
 ۲۰۰گرنت فناوری در پارک دانشگاه تهران کار میکنند که
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رو به رشد هستند و در کنار این مطلب دستاورد دیگری که
داشتیم این است که بدون هیچ مزاحمتی وارد دانشکدهها
شدهایم و این مسیری است که باید تقویت شود».
رئیس پیشین پارک علم و فناوری گفت« :مطلب بعدی این
است که در زمان شروع کار به هم ریختگی مالی و اداری بود
که توانستیم آن را سامان دهیم و در حال حاضر پارک ساختار
مشخصی دارد و کارکنان آن در ارتباط با کار خود آموزش
دیدهاند».
وی خاطر نشان کرد« :شرکتهایی داشتیم که شایسته حضور
در پارک نبودند .در اولین قدم نظام ارزیابی را در پارک ابداع
کردیم و امروز پارک دانشگاه تهران قویترین نظام ارزیابی
کشور را داراست که دو وجه دارد :یکی همکاران اجرایی و
دیگری تیم داوری هستند .ما بهترین داورها را داریم در این
جا جنس داوری آکادمیک نیست و تربیت این داوران ثروت
آینده پارک و دانشگاه محسوب میشود».
دکتر صدیق دامغانیزاده با تاکید بر اینکه روابط خود را با
شرکتها ساده کردهایم ،افزود« :قولهای بزرگ ندادیم و
کاری که بلد نبودیم انجام نمیدهیم ،عملکرد و مشاورههای ما
در سطح تراز دانشگاه تهران بود .همچنین تمرکز در راهاندازی
صندوق پارک انجام دادیم .این صندوق االن جایگاه مهمی در
دانشگاه دارد .ما به شرکتها ضمانتنامه میدهیم که پذیرفته
میشود و ارزانتر از بانک است».
وی با تاکید بر اینکه از دید ما سالمت مالی و کاری از مسائل
اولویتدار بودند ،گفت« :در حوزه عمرانی نیز با همت و
راهنمایی رئیس محترم دانشگاه تهران فضای پارک که قب ً
ال
نامشخص بود ،مشخص و چند طرح عمرانی به اجرا درآمد.
در این مسیر همکاران پارک زحمات زیادی کشیدند و من
میخواهم از بدنه اجرایی پارک قدردانی کنم».
رئیس پیشین پارک علم و فناوری بیان کرد« :مهمترین کاری
که باید از این به بعد صورت بگیرد تبدیل ایدهها به محصول
و در نهایت محصول به شرکت است .درآمدهای پارک یک
قسمت باید صرف توسعه تحقیقات بنیادی و توسعه علوم
انسانی و اجتماعی شود که اولین آزمایشگاه علوم اجتماعی
کشور با مشارکت پارک و دانشکده مدیریت که در واقع
آزمایشگاه کسب و کار است ،راهاندازی خواهد شد».

دکتر زارعی هنزکی ،رئیس پارک علم و فناوری ،نیز در این
مراسم گفت« :امیدوارم با استفاده مفید از تجربیات گذشته و
کسانی که در جهت اعتالی پارک زحمت کشیدند بتوانم در
این زمینه پاسخگو باشم .همه اتفاقهایی که در پارک افتاده
همه به سمت جلو بوده و در حال حاضر در فضایی قرارگرفته
که در سطح بینالمللی حرف برای گفتن دارد».
وی خاطر نشان کرد« :پارک علم و فناوري دانشگاه آنچه نیاز
یک پارک دانشگاهی است ،يعني تبدیل ایده به محصولی با
قابليت ارائه به بازار را دارد».
دکتر زارعی هنزکی با بیان اینکه من برنامههای مشخصی را
طراحی کردهام ،افزود « :قبل از ارائه باید در هیأترئیسه پارک
و هیأت امنا بررسی شود ،چون به نظر من همه میتوانند
حرفهای خوب بزنند ،اما وقتی زمینه مناسبی برای آن وجود
نداشته باشد به مرحله عمل نخواهد رسید».
رئیس پارک علم و فناوری با اظهار اینکه دانشگاه تهران یک
اکوسیستم در اطراف خود ایجاد کرده است ،گفت« :این
اکوسیستم شامل کتابفروشی و آموزشگاههاست ،اما در
پارک علم و فناوری این اکوسیستم فقط در درون پارک است
و محیط پیرامون آن چنین شرایطی را ندارد .درست است که
منطقه امیرآباد موقعیت خاص خود را دارد ،اما کوی دانشگاه
تهران یک فضای بسیار مناسب است تا با فراهمآوردن شرایط
الزم دانشجویان بتوانند از اوقات فراغت خود به خوبی
استفاده کنند».
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مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با
حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی،رئيس دانشگاه تهران،
 ۱۶مهر در سالن همایشهای این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران را مایه فخر کشور دانست و
گفت« :از اینکه در خانه خودمان در کنار هم جمع شدهایم
افتخار میکنم و امیدواریم دانشگاه همچنان در مرزهای دانش
حرکت کند و ثمراتش برای مردم باشد».
در ادامه دکتر جعفریان ،رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،گفت« :قرار من با دکتر هاشمی برای مسئولیت دانشگاه
چهار سال بود ،پس از پایان این دوره که خدمت ایشان رسیدم،
نظرشان بر تغییر بود .وقتی درباره رئیس جدید دانشگاه با من
مشورت کردند؛ به دلیل سابقه خوب ،تعهد و عالقهای که
دکتر کریمی نسبت به دانشگاه داشتند از انتخاب ایشان بسیار

برگزاری نشست تخصصی سیاست روسیه
در خاورمیانه

هفتاد و چهارمین نشست تخصصی گروه پژوهشی مطالعات
اوراسیای مرکزی با عنوان «سیاست روسیه در خاورمیانه:
ظرفیتها و همکاریها با ایران»  ۱۸مهر با حضور هیأت
دانشگاهی روسیه و به سرپرستی دکتر الهه کوالیی ،مدیر
گروه پژوهشی اوراسیای مرکزی ،در دانشکده حقوق و علوم
سیاسی برگزار شد.
در این نشست سخنرانان روس بر «عملگرایی روسیه» در
تعامل با بازیگران منطقه« ،تالش برای حفظ توازن» و «ارتباط
با همه بازیگران منطقه» در تحوالت خاورمیانه تأکید کردند و
دوری از درگیرشدن در روابط و مناسبات تنشآلود کشورهای
منطقه را یکی از محورهای سیاست خاورمیانهای روسیه
توصیف کردند.

خوشحال شدم».
سپس دکتر کریمی ،رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران،
ضمن قدردانی از تالشهای دکتر جعفریان و تأکید بر توجه به
پیشینه دانشگاه گفت« :از  ۸۳سالی که از عمر دانشگاه میگذرد
 ۴۳سال آن را شاهد بودم و معتقدم برای تصمیمگیری عاقالنه
باید گذشته دانشگاه و نقاط قوت و ضعف آن را در نظر گرفت
و از کنار تالش پیشینیان ساده عبور نکرد».

برگزارینمایشگاهمعرفی
دستاوردها و کسب وکارهای دانشجویی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نمایشگاه معرفی دستاوردها و کسبوکارهای دانشجویی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.
نمایشگاه معرفی دستاوردها وکسبوکارهای دانشجویی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ۲۹ ،مهر ،با حضور
دکترسیدحسین گلدانساز ،رئیس پردیس ،و جمعی از مسئوالن
این پردیس در سالن خاکشناسی پردیس آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه پنجروزه که تا سوم آبان  ۹۶و به همت
کانون کارآفرینی پردیس برپا شده است ،کسب و کارهای
دانشجویی ،صنایع دستی و هدایای دستدوز دانشجویان
پردیس در معرض دید دانشگاهیان قرار گرفت.
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مدیریت رفاه و رئیس مرکز آموزشهای ضمن خدمت
دانشگاه تهران معرفی شدند

طی مراسمی با حضور معاون اداری و مالی دانشگاه تهران،
مدیریت رفاه و رئیس مرکز آموزشهای ضمن خدمت
دانشگاه معرفی شدند.
در این مراسم ،دکتر سعید یزدانی ،معاون اداری و مالی
دانشگاه ،گفت« :با توجه به اهمیت موضوع رفاه کارکنان
و همچنین ضرورت توسعه آموزشهای ضمن خدمت در
دانشگاه ،هیات رئیسه دانشگاه تصمیم گرفت این مراکز
را از اداره کل منابع انسانی دانشگاه منفک و به صورت
واحدهای مستقل زیر نظر معاونت اداری و مالی دانشگاه
انجام وظیفه نماید».
وی افزود« :به دلیل اهمیت رعایت حق و حقوق کارکنان
در حوزه رفاه ،برای انتخاب مدیر ،حساسیت ویژهای وجود
داشت و با توجه به تعهد و شایستگی جناب آقای محمدعلی
گودرزی ،ایشان را به این سمت منصوب نمودهام».
معاون اداری و مالی دانشگاه با معرفی دکتر علی حاجیآقا
بزرگی امیری به عنوان رئیس مرکز آموزش ضمن خدمت
دانشگاه اظهار داشت« :امیدوارم این مرکز بتواند با برگزاری
آموزشهای مناسب ،دانشگاه را در جهت توسعه فعالیتهای
بینالمللی یاری دهد».
در این مراسم دکتر حاتمی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای
بخش رفاهی اداره کل منابع انسانی گفت« :در مدت سه سال
فعالیت مشترک حوزه منابع انسانی و رفاهی دانشگاه مجتمع
فرهنگی رفاهی خزرآباد دانشگاه بازسازی شد و باشگاه
دانشگاه تهران هم که یکی از مراکز مورد توجه اعضای هیات
علمی و کارکنان است ،در حال بازسازی است که امیدوارم تا
آذر  ۹۶به بهرهبرداری برسد».
وی با اشاره به تحول وام کارکنان افزود« :در این مدت
وام قرضالحسنه کارکنان از  ۶میلیون تومان به  ۱۸میلیون

تومان افزایش یافت».
در ادامه دکتر بزرگی در حوزه مرکز آموزش ضمن خدمت،
تدوین دستورالعمل آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران،
بهکارگیری استادان و کارکنان خبره برای تدریس و تدوین
محتوا ،ارتقای امکانات سامانهای و اطالعرسانی به منظور
مشارکت حداکثری کارکنان ،نظارت ،کنترل و ارزیابی دورهها
به منظور افزایش کیفیت و رضایت ذینفعان و همکاری و
تعامل با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص دورههای
آموزشی ضمن خدمت را از برنامههای خود اعالم کرد.
همچنین مهندس گودرزی سخنان خود را با تاکید بر تکریم
ارباب رجوع آغاز کرد و وظیفه اداره رفاه را تقدیم خدمت به
همکاران دانست نه ارائه خدمت .وی پرداخت وام ،مسکن و
بیمه را در رأس سایر وظایف مدیریت رفاه برشمرد و اضافه
کرد« :مشکل مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
بسیار جدی است و باید پیگیری شود ،ضمن اینکه باید نگاه
به رفاه کارکنان از وام به آرامش تغییر کند».

نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی
از عملکرد کارکنان دانشگاه تهران بررسی شد

نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان با حضور
رئیس دانشگاه تهران بررسی شد.
جلسه تحلیل نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد
کارکنان دانشگاه به منظور لحاظ کردن ارزیابی دانشجویان
و همکاران دانشگاهی در امتیاز ارزشیابی کارکنان ،با حضور
رئیس دانشگاه برگزار و مقرر شد امتیازات این ارزیابی به
صورت محرمانه و بدون ذکر نام به همه کارکنان ارزیابیشده
اطالع داده شود.
در این دوره ،ارزشیابی  ۹۷درصد از کارکنان انجام و مقرر شد
در دوره بعدی ارزشیابی ،نظرات دانشجویان و ارباب رجوع
بیش از پیش در امتیازات ارزشیابی مؤثر واقع شود.
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انتخاب دو عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا
به عنوان معاونان شهردار تهران

دو تن از اعضای هیأت علمی دانشکده معماری پردیس
هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،معاون شهردار تهران شدند.
محمدعلی نجفی ،شهردار تهران ،طی احکام جداگانهای دکتر
مهدی حجت را به عنوان معاون شهرسازی و معماری و دکتر
پیروز حناچی را به عنوان معاون فنی و عمرانی شهردار تهران
منصوب کرد.
دکتر مهدی حجت ،متولد  ،۱۳۲۸معمار ایرانی و از رؤسای
اسبق و بنیانگذار سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری است .وی فوقلیسانس معماری دانشگاه تهران
و دارای دکتری حفاظت از بناهای تاریخی از دانشگاه یورک
انگلستان است .از جمله سوابق اجرایی دکتر حجت ،میتوان
به جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران،
عضو شورای مشورتی کمیته ملی یونسکو ،رئیس سازمان
میراث فرهنگی کشور و جانشین وزیر فرهنگ در شورایعالی
معماری و شهرسازی اشاره کرد.
پیروز حناچی متولد خرداد ماه  ۱۳۴۲است که تحصیالت
خود را در رشته معماری در دانشگاه تهران آغاز کرد و
در سال  ۱۳۷۸دانشآموخته ممتاز نخستین دوره دکتری
معماری دانشگاه تهران شد .وی هم اکنون استاد تمام دانشگاه
تهران است و مقاالت زیادی را در زمینههای مرمت ،مرمت
بافتهای با ارزش شهری و روستایی و همچنین تجربیات
مرمت شهری در ایران و جهان تألیف و ترجمه کرده
است .برخی از سمتهای اجرایی او معاونت شهرسازی
و معماری در وزارت مسکن دولت اصالحات ،ریاست
مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران ،ریاست مرکز
مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران ،ریاست
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و معاونت نظام مهندسی
و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.

رونمایی از تمبرهای استاد محسن مقدم
در موزه مقدم دانشگاه تهران

نمایشگاه منتخب تمبرهای استاد محسن مقدم همزمان با روز
جهانی پست در موزه مقدم دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.
منتخبی از تمبرهای زندهیاد استاد محسن مقدم ،همزمان
با روز جهانی پست ۱۷ ،مهر در موزه مقدم دانشگاه تهران
رونمایی شد.
این مجموعه که شامل بیش از  ۶۰۰تمبر ایرانی و خارجی
است برای نخستین بار به نمایش عموم درمیآید .مجموعه
تمبرهای موزه مقدم بیش از  ۵هزار تمبر از ایران و جهان را
در برمیگیرد.
در نمایشگاه «منتخب تمبرهای استاد محسن مقدم» ۱۱۵
تمبر ایرانی مربوط به دورههای قاجار ،پهلوی اول ،پهلوی
دوم و جمهوری اسالمی ایران و  ۴۷۵تمبر از کشورهایی از
قاره آسیا ،اروپا ،آفریقا و آمریکا ،برای نخستین بار به نمایش
گذاشته میشود.
مجموعه تمبرهای موزه مقدم ،جزو اولین مجموعه تمبرهایی
است که زندهیاد استاد محسن مقدم از شش سالگی شروع به
جمعآوری کرده بود.
نمایشگاه منتخب تمبرهای استاد محسن مقدم تا  ۳۰آبان
 ۱۳۹۶در موزه مقدم دایر بود.
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برگزاری
همایش
در جستجوی
خانه دوم در
دانشگاهتهران

همایش در جستجوی خانه دوم ،ویژه هفتاد و پنجمین سالگرد
مهاجرت لهستانیها در جنگ جهانی دوم به ایران در دانشکده
ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
همایش در جستوجوی خانه دوم ویژه هفتاد و پنجمین
سالگرد مهاجرت لهستانیها در جنگ جهانی دوم به ایران،
با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه ،دکتر
اشرف بروجردی ،رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،آنا
ماریا آندرس ،معاون نخست وزیر جمهوری لهستان ۳۰ ،آبان
در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
در این همایش دکتر نیلی احمدآبادی ،ضمن خوشامدگویی،
به ميهمانان مراسم به ویژه خانم آندرس ،معاون نخست وزیر

کشور لهستان ،گفت« :جنگ بالیی است که بشر به دست
خود نازل میکند و با خودش نابودی و ویرانی به همراه دارد،
نقش دو ملت بیطرف ایران و لهستان در جنگ جهانی دوم
مشابه بود ،دو ملت صلحطلب که با فرهنگ غنی خود سعی
داشتند از جنگ دور بمانند ،ولی خوی تجاوزگری دیگران
آنان را درگیر جنگ و مصائب بعد از آن کرد».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به سخن شاعر لهستانی آدام
ویسکویچ ،که حیات ملت لهستان را به زندگی عیسی
مسیح تشبیه کرده است افزود« :مهاجران مردمانی بودند که
به سرزمینی ناشناخته آمدند و در این سفر که سفر مرگ و
زندگی لهستانیها به شمار میرفت ،آنان به ساحل امن ایران
رسیدند .ایرانیانی که خود درگیر مشکالت زمانه جنگ بودند،
پذیرای مهاجران لهستانی شدند و با پاسداشت شعائر اسالم و
تکیه بر فرهنگ و تمدن غنی ،در زمانه محنت ،حق را از باطل
تشخیص دادند و این چیزی نبود جز عمل به سخن نبی اکرم
(ص) :هر کسی پیروان ادیان الهی که در پناه اسالم هستند را
آزار برساند ،مرا آزار رسانده است».
دکتر نیلی با اشاره به نمایشگاه عکس برگزار شده در این
همایش ،عکسها را گویاترین اسناد بدون تحریف و واسطه
توصیف کرد و گفت« :در بعد فرهنگی مهمترین ارتباط
ایرانیان با تجدد و دنیای غرب تا آن زمان این مهاجرت بود
که با تأسیس انجمن مطالعات ایرانی در لهستان و چاپ کتاب
مصور “لهستان اطالعاتی از گذشته تا حال” تقویت شد».
وی با اشاره به گسترش دیپلماسی علمی در دانشگاه تهران
گفت« :یکی از مهمترین فضاهایی که صلح و دوستی برای
ملتها به ارمغان میآورد ،مراکز دانشگاهی است و امیدواریم
برگزاری این چنین نشستهایی بتواند مقدمهای برای تعامالت
بیشتر علمی فرهنگی دو کشور ایران و لهستان باشد».
در ادامه ،دکتر نیلی احمدآبادی به آرامستان لهستانیها در
شهرهای تهران ،اصفهان ،انزلی و مشهد اشاره کرد که نشان
احترام ایرانیان برای پناهجویان لهستانی از آن زمان تا به حال
به شمار میرود.
دکتر حامد کاظمزاده ،قائم مقام مؤسسه فرهنگی نگارستان
اندیشه ،نيز گزارش اجمالی از همکاری بخشهای مختلف
برای برگزاری این نشست ارائه کرد و از همکاری دکتر
امین مقدسی ،رئیس دانشکده ادبیات ،کمیته اجرایی و علمی
همایش تقدیر و قدردانی کرد.
دکتر کاظمزاده با اشاره به انتخاب و داوری  ۵۰مقاله از بین
 ۷۰مقاله رسیده به دبیرخانه همایش و چگونگی ارائه آنها ،از
نمایش دو فیلم مستند «مادام» و «مرثیه گمشده» با موضوع
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مهاجران لهستانی و رونمایی از کتاب «تعامالت فرهنگی و
تاریخی ایران و لهستان» خبر داد و ابراز امیدواری کرد که غبار
فراموشی از تجربه دو ملت زدوده شود و خاطرات زیبای
گذشته احیا شود.
دکتر بروجردی
سخنران دیگر این
همایش بود که در
سخنانی نیاز جوامع
امروزی را توسعه و
گسترش دیپلماسی
فرهنگی توصیف
کرد و با اشاره به
سخن حضرت
امیرالمؤمنین (ع)
«بهترین سرزمین ،سرزمینی است که تو را در خود جای
میدهد» ،توسعه و مناسبات فرهنگی بین ایران و لهستان را
یکی از راهگشاترین فرصتها حتی برای مناسبهای سیاسی
دانست که این توسعه نباید باعث دورشدن ملتها از فرهنگ

اصیل خود باشد ،بلکه باید مقدمهای برای صلح و دوستی و
تعامالت انسانی بیشتر شود.
همچنین در این همایش دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان ،رئیس
سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی،
از واقعه تاریخی
و بلوای نان در
تهران یاد کرد و
گفت« :مهاجرت
 ۱۵۰هزار لهستانی
در سال ۱۳۲۱
شمسی ،مصادف
با مشکالت جدی
معیشتی در ایران
آن زمان بود .وجود مشکالت سخت و طاقتفرسا در زمانه
جنگ ،نتوانست فرهنگ غنی و نگاه دینی این مردمان نجیب
را کمرنگ کند و آنان با روی گشاده ،در زمان تنگدستی نگاه
انساندوستانه خود را تقدیم مهاجران کردند».
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همایش

روز جهانی عصای سفید
در دانشگاه تهران برگزار شد
چهارمین همایش «روز جهانی عصای سفید» با حضور
دانشجویان نابینای دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای تهران،
هنرمندان و مسئوالن ۳۰ ،مهر در تاالر ابن خلدون دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم ،دکتر حسین میرزایی ،سرپرست معاونت
فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ دکتر
مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه تهران؛ مهدی عباسی،
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران؛ دکتر محمدعلی زارع
چاهوکی ،مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و
استادان دانشگاه تهران ،مسئوالن سازمان بهزیستی کل کشور،
رؤسا و نمایندگان انجمنهای مربوط به افراد نابینای شهر
تهران و هنرمندانی چون محمد زند وکیلی ،حسن ریوندی و
علی مشکان حضور داشتند.
در ابتدای مراسم ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه
تهران ،ضمن تشکر از دستاندرکاران کانون دانشپژوهان با
آسیببینایی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران ،برای برگزاری
همایش عصای سفید ،گفت« :خدا را شاکرم که یک سال دیگر
توفیق حضور در همایش روز جهانی عصای سفید دانشگاه
تهران را پیدا کردم .حضور در این جمع انرژیبخش است،
زیرا کسانی را میبینیم که به رغم یک محدودیت ظاهری با
روحیه و انگیزه باال در دانشگاه درس میخوانند و خدمت
میکنند و در آینده میتوانند نقش بسزایی در جامعه ایفا کنند».
وی افزود« :دانشگاه تهران اعتقاد دارد که باید رابطه عمیقی
با جامعه برقرار کند ،اعتقاد دارد و نباید فقط در چهارچوب
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی باقي بماند ،بلکه فعالیتهای

اجتماعی نیز یکی از ارکان اساسی در پرورش دانشجویان این
دانشگاه باشد .لذا خوشحالیم که شما در کانون دانشپژوهان
با آسیب بینایی توانستهاید فعالیتهای خوبی انجام دهید و من
مطمئن هستم ثمره این فعالیتها و تجربهها میتواند شما را
در جامعه موفقتر کند».
دکتر سرسنگی در ادامه تاکيد کرد« :در دانشگاه تهران خیلی
عالقه داریم که در حد بضاعت مسائل و مشکالتی که شما
عزیزان با محدودیت بینایی با آن مواجه هستید را بر طرف
کنیم .سال گذشته در همین همایش ،بعضی از دوستان گالیه
داشتند که چرا در سطح دانشگاه مسابقات ورزشی برای
کمبینایان و نابینایان گذاشته نمیشود؛ خوشحالم این خبر
را اعالم کنم که امسال جشنواره ورزشی کمتوانان جسمی
(معلولین) و جانبازان دانشگاه تهران برگزار میشود ،این برنامه
اولین جشنواره ورزشی معلوالن و جانبازان سراسر کشور
است که دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد .امیدوارم این
برنامه انگیزه خوبی برای شما ایجاد کند که بتوانید با ورزش
جسمتان را سالمتر و شادابتر نگه دارید».
معاون فرهنگي دانشگاه اعالم کرد در حال تهیه یک دستورالعمل
برای بهبود کیفیت زندگی و تحصیل معلوالن در دانشگاه
تهران هستیم؛ یعنی میخواهیم از این به بعد در دانشگاه تهران
قوانینی داشته باشیم که به عزیزانی که محدودیت جسمانی
دارند کمک کند تا بتوانند بهترین امکانات را در دو سطح
دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران داشته باشند .امیدواریم
ظرف یکی دو ماه آینده این دستورالعمل را به هیأت رئیسه
دانشگاه تقدیم کنیم و انشاءاهلل پس از تصویب ،ابالغ کنیم .بر
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اساس این دستورالعمل ما امتیازات ویژهای را برای معلولین
عزیز در دانشگاه قائل خواهیم شد.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در پایان سخنانش گفت« :در
جلساتی که با معلوالن عزیز و به خصوص نابینایان دانشگاه
داشتهام ،همیشه گفتهام که این محدودیتها قطع ًا چیزی از
دل پاک و روشن شما کم نمیکند ،زیرا خیلی از ما هستیم
که به ظاهر چشمان سالم داريم ،اما مسائل را درست نمیبینیم
و درست درک نمیکنیم .چه بسا کسانی که نابینا یا کمبینا
هستند ،اما مسائل جهان را خیلی بهتر از ما میبینند .شما باید
بدانید که ما در دانشگاه تهران فارغ از اینکه در چه جایگاهی
خدمت میکنیم ،خدمتگزار شما هستیم و کمک خواهیم کرد
کیفیت تحصیل و زندگی شما در سطح خوبی پیش برود».
پیش از سخنان دکتر سرسنگی ،دبیر کانون دانشپژوهان با
آسیب بینایی دانشگاه تاریخچهای از فعالیتهای چهار ساله
کانون ارائه کرد و از مسئوالن دانشگاهی خواستار تداوم توجه
و همکاری بیشتر با دانشجویان نابینا در دانشگاه شد.
سپس ،مهدی عباسی ،معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران،
طی سخنانی ضمن تشکر از کانون دانشپژوهان با آسیب
بینایی دانشگاه تهران ،گفت« :کانون دانشپژوهان با آسیب
بینایی دانشگاه تهران ،سه چهار سالی است که با جدیت این
برنامه را برگزار میکنند ،فکر میکنم تالش این دوستان در
دانشگاه تهران میتواند درسی باشد برای سایر دانشجویان ما
که فعالیت و مشارکت فرهنگی و اجتماعی را خیلی جدی
بگیرند .امیدوارم برنامههای بیشتری از این دست در سال
برگزار شود و مطمئن هستم همکاران ما در جهاد دانشگاهی
و دانشگاه تهران از برگزاری چنین برنامههایی که نشاندهنده
احساس مسئولیت اجتماعی شماست ،حمایت خواهند کرد».
بخش دیگری از این مراسم به اجرای قطعات موسیقی توسط
ارمغان همسی ،مریم روزمند ،ماه گل مقتدر و حمید اردوخانی
اختصاص داشت .همچنین هنرمندان نابینای دیگری نیز به
اجرای برنامه پرداختند.
در ادامه برنامه محمد زند وکیلی و حسن ریوندی به صورت
افتخاری به اجرای برنامه پرداختند.
گفتنی است ،در طول همایش از مسئوالن دانشگاهی حامی
دانشجویان نابینا ،دانشجویان همیار افراد نابینا و همچنین
دانشجویان نخبه نابینای دانشگاه تقدیر شد.
در بخش جانبی همایش ،نمایشگاهی به منظور ارائه
دستاوردهای هنری افراد نابینا و همچنین فناوریها و
تکنولوژیهای به روز مربوط به این افراد برگزار شد.

اهدای شهاب سنگ  ۱۵۴کرمان
به دانشکده زمینشناسی دانشگاه تهران

شهاب سنگ « ۱۵۴کرمان» توسط حجت کمالی ،جستجوگر
شهابسنگ ،ششم آبان به دانشکده زمینشناسی دانشگاه
تهران اهدا شد.
پس از اهدای شهابسنگ مراسمی با حضور دکتر
کنعانیان ،رئیس دانشکده علوم ،مهندس حاج امینی ،معاون
َآموزشی ،دکتر چشمی ،معاون پژوهشی و تحصیالت
تکمیلی و دکتر میرنژاد ،عضو هیأت علمی دانشکده
زمینشناسی پردیس علوم برگزار شد.
شهابسنگ ۱۵۴«  کرمان» ،اردیبهشت  ،۱۳۹۵در منطقه
کلوت بیابان لوت کشف شد و به گفته کارشناسان نجوم،
جزو شهابسنگهای بزرگ و از جنس سنگی H5به
شمار میرود و اطالعات اولیه پیدایش منظومه شمسی را
در خود نهفته دارد.
اهدای این نمونه شهابسنگ کمنظیر که در بولتن جهانی
با نام  154 Kermanثبت شده است ،سرآغازی برای
مطالعات تخصصی در رشته شهابسنگ شناسی و به ویژه
راهاندازی آزمایشگاه شهابسنگ شناسی در دانشکده
زمینشناسی دانشگاه تهران به منظور انجام آزمایشها و
مطالعه علمی شهابسنگهای ایران و همچنین صدور
شناسنامه برای نمونههای تأییدشده خواهد بود.
همچنین سمینار آموزشی به منظور معرفی شهابسنگها
برای عموم برگزار شد که از شش شهابسنگ کشف شده
حجت کمالی نیز رونمایی شد .کمالی از جستجوگرهای
حرفهای ایران است که تعداد زیادی شهاب به موزههای
مختلف اهدا کرده است.
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نشست تخصصی معماری فضاهای فرهنگی ،دیدگاه ایرانی فرانسوی
در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

نشست تخصصی معماری با حضور سفیر فرانسه در ایران در
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد.
نشست تخصصی معماری با موضوع «معماری فضاهای
فرهنگی ،دیدگاه ایرانی فرانسوی» ،با حضور فرانسوا سنمو،
سفیر فرانسه ۸ ،آبان در تاالر شهید آوینی پردیس هنرهای
زیبا برگزار شد.
در ابتدای نشست ،دکتر شاهین حیدری ،رئیس پردیس
هنرهای زیبا ،در سخنانی گفت« :دیرزمانی است که مقوله
گفتوگوی فرهنگها و تمدنها در ایران مطرح و ذهن
اندیشمندان را به خود مشغول کرده است .بیتردید هیچ ملت
و قومی بدون اندیشه ،تفکر خالق ،سختکوشی و قناعت،
به تمدن دست نیافته است ،اما برای پیشرفت جامعه نیز باید
موارد منجر به اعتال بین کشورها به اشتراک گذاشته شود و
مورد بازبینی و نقد مداوم قرار گیرد ،چرا که مبادله اندیشه و
تجربه نیاز همیشگی جوامع انسانی است ،به ویژه آن جوامعی

که پیشرفت و فکر توسعه پایدار را سرلوحه خویش قرار
دادهاند».
وی با تاکید بر اینکه هیچ تمدنی غالب نیست و هیچ تمدنی
هم مصادره کننده نیست افزود« :گفتوگوی تمدنها ضمن
تسریع این اهداف میتواند  بین انسانها همگرایی به وجود
آورد و تعالی عمومی را تحقق بخشد».
سفیر فرانسه در ایران ،سخنران دیگر این نشست بود .وی
ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین سمینارهایی در زمینه
معماری ،به امضای توافقنامه همکاری بین دو کشور در وین
در زمینه گسترش فعالیتهای دانشگاهی ،فرهنگی و اقتصادی
اشاره کرد و خواستار گسترش همکاریهای دانشگاهی شد.
در ادامه ،استادان و معماران فرانسوی و ایرانی شرکتکننده
در این نشست ،در قالب پنلهای تخصصی به سرپرستی دکتر
حبیبی ،استاد شهرسازی پردیس هنرهای زیبا ،و مادلن اوبار،
دبیرکل افکس ،به ارائه طرحها و ایدههای خود پرداختند.
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امضای تفاهمنامه همکاری بین
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و فرابورس

تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و
فرابورس ۲۰آبان در دانشگاه تهران امضا شد.
این تفاهمنامه با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران و دکتر شاهپور محمدی ،رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار ،بین پارک علم فناوری دانشگاه تهران
و فرابورس ایران و با هدف همکاری در زمینههای علمی-
پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه امکانات و تواناییهای طرفین
در زمینه امور مربوط به حوزه فرابورس ،سرمایهگذاری و
تجاریسازی محصوالت فناورانه به امضا رسید.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در جلسه
انعقاد تفاهمنامه گفت« :اگر بخواهیم آینده کشور را تصور
کنیم ،باید ببینیم که داشتههای ما در چه چیزهایی است .همه
پذیرفتهایم که دانش ،پایه توسعه است ،اما این باور و احساس
را باید به یک باور قلبی برسانیم که به نظر میآید هنوز فاصله
زیادی با این وضعیت داریم».
وی بزرگترین سرمایه ملت را جوانان تحصیل کرده
و پژوهشگران برشمرد و گفت« :یکی از موفقیتهای
جمهوری اسالمی ایران موقعیت علمی آن است .شناختی که
دنیا از دانشآموختگان ما دارد که به راحتی آنچه در ایران
پرورشیافته در جهان جای خود را باز کرده است و یکی از
سفیران و پیامآوران کشور ما همین دانشآموختگان هستند».
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :دانشگاه تهران به عنوان
قدیمیترین و معتبرترین دانشگاه کشور فعالیتهای خود را به
نیازهای جامعه و اقتصاد دانشبنیان گره میزند .تفکر ما بر این
است که اگر این ظرفیت دانشگاهیان در خدمت جامعه قرار
نگیرد ،راه حل دیگری برای توسعه کشور نخواهیم یافت».
دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه طرح شهر دانش کام ً
ال
از طرف دولت و نهادها پذیرفته شده است ،افزود« :دانشگاه

تهران به عنوان دانشگاهی که اولین پارک علم و فناوری
دانشگاهی را تأسیس کرده است که با توسعه شهر دانش
عمده فضای آن به پارک علم و فناوری اختصاص خواهد
یافت ،موقعیت ویژهای دارد و شهر دانش آن اکوسیستم شهر
تهران را تغییر خواهد داد».
رئیس دانشگاه تهران تاکيد کرد« :نکته بسیار مهم دیگر اتصال
به بازار و شبکههای جهانی است .عالوه بر آن صندوق  VCدر
دانشگاه تهران راهاندازی شده است که معاونت سرمایهگذاری
و توسعه وظیفه دارد آنچه در دانشگاه است در کنار پارک
تبدیل به سرمایه کند».
وی در پایان گفت« :بورس امروز به جای اینکه به شرکتهای
سودده مشخص بپردازد ،میخواهد وارد اقیانوسی شود که
آن را کشف کند و از این اقیانوس به جامعه و کشور ثروت
تقدیم کند .ده هزار دانشجوی دکتری عدد کمی نیست .این
سرمایه بزرگ منابع انسانی و دانش به سمت جامعه در حال
حرکت است که اتصال متقابل ما و فرابورس توانمندیها را
افزایش خواهد داد».
دکتر شاهپورمحمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،نیز
با بیان اینکه زمان خرید و فروش و قیمتگذاری ثروتهای
زیرزمینی تمام شده است و امروز ما باید دانش را خریداری
کنیم ،گفت« :به اعتقاد من زمان و عمر مهمترین دارايي
انسانهاست و ارزش آن با تحصیالت افراد در ارتباط است».
وي با تاکيد بر اینکه تقویت رابطه بین بازار سرمایه و دانشگاه
از جمله کارهایی است که باید صورت گیرد ،افزود« :این
مسئله از چند جهت مهم است :یکی اینکه ما به بسترهای
فناوری نیاز داریم که در داخل میتواند از این طریق تأمین
شود .در کشور ما در حال حاضر امکان تولید در همه زمینهها
فراهم است که امیدواریم از توان دانشگاه تهران به عنوان نماد
آموزش عالی کشور بتوانیم استفاده کنیم».
وی افزود« :دومین خاصیت این است که قیمتگذاری فناوری
و دانش را یاد بگیریم و بازار سرمایه جایی است که عرضه
و تقاضا قیمت دانش را تعیین میکند .همین به دانشجوی
دکتری و استادان ما انگیزه میدهد که دانش تولید کنند .باید
بازار سرمایه معرفی و فرهنگسازی شود و برای این منظور
بهترین مکان دانشگاهها هستند».
راهاندازی دفتر فرابورس در دانشگاه ،همکاری در حوزههای
آموزشی و ارتقای دانش تخصصی مربوط به فعالیتهای
فرابورس ،راهاندازی و مدیریت اتاق سرمایه ،راهاندازی تاالر
منطقهای فرابورس در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و....
از جمله مفاد این تفاهمنامه است.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 44 / ۱۱۷

تسهیل شرایط برای تعامل و ارتباط استادان و دانشجویان دو
طرف با یکدیگر است».
رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت« :ما موافقت کردیم که
اگر محققان و دانشجویان روسی به ایران آمدند ،امکانات
خوابگاهی و اقامتی را در اختیارشان بگذاریم و آنها نیز توافق
کردند تا اگر دانشجویان و استادان ایرانی به آنجا رفتند ،بتوانند
از امکانات دانشگاهها براي اقامت استفاده کنند تا به این ترتیب
هزینههای سفر کاهش پیدا کند و تمایل برای تبادل استاد و
دانشجو افزایش یابد».

بازدید رئیس دانشگاه تهران
از نمایشگاه مطبوعات

رئیس دانشگاه تهران با حضور در بیست و سومین نمایشگاه
مطبوعات ،از غرفههای رسانههای مختلف بازدید کرد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی  ۱۰آبان ضمن بازدید از بیست و
سومین نمایشگاه مطبوعات ،با حضور در غرفهها با خبرنگاران
رسانهها گفتوگو کرد.
رئیس دانشگاه تهران در این بازدید درباره طرح شهردانش
گفت« :جذب سرمایهگذار ،اولویت دانشگاه تهران برای
این طرح است ،طرح شهردانش یک پروژه عمرانی ساده
نیست ،بلکه جنبههای پیچیدهتری از یک پروژه عمرانی
دارد؛ لذا هر سرمایهگذار و هر گروهی شاید توان اجرای
آن را نداشته باشد».
دکتر نیلی با بیان اینکه به دنبال جذب سرمایهگذارانی هستیم
که صالحیت و شایستگی کار در این پروژه را داشته باشند
افزود« :بهطور جدی در حال پیگیری بحث طرح شهر دانش
هستیم و وارد مرحله پیادهسازی آن شدهایم».
وی ادامه داد« :در بودجه امسال دولت که مورد تصویب
مجلس قرار گرفت ،طرح ساماندهی دانشگاهها مشخص ًا ذکر
شده که امیدواریم سازمان مدیریت در سال جاری اعتباراتی را
به دانشگاه اختصاص دهد».
دکتر نیلی درباره سفر رؤسای دانشگاههای برتر به روسیه
گفت« :در حوزههای باغ گیاهشناسی ،اقتصاد ،علوم پایه ،حمل
و نقل و بخشی از حوزههای مهندسی از جمله نانوتکنولوژی
و بایو با طرف روسی مذاکره شده است .البته دانشگاه محدود
به اینها نیست و کاری که دانشگاه در این مذاکرات میکند،

کاوش شهر تاریخی در آذربایجان
توسط گروه باستانشناسی دانشگاه تهران
آغاز شد

گروه باستانشناسی دانشگاه تهران فصل اول کاوش شهر
تاریخی و ایلخانی اوجان در آذربایجان شرقی را آغاز کرد.

هیأت باستانشناسی دانشگاه تهران ،به سرپرستی دکتر
رحیم والیتی ،عضو هیأت علمی گروه باستانشناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،در یک فعالیت
پژوهشی میدانی ،با مجوزی که از سوی پژوهشگاه و
پژوهشکده باستانشناسی صادر شد ،به کاوش قلعه و
ارگ حکومتی شهر اوجان میپردازد.
دکتر والیتی از سال  ۱۳۸۵با همکاری مؤسسه باستانشناسی
و از سال  ۱۳۹۳با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی در حوزه شهرستان بستانآباد
آذربایجان شرقی ،با هدف بررسی و شناسایی آثار فرهنگی
تاریخی ،فعالیت پژوهشی میدانی دارد.
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دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز برگزار شد
دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات
آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزه
مدیریت سبز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این نمایشگاه که از تاریخ  ۱۵تا  ۱۸مهر با مشارکت وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان برنامه و بودجه و پردیس
ابوریحان دانشگاه تهران بر پا بود ۳۴ ،دانشگاه و مرکز پژوهشی
آخرین دستاوردهای خود را در حوزه مدیریت سبز با هدف
معرفی دستاوردها و ایدههای علمی در زمینه استفاده بهتر از
انرژیهای پاک و مدیریت مصرف انرژی به نمایش گذاشتند.
دانشگاه تهران نیز بهمنظور معرفی و ارائه گزیدهای از
دستاوردهای خود در حوزه مدیریت سبز در این نمایشگاه
شرکت کرد که عالوه بر دستاوردهای ارائهشده در زمینه
بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت آب و پسماند ،طرح
«شهر دانش ،دانشگاه کارآفرین ،سبز و هوشمند» و «احیای

قسمتی از قنات دانشگاه تهران» شامل الیروبی ،بازسازی و
مرمت مسیر قنات دانشگاه در سطح وسیعی از شهر تهران
و «سیستم مکانیزه و هوشمند مدیریت آبیاری» از جمله
طرحهای شاخص ارائهشده توسط دانشگاه تهران در این
نمایشگاه بود.
این نمایشگاه در چهارچوب روند اجرایینمودن دستورالعمل
مدیریت سبز (مصرف انرژی ،مواد و حفظ محیط زیست)
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه
کشور برگزار شده است .از محورهای این نمایشگاه میتوان
به کنترل سیستم روشنایی و سیستمهای حرارتی و برودتی،
مدیریت مصرف آب ،مدیریت پسماند و فناوریهای پاک
و انرژیهای تجدیدپذیر و محورهای مرتبط با آموزش و
فرهنگسازی در حوزه مدیریت سبز در دانشگاهها اشاره کرد.

سخنرانی عضو آکادمی علوم فرانسه در دانشکده علوم اجتماعی
جامعهشناس و عضو آکادمی علوم فرانسه با عنوان
دموکراسی همچون نظام آمیخته در دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران سخنرانی کرد.
اين جلسه سخنرانی با عنوان «دموکراسی همچون نظام
آمیخته» یکم آبان در تاالر گفتوگو دانشکده علوم اجتماعی
برگزار شد.در این جلسه که با سخنرانی پروفسور ژان بشلر
( ،)Jean Baechlerجامعهشناس و عضو آکادمی علوم
فرانسه ،آغاز شد ،دکتر غالمرضا غفاری ،رئیس دانشکده
علوم اجتماعی ،دکتر سیدحسین سراجزاده ،رئیس انجمن
جامعهشناسی ایران و دکتر سید محمدامین قانعی راد
حضور داشتند.
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دوره آموزشی
توسعه مهارتهای حرفهای اعضای هیأت علمی

دوره آموزشی توسعه مهارتهای حرفهای اعضای هیأت
علمی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
دوره آموزشی توسعه مهارتهای حرفهای اعضای هیأت
علمی با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس
دانشکدههای فنی و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی به
مدت  ۴روز با حضور بیش از  ۲۵نفر از استادان پردیس
دانشکدههای فنی برگزار شد.
این کارگاه آموزشی به سرپرستی دکتر حسین معماریان،
رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ،طبق برنامه ارائه
شده از سوی وی در دو نوبت صبح و بعدازظهر روزهای
 ۱۹-۲۰و  ۲۶-۲۷مهر برگزار شد.
از مطالب طرح شده در این کارگاه میتوان به تدارک تدریس
هدفدار،تدریسدانشجومحور،سنجشدستاوردهاییادگیری،
تجربههای تدریس ،ارزشیابی برنامههای آموزشی ،آموزش
مهندسی استاندارد و چالشهای آموزش مهندسی ایران اشاره
کرد .در پایان دوره گواهینامههای شرکت در کارگاه به دو زبان
فارسی و انگلیسی به شرکتکنندگان اعطا شد.

سومین رویداد استارت آپ ویکند
دانشکده کارآفرینی برگزار شد

سومین رویداد استارت آپ ویکند دانشکده کارآفرینی
( )UT Lets Startبا رویکرد گردشگری با همکاری
بنیاد نخبگان کارآفرینی ایران  ۱۹تا  ۲۱مهر در دانشکده
کارآفرینی برگزار شد.
استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی -تجربی در سراسر
دنیاست که سه روز متوالی برگزار میشود،
در این برنامه شرکتکنندگانی که صاحب ایده هستند و
توانایی اجرای آن را داشته باشند گردهم میآیند تا طی ۵۴
ساعت ایدههای خود را مطرح کنند ،گروه تشکیل دهند و هر
گروه ایدهای را اجرا کنند.
در این رویداد که با حضور مسئوالن دانشکده کارآفرینی
و سایر سرمایهگذاران از جمله شرکت دی ان ای یونیون،
صندوق کارآفرینی امید ،بانک گردشگری ،سازمان جهاد
دانشگاهی و گروه صنعتی و معدنی زرین برگزار شد،
شرکتکنندگان در قالب  ۱۱تیم و با هدایت  ۱۱منتور در
یک رقابت سهروزه برای اجراییکردن ایدههای خود به
رقابت پرداختند.

برگزاری جلسه هماندیشی همیاران حساب اندوخته همیاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران

جلسه هماندیشی همیاران حساب اندوخته همیاری بنیاد
حامیان دانشگاه تهران ۲۵ ،مهر با حضور همیاران حساب
اندوخته همیاری بنیاد و مدیرعامل ،رئیس هیأت مدیره
بنیاد در تاالر امیرکبیر ساختمان معاونتهای فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این جلسه گزارش حساب اندوخته همیاری بنیاد در سال
 ۹۵و  ۶ماهه اول سال  ۹۶ارائه شد و همیاران به همفکری
و تبادل اندیشه در خصوص افزایش اعتبار حساب اندوخته
همیاری و مشارکت برای افزایش همیاران حساب اندوخته
همیاریپرداختند.
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در نشست باستانشناسان داخلی و خارجی مطرح شد

و بخشی از میراث بشری است».
وی تصریح کرد« :ما مجاز نیستیم فردی را از شناخت این
آثار محروم کنیم ،هر چه بیشتر به مقیاس جهانی با هم به
گفتوگو بنشینیم ،کمتر به روی هم تیغ میکشیم .امیدوارم
روزی برسد ،که بشر همه جهان را خانه خود بداند».
همچنین دکتر جان کرتیس ،از موزه بریتانیا ،از میزبانی شایسته
دانشگاه تهران تشکر کرد و با تاکید بر کیفیت باالی علم
باستانشناسی در ایران ،از دکتر نگهبان ،استاد برجسته حوزه
باستانشناسی ،قدردانی کرد.
دکتر وینارد برنیک از دانشگاه فرایه برلین ،ضمن ابراز
خرسندی از حضور در این همایش ،برای تعامالت بیشتر با
دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات ابراز تمایل کرد.

دیپلماسی علمی از دیپلماسی سیاسی قدرتمندتر است

سومین روز از همایش باستانشناسان جوان ،نشستی با حضور
هیأت رئیسه ،استادان پیشکسوت باستانشناسی و جمعی از
مهمانان خارجی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران برگزار شد.
نهم آبان در سومین روز از همایش باستانشناسان جوان ،نشستی
با حضور هیأت رئیسه ،استادان پیشکسوت باستانشناسی و
جمعی از مهمانان خارجی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست دکتر ابوالحسن امینمقدسی ،رئیس دانشکده،
حیطه فرهنگ و علم را در دنیای امروز بدون مرز توصیف کرد
و گفت« :اگر در جهان بهواسطه اختالف رهبران سیاسی واژه
صلح به جنگ تبدیل شود ،در این هنگام اندیشمندان علوم
هستند که صلح را دوباره معنی میبخشند ،چنانکه همواره
دیپلماسی علمی از دیپلماسی سیاسی قدرتمندتر است».
وی ضمن اعالم آمادگی دانشکده ادبیات برای پذیرش
دورههای فرصت مطالعاتی ،پسادکتری و آموزشهای آزاد و
تعامل هر چه بیشتر با اندیشمندان و نخبگان علوم انسانی دنیا
گفت« :دانشکده ادبیات از بدو تأسیس تا کنون با دانشگاههای
مختلف دنیا در ارتباط بوده و محلی برای تعامل اندیشههای
مختلف به شمار میرود».
دکتر امینمقدسی ،بر بینالمللیشدن دانشگاه تهران تاکید کرد
و خواستار تداوم تعامل عالقهمندان به حوزه علوم انسانی با
دانشکده ادبیات در این حوزه شد.
در ادامه ،دکتر حکمتاله مالصالحی ،استاد گروه باستانشناسی،
از این همایش بهعنوان سه روز پرثمر یاد کرد و گفت« :باستان
شناسی یک دانش جهانی است که نگاهی عمیق ًا انسانی دارد

نشست واکاوی مولفههای نذر فرهنگی
در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد

نشست واکاوی مولفههای نذر فرهنگی در دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
نشست واکاوی مؤلفههای نذر فرهنگی با همکاری دانشکده
علوم اجتماعی و با هدف نهادینهسازی ،ترویج و توسعه
فرهنگ مشارکت فعاالنه متخصصان و عموم جامعه با
نقشآفرینی بههنگام شهروندان  ۱۰آبان در تاالر اجتماعات
شهید مطهری این دانشکده برگزار شد.
در این نشست دکتر غالمرضا غفاری ،رئیس دانشکده علوم
اجتماعی و دکتر جبار رحمانی ،عضو هیأت علمی پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،به تشریح و تحلیل ابعاد
مختلف نذر در سطوح آموزشی ،مشاوره ،پزشکی ،حقوقی
و دیگر زمینهها پرداختند.
همچنین فاطمه یازرلو ،مدیر اجرایی مؤسسه نذر فرهنگی
گزارشی از تاریخچه ،سابقه فعالیتها و موفقیتهای این
مؤسسه طی سالهای اخیر ارائه کرد .این نشست با جلسه
پرسش و پاسخ حاضرین و سخنرانان به پایان رسید.
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آغاز به کار دومین هفته بینالمللی پرفورمنس در دانشگاه تهران
دومین هفته بینالمللی پرفورمنس با پیام ریچارد شکنر در
دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.
دومین هفته پژوهشی اجرایی پرفورمنس ایران با حضور
دکتر مجید سرسنگی ،پروفسور کریستین بیه ،دکتر کارل وان
هاسبورک ،دکتر مورل ،دکتر ندا شاهرخی ،امیرحسین حریری
و با پیام ویدئویی ریچارد شکنر در تاالر امیر کبیر ،دانشگاه
تهران افتتاح شد .در ابتدای این مراسم ،دکتر مجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،گفت« :غالب کسانی که در این
مراسم حضور دارند یا دانشجو هستند یا بودند و یا خواهند
شد ،پس فصل مشترک همه ما صفت دانشجویی است».

وي با اشاره به مشکالت تئاتر دانشجويي تاکيد کرد« :به نظر
میرسد جریان تئاتر دانشجویی ما در سالهای اخیر با یک
انحراف جدی روبهرو شده است .انحرافی که آن را از هویت
اصلی دانشجویی منفک و به مقلدي از جریانات تئاتری
شبهحرفهای در ایران تبدیل کرده است .شبهحرفهای به این
دلیل است که متأسفانه حتی در حوزه تئاتر حرفهای هم خیلی
توفیق نداشتیم هر چند که افرادی ادعا میکنند حرفهای تئاتر
هستند ،اما غیر از چند گروه که در این سالها به صورت
جدی کار کردهاند و میتوان به آنها گروه تئاتر حرفهای گفت،
جریان حرفهای نیز توفیقی نداشته است».

ثبت بیش از  2800زمینلرزه در مه ر و آبان ۱۳۹۶
شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه
ژئوفیزیک در مهر تعداد  ۱۰۴۰زمینلرزه و بیش از ۱۸۵۰
زمینلرزه در آبان ثبت کردند.
این زمینلرزهها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی
رخداده و توسط شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری
کشوری مؤسسه ژئوفیزیک ،ثبت و تعیین محل شدهاند .در
مهرماه  ۱۳۹۶تعداد  ۱۰زمینلرزه با بزرگی بیش از  ۴.۰در
داخل کشور توسط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت رسیده
است که بزرگترین آنها در  ۲۶مهر ،با بزرگی  ،۵.۲حوالی
انار واقع در استان کرمان ،رخ داده است.
 ۹عدد از زمینلرزهها دارای بزرگی کوچکتر از  ،۱تعداد ۵۳۰
عدد از زمینلرزهها دارای بزرگی بین  ۱و  ،۲تعداد  ۴۰۶عدد

دارای بزرگی بین  ۲و  ،۳تعداد  ۸۵زمینلرزه دارای بزرگی
بین  ۳و  ۴و تعداد  ۱۰زمینلرزه دارای بزرگی بیش از  ۴در
مقیاس امواج زمین بودهاند.

در آبان  ۱۳۹۶نيزتعداد  ۴۸زمینلرزه با بزرگی بیش از  ۴در
داخل کشور توسط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت رسیده
است که بزرگترین آنها  ۲۱آبان  ۹۶با بزرگی  ۷.۳حوالی
ازگله-سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه رخ داده است.

 ۸زمینلرزه دارای بزرگی کوچکتر از  ۵۷۴ ،۱زمینلرزه 
دارای بزرگی بین  ۱و  ۹۸۸ ،۲زمينلرزه دارای بزرگی بین  ۲و
 ،۳تعداد  ۲۷۷زمینلرزه دارای بزرگی بین ۳و ۴و  ۴۸زمینلرزه
دارای بزرگی بیش از  ۴در مقیاس امواج زمین بودهاند.
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برگزاری کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت
دومین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی در دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
دومین کنفرانس دو روزه مدیریت منابع انسانی۲۵ ،و  ۲۶مهر،
به میزبانی دانشکده مدیریت و با حضور استادان برتر حوزه
منابع انسانی ،در سالن همایش الغدیر دانشکده برگزار شد.
در ابتدای مراسم دکتر طهمورث حسنقلیپور ،رئیس
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،در خصوص نقش منابع
انسانی در جامعه گفت« :باید بدانیم که هر کدام از ما چه نقشی
در کیفیتبخشی به مدیریت منابع انسانی داریم».
رئیس دانشکده مدیریت با اظهار تأسف از اینکه توهمی در
دانشجویان وجود دارد که حس میکنند در زمان فارغالتحصیلی
توسط انجمن علمی دانشجویان ایران شناسی دانشکده ادبیات صورت گرفت

برگزاری کارگاه روشهای گردآوری
زبانها و گویشهای ایرانی

کارگاه روشهای گردآوری زبانها و گویشهای ایرانی با
همکاری گروه ایرانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و مرکز فرهنگی سپهر
اندیشه اول آبان برگزار شد.
دکتر سالومه غالمی ،استاد برجسته زبانشناسی دانشگاه گوته
آلمان ،ضمن بررسی و نقد پرسشنامههای موجود در زمینه
گردآوری زبانها و گویشهای ایرانی ،به ارائه راهکارهای
جدید علمی در این زمینه پرداخت و از مراحل پایانی طرح
پرسشنامه علمی در این حوزه خبر داد که به زودی دراختیار
دانشجویان و عالقهمندان گویشپژوه قرار خواهد گرفت.

به تخصص کافی رسیدهاند ،تصریح کرد« :این دانشجویان
وقتی وارد جامعه میشوند با بازخورد منفی مواجه میشوند و
این بازخورد منفی به ایجاد یأس در جوانان میانجامد».
دکتر طهمورث حسنقلیپور یکی از راههای بهبود فضای
آموزشی در دانشگاهها را تعهد مدیران در بهکارگیری نیروهای
متخصص دانست.
وی افزود« :اگر استانداردها مشخص و مکتوب باشد،
ما دانشجویان و استادان ،ناچار به بهبود شرایط آموزشی
میشویم و این امر قطع ًا به کیفیتبخشی به تحصیالت
دانشگاهی میانجامد».

بازدید هیأتی از دانشگاه نیزوا عمان
از پردیس ابوریحان

هیأتی از دانشگاه نیزوا عمان از پردیس ابوریحان دانشگاه
تهران بازدید کرد.
هیأتی از دانشگاه نیزوا عمان  ۱۶مهر  ضمن بازدید از پردیس
ابوریحان ،با دکتر غالمعباس اکبری ،رئیس پردیس ،معاونان و
نمایندگان کارگروه بینالملل گروههای آموزشی این پردیس،
دیدار و گفتوگو کرد.
در این جلسه نمایندگان کارگروه بینالملل گروههای آموزشی
به معرفی پردیس ،گروههای آموزشی و فعالیتهای پژوهشی
در حال انجام در گروههای موجود در پردیس ابوریحان
پرداختند.در پایان مقرر شد پروفسور احمد الهراسی ،معاون
تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه نیزوا به منظور گسترش ارتباط
دوجانبه ،اطالعات مربوط به فعالیتهای پژوهشی اعالم شده
را ،در اختیار اعضای هیأت علمی دانشگاه متبوع قرار دهد.
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برگزاری جشنواره ملی هفته طراحی جواهر تهران در در پردیس هنرهای زیبا

دومین دوره دوساالنه جشنواره ملی هفته طراحی جواهر
تهران ،در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.
دومین دوره دوساالنه جشنواره ملی هفته طراحی جواهر
تهران ۱۶ ،مهر ،با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه و  
پردیس هنرهای زیبا و با حضور جمعی از استادان پردیس،
طراحان ،استادان برجسته و فعاالن حوزه طال و جواهر کشور
برگزار شد.
هفته طراحی جواهر تهران اولین حرکت گسترده دانشجویی
در زمینه معرفی بهتر گرایش طراحی زیورآالت به جامعه
دانشجویی و صاحبان مشاغل و صنایع کشور بهشمار میرود

که دور نخست آن به همت انجمن علمی طراحی صنعتی و
گروه مستقل طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه
تهران ،بهمن  ۱۳۹۴در این پردیس برگزار شد.
از اهداف برگزاری این جشنواره میتوان به ایجاد زیرساخت
برای تأسیس رشته طراحی جواهر ،آمادهسازی دانشجویان و
عالقهمندان برای ورود به این حرفه ،ایجاد بستر مناسب برای
ارتباط دانشگاه با صنف طال و جواهر و دعوت از صاحبان
مشاغل و صنایع برای ترویج کارآفرینی و جذب طراحان
خالق و مؤلف برای توسعه زیرساختهای آموزش و انتقال
تجربه به عالقهمندان این حوزه اشاره کرد.

بازسازی و فضاسازی جدید باغ موقوفات افشار دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران از موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز
بینالمللی آموزش زبان فارسی بازدید کرد.
دکتر محمود نیلیاحمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،به همراه
جمعی از معاونان دانشگاه  ۲۴آبان از مؤسسه لغتنامه دهخدا
و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی بازدید کردند.
در این بازدید دکتر نیلی احمدآبادی ضمن تاکید بر لزوم و
فوریت بازسازی از مسئوالن مربوطه خواست نهایت دقت
و اقدام الزم را برای فضاسازی جدید باغ ،از نظر زیبایی و
کارکرد مجموعه انجام دهند.
همچنین دکتر درزی ،رئیس موسسه لغتنامه دهخدا ،گزارشی
از وضعیت موجود ارائه کرد و سپس طرحهای پژوهشی

و عمرانی موسسه و نیز محتوای اعطای قرارداد نمایندگی
برونمرزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در بازدید از مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی
آموزش زبان فارسی ،دکتر یزدانی ،معاون اداری و مالی ،دکتر
رحیمیان ،معاون پژوهشی ،دکتر چیتساز ،مدیر کل برنامه،
بودجه و تحول سازمانی ،دکتر قاسمیه ،مدیر کل فنی و
پشتیبانی ،و خانم دکتر مشایخی ،مدیر دفتر آموزشهای آزاد،
رئیس دانشگاه تهران را همراهی میکردند.
پس از مطالعات الزم و ارائه طرح اولیه توسط مشاور ،عملیات
اجرایی بازسازی و فضاسازی باغ موقوفات افشار تا پایان آذر
امسال آغاز خواهد شد.
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 ۲۰سال و اندی پیش
در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشجویان و استادان دهه ۷۰دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
در همایشی با عنوان «همایش بیست سال و اندی پیش در
دانشکده مدیریت» گردهمآمدند.

رباتهای فوتبالیست مرکز مهندسی رباتیک دانشگاه تهران
به المپیاد جهانی رباتیک اعزام شد

تیم رباتهای فوتبالیست مرکز مهندسی رباتیک دانشکده
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران موفق به دریافت مجوز
حضور در المپیاد جهانی رباتیک  ۲۰۱۷کاستاریکا شد.

علی اکبرزاده ،دبیر شورای برنامهریزی همایش ،هدف از این
همایش را شناسایی ظرفیتهای موجود مدیریت در کشور
عنوان کرد و گفت« :بسیاری از فعالیتهای مدیریتی بر پایه
ارتباطات انجام میشود و در واقع ارتباطمحور است».

سه تیم دانشآموزی در گرایش رباتهای فوتبالیست
هوشمند ،پس از گذراندن دوره آموزشی یکساله در مرکز
مهندسی رباتیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه ،به عنوان
نماینده ایران در المپیاد جهانی رباتیک  ۲۰۱۷کاستاریکا که از
 ۱۹تا  ۲۱آبان در کاستاریکا برگزار شد ،شرکت کرد.

در این همایش دکتر تسلیمی ،رئیس اسبق دانشکده مدیریت
و دکتر علی رضائیان به عنوان چهره ماندگار مدیریت کشور
سخنرانی کردند.

این مسابقات با هدف پرورش خالقیت و حل مساله از
طریق اکتشاف با استفاده از ابزارهای رباتیک و برنامهنویسی و
گسترش افق دید دانشآموزان در حوزه فناوریهای نوین و
پرورش مهندسان و مخترعان آینده فعالیت میکند.

دکتر حسنقلیپور ،رئیس دانشکده مدیریت ،نیز اظهار کرد:
«از آنجا که مکانیسم کنترل وجود ندارد نمیدانیم خروجیها
در کجا و در چه سمتهایی مشغول هستند و چگونه عمل
میکنند و چه مقدار انتظارات جامعه را بر طرف میکنند».

همچنین یاسر هاشمی ،دانشآموخته دانشکده مدیریت ،با
اشاره به اهمیت منابع انسانی در مدیریت گفت« :داشتن نگاه
انتقادی به مقوله مدیریت در کشور ،الزمه پیشرفت است.

به نظر من این نوع همایشها و فکرها ،جایگاه منابع انسانی
و سرمایه انسانی را باال میبرد و توجه به آن را زیاد میکند.
توجه به این مقوله بسیار مهم است ،زیرا مهمترین عامل برای
توسعه کشور منابع انسانی و در راستای آن مدیریت سالم و
علممحور است».

خاطرهگویی علی عزیزی ،مدیر عامل شرکت رامک خودرو
و جمشید حسینی ،مدیرعامل شرکت نگین خودرو ،که از
دانشجویان دهه  ۷۰دانشکده بودند از دیگر برنامههای این
مراسم بود.

مسابقات جهانی رباتیک رویدادی علمی ،فناورانه و آموزشی
برای نوجوانان و جوانان و یکی از بزرگترین مسابقات
دانشآموزی در سطح جهان است.

همایش پیادهروی در پردیس ابوریحان
همایش پیادهروی به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز
ورزش در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران برگزار شد.
همایش پیادهروی ۳۰ ،مهر در پردیس ابوریحان با حضور
دانشجویان ،استادان ،کارکنان ،مسئوالن پردیس و نیز مدیر
کل تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد.
همایش پیادهروی پردیس ابوریحان به مناسبت هفته
تربیت بدنی و روز ورزش و با همت واحد تربیت بدنی
معاونت دانشجویی و فرهنگی  ،برگزار شد.
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اولین کارگاه توانمندسازی کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی دانشگاه تهران برگزار شد
اولینکارگاهتوانمندسازیکانونهایفرهنگی،هنری،اجتماعی
و دینی دانشگاه تهران به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی ۴
آبان در باغ موزه نگارستان برگزار شد.
در این برنامه ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه
تهران ،ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این کارگاه و حضور در
جمع فعاالن دانشجویی ،به تبیین اهداف و رسالت تشکلهای
دانشجوییپرداخت.
وی از تشکلهای دانشجویی بهعنوان سرمایه دانشگاه که
تفکرات دانشجویی را نمایندگی میکنند یاد کرد و گفت:
«روحیه آرمانگرایی دانشجویان جای تحسین دارد .این روحیه
باید باقی بماند ،چون با آرمانگرایی است که زمینه پیشرفت

ایجاد میشود ،اما از سوی دیگر دانشجویان ما باید روحیه
واقعبینی را هم در خود تقویت کنند .مجموع آرمانخواهی و
واقعبینی میتواند سبب حل مشکالت دانشگاه و جامعه شود».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران نقد قدرت ،نقد مسائل اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی و نقد مدیران را یکی از وظایف جریانات
اصیل دانشجویی دانست و افزود« :روحیه استقالل و نقادی
جریاناتاصیلدانشجوییبایدبهرسمیتشناختهشود.ساختن
جامعهای بهتر و آیندهای روشنتر در گرو احترامگذاشتن به نقد
دانشگاه و دانشجویان است .نقادی دانشجویان باعث میشود
مدیران و مسئوالن توجه بیشتری به صحت کار خود داشته باشند
و مراقبت کنند ارزشهای جامعه مخدوش و فراموش نشود».

همایش توسعه در پرتو سالمت اجتماعی در دانشگاه تهران برگزار شد

همایش «توسعه پایدار در پرتو سالمت اجتماعی» با همکاری
پردیس البرز و انجمنهای علمی و با حضور جمعی از
مسئوالن دانشگاه ۸ ،آبان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
برگزار شد.
در ابتدا دکتر غالمرضا غفاری ،رئیس دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران ،ضمن خیر مقدم به حضار با اشاره به شکاف

موجود میان عرصههای سیاستگذاری و پژوهش گفت:
«جامعهای میخواهیم که نظام و تعامالت آن سالم باشد.
داشتن یک حوزه زیستی با قدرت جذب باال که گفتوگو در
عرصههای گوناگون را تقویت کند ،به معنای بهرهمندی جامعه
از سالمت اجتماعی است».
در ادامه ،دکتر یونس نوربخش ،رئیس کرسی یونسکو در
سالمت اجتماعی و توسعه ،ضمن تشکر از کسانی که در
تأسیس این کرسی و برگزاری این همایش مشارکت داشتند
گفت« :سالمت اعضای جامعه ،یک مفهوم پزشکی نیست که
آن را در دارو و درمان جستجو کنیم ،بلکه عناصر اجتماعی
هم در تأمین آن نقش مهمی دارند و اگر در جامعهای،
شاخصهای اجتماعی سالمت وجود نداشته باشد ،افراد آن
جامعه دچار بیماریهای روحی ،روانی و اجتماعی میشوند و
ارتباطات درست ،مشارکت تأثیرگذار ،امید به آینده و احساس
تعلق به جامعه در میان آنها از بین خواهد رفت».

 / 53دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره ۱۱۷

افتتاح عملیات اجرایی
ساخت سالن چندمنظوره ورزشی
دانشگاهتهران

مراسم افتتاح عملیات اجرایی ساخت سالن چندمنظوره
ورزشی دانشگاه تهران با حضور معاون فرهنگی ،مدیرکل
تربیت بدنی و جمعی از مسئوالن دانشگاه تهران ۲۹ ،آبان در
اراضی دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی برگزار شد.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،در مراسم افتتاح عملیات
اجرایی ساخت سالن چندمنظوره ورزشی این دانشگاه ،تاکید
کرد :ساخت سالن چندمنظوره ورزشی ،به مساحت ۱۸۰۰
متر مربع ،سرانه فضای ورزشی برای دانشجویان را بهبود
میبخشد.
دکتر سرسنگی در این مراسم ضمن ابراز خوشحالی نسبت به
تحقق قولی که چند سال پیش به دانشجویان داده بود ،گفت:
«دانشگاه تهران ۸۸هزار و  ۳۳۱متر مربع فضای رو باز دارد که
سرانه آن با احتساب دانشجویان ،کارمندان و اعضای هیأت
علمی معادل  ۴۹/۱متر مربع میشود و وضعیت خوبی است؛
اما مقدار فضای ورزشی سرپوشیده ۲۹هزار و ۲متر مربع است
که سرانه آن با احتساب دانشجویان و کارمندان و اعضای
هیأت علمی معادل  ۴۹متر مربع میشود که خوب نیست.
ساخت سالن چندمنظوره ورزشی اتفاق خوبی خواهد بود که
میتواند اندکی سرانه ورزشی سرپوشیده دانشجویان را بهبود
بخشد .با ساخت این سالن چندمنظوره ،سرانه با احتساب
دانشجویان و کارمندان و اعضای هیأت علمی به  ۵۲متر مربع
خواهد رسید».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ادامه داد« :این سالن که با
همکاری مدیرکل فنی و پشتیبانی دانشگاه ساخته میشود،
در دو سطح ورزشهای توپی و ورزشهای رزمی افتتاح
خواهد شد که میتواند کمبود فضا برای ورزشکاران رزمی و
بهخصوص کشتیگیران را رفع کند».

دکتر سرسنگی اعالم کرد که طی دو هفته آینده نیز مجتمع بزرگ
ورزشهای آبی را با بودجه  ۶میلیاردی و با همکاری بخش
خصوصی در کنار دانشکده تربیت بدنی کلنگ خواهیم زد.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ضمن تاکید بر برنامهریزیهای
بلندمدت و سودمند ،گفت« :هر مدیری باید کارهای زیربنایی
را هم در نظر بگیرد و تنها به طرحهایی که در زمان مدیریت
خود او به بهرهبرداری میرسد فکر نکند ،وظیفه ما است که
کارهای بنیادی را پیش ببریم حتی اگر نتیجه آنها در زمان
مدیریت شخص دیگری به ثمر بنشیند».
در ادامه این مراسم ،مهدی قاسمیه ،مدیر کل طرحهای فنی
و پشتیبانی دانشگاه تهران ضمن تقدیر از تالشهای معاون
فرهنگی دانشگاه تهران به تشریح جزئیات این طرح پرداخت.
در پایان ،کلنگ احداث سالن چندمنظوره ورزشی (سالن
شماره  )۳دانشگاه تهران با حضور مسئوالن دانشگاه تهران به
زمین زده و ابراز امیدواری شد در نزدیکترین زمان ممکن
این مجموعه به بهرهبرداری برسد.

نمایشگاه عکس گروهی
«روایت اربعین» در دانشگاه تهران

نمایشگاه عکس گروهی «روایت اربعین» در نگارخانه
دانشجو باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران دایر شد.
هم زمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی ،نمایشگاه عکس
گروهی با عنوان «روایت اربعین»  ۱۳آبان در نگارخانه
دانشجو دانشگاه تهران گشایش یافت.
در این نمایشگاه  ۳۰عکس با موضوع اربعین و راهپیمایی
اربعین به نمایش گذاشته شد .تمامی آثار این نمایشگاه در
ابعاد  ۱۰۰در  ۷۰سانتیمتر و به صورت رنگی ارائه شد.
نمایشگاه عکس روایت اربعین از  ۱۳تا  ۱۷آبان  ۱۳۹۶از
ساعت  ۹تا  ۱۶در نگارخانه دانشجو باشگاه دانشجویان
دانشگاه تهران دایر بود.
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مراسم رونمایی از صد جلد کتاب اهدایی سفارت ژاپن به کتابخانه دانشکده مطالعات جهان
مراسم رونمایی از صد جلد کتاب اهدایی سفارت ژاپن به
کتابخانه دانشکده مطالعات جهان با حضور سفیر ژاپن برگزار
شد.
مراسم رونمایی از صد جلد کتاب اهدایی سفارت ژاپن به
کتابخانه دانشکده مطالعات جهان  ۲۴آبان  با حضور آقای
کوبایاشی ،سفیر ژاپن در ایران ،هیات رئیسه دانشکده و
دانشجویان رشته مطالعات ژاپن در تاالر حنانه دانشکده
مطالعات جهان برگزار شد.
دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکده مطالعات جهان ،ضمن
خیر مقدم به حاضرین جلسه به ویژه سفیر ژاپن در ایران
گفت« :امیدوارم حضور شما در دانشکده مطالعات جهان،
آغازی بر همکاریهای بیشتر باشد».

وی سپس به معرفی دانشکده مطالعات جهان پرداخت و
در ادامه گفت« :ما در حال آمادهشدن برای برگزاری نودمين
سالگرد ارتباط ایران و ژاپن هستیم .آگوست سال  ۱۹۲۹آغاز
رابطه رسمی ایران و ژاپن بوده است .البته من فکر نمیکنم
که رابطه ایران و ژاپن به طور کلی از آن تاریخ شروع شده
باشد ،زیرا ما روابط تجاری قوی قبل از آن تاریخ با یکدیگر
داشتهایم».
سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن تشکر از تدارک این برنامه گفت:
«امروز به لطف تالشهای زیاد بنیاد نیپون ،این کتابها به
دانشکده مطالعات جهان اهدا میشود .امیدوارم این کتابها به
طور مطلوبی توسط محققان و دانشجویانی که مایل به توسعه
مطالعات ژاپن در ایران هستند مورد استفاده قرار بگیرد».

نشست تاریخچه اصطالحشناسی و برخی از جنبههای آن در
دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
نشست علمی «تاریخچه اصطالحشناسی و برخی از جنبههای
آن» با سخنرانی پروفسور گالینسکی ،اصطالحشناس اتریشی
و رئیس مؤسسه بینالمللی اینفوترم (وابسته به یونسکو) و

حضور جمعی از استادان و دانشجویان  ۱۹مهر در دانشکده
ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
ابتدا دکتر امین مقدسی ،رئیس دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،ضمن خوشامدگویی ،در خصوص فعالیتهای علمی
گروههای آموزشی و بخشهای مختلف دانشکده و همچنین
زبانشناسی اسالمی توضیحاتی ارائه کرد.
وی در ادامه در خصوص تبادل استاد و دانشجو و برقراری
رابطه علمی بیشتر با دانشگاههای مختلف اتریش اظهار
امیدواری کرد .پروفسور گالینسکی با قدردانی از مهماننوازی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران ،مراتب امیدواری خود در خصوص
برقراری ارتباط بیشتر با دانشگاه تهران و برگزاری کارگاههای
زبانشناسی مشترک را ابراز داشت.
پس از آن حاضران در نشست به بحثهای تخصصی درباره
اصطالحشناسی و کاربردهای آن در زبانشناسی پرداختند.

برگزاری نشست تاریخچه اصطالحشناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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تجلیل از استاد بازنشسته دانشگاه تهران

مراسم تجلیل از دکتر مرتضی کتبی ،استاد بازنشسته دانشکده
علوم اجتماعی ۳۰ ،آبان با حضور برخی از مسئوالن و استادان
این دانشکده برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمد میرزایی ،دکتر جاللالدین رفیعفر،
دکترشروین وکیلی ،دکترحسن محدثی و دکتر حسین میرزایی
به بیان خاطرات ،بیوگرافی ،ویژگیهای اخالقی استاد و تالش
وی در جهت خدمت به توسعه روانشناسی اجتماعی و
جامعهشناسی ادبیات پرداختند .دکتر غالمرضا غفاری ،رئیس
دانشکده علوم اجتماعی ،با اهدای لوح تقدیر ،از زحمات
چندین ساله استاد تقدیر کرد.دکتر مرتضی کتبی از استادان
بازنشسته و از پیشکسوتان تدریس دروسی مانند روانشناسی
اجتماعی و جامعهشناسی ادبیات در ایران است که سابقه
طوالنی تدریس در ایران و فرانسه دارد.

نمایشگاه کتاب عمومی و تخصصی دانشگاه تهران
برگزار شد

نمایشگاه کتاب عمومی و تخصصی دانشگاه تهران برگزار
شد.

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی و روز جهانی علم،
نمایشگاه کتاب عمومی و تخصصی دانشگاه ۲۰ ،آبان با
حضور دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی ،در باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نمایشگاه ،مؤسسه انتشارت دانشگاه تهران ،جهاد
دانشگاهی تهران ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،انتشارات
نوین ،انتشارات شهر زبان ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،
مؤسسه نشر دجیتال لوح فشرده سبا و شرکت آرسام رایان
آرش حضور دارند.

آیین ورودی دانشجویان جدید پردیس البرز دانشگاه تهران برگزار شد
آیین ورودی دانشجویان جدید پردیس البرز دانشگاه تهران،
 ۳۰مهر در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور معاون آموزشی ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران و هیأترئیسه پردیس ،مدیران و رابطین
پردیس برگزار شد ،دکتر یونس نوربخش ،رئیس پردیس
البرز ،آغاز سال تحصیلی را به استادان و دانشجویان تبریک
گفت.
وی در ادامه ،تالشهای پردیس البرز را در راستای
سیاستهای راهبردی دانشگاه ،یعنی بینالمللیشدن دانشگاه،
کارآفرینی و توجه به نیازهای جامعه و همچنین ایفای
مسئولیت اجتماعی و اخالقمداری تشریح کرد.
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سمینار ارتباطات علمی و بینالمللی خیریهها در دانشکده کارآفرینی برگزار شد

سمینار «ارتباطات علمی و بینالمللی خیریهها» به همت
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و گروه نیکی یار (سامانه
اطالعرسانی خیریهها) با هدف ترویج و توسعه کارآفرینی
برای مددجویان سرپرست خانوار و فرزندانشان  ۲۶مهر  
برگزار شد.

در این سمینار که با حضور نیکوکاران و کارآفرینان برگزار
شد ،ابتدا دکتر محمدرضا زالی ،رئیس دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران ،به گروه نیکییار به عنوان پل ارتباطی استادان
دانشگاهی با مدیران خیریهها اشاره کرد و گفت« :بهتر است
به جای کمکهای مالی مستقیم به افراد تحت پوشش ،از
آنان کارآفرین ساخته و در برنامههای نیکییار ،به این افراد
آموزشهای کارآفرینی داده شود».
وی با اشاره به اينکه اين آموزشها ارائه خواهد شد افزود:
«بعد از دریافت آموزشهای الزم به همراه وامهایی که از
طریق خیرین دریافت میکنند ،میتوانند کسبوکار مستقل
خود را راهاندازی کنند».

در ادامه سعیده قدس ،بنیانگذار مؤسسه محک و رهبر
کارآفرینی اجتماعی ،با تاکید بر حمایت جوانان در زمینه
فعالیتهای خیرخواهانه اجتماعی گفت« :اگر به مردم شریف
ایران اعتماد شود و محترم شمرده شوند اتفاقات بزرگی در
سطح کشور و جهان رقم خواهد خورد».
وی تاکید کرد که محک صرف ًا نتیجه تالش او نبوده است ،بلکه
این موفقیت با همت و کمک هزاران ایرانی که با قلبی تپنده
برای اهداف خیرخواهانه تالش کردهاند ،به دست آمده است».
در این سمینار مهندس محمدحسین اشعری ،مدیر
توانمندسازی خیریه فاطمه الزهرا و دکتر جلیل خاوندکار،
دبیر انجمن پارکهای فناوری و مراکز رشد کشور ،سخنرانی
کردند و از چهار کارآفرین نیکاندیش در حوزه خیریه تقدیر
و تشکر شد.
برگزاری دو کارگاه نیکیبوم ،راهنمای گامبهگام ایجاد یک
کسبوکار با استفاده از بوم مدل کسبوکار و کسبوکار
بینالمللی ویژه خیریهها پایانبخش این سمینار بود.

راهاندازی ایستگاه موقت لرزهنگاری قصرشیرین توسط موسسه ژئوفیزیک
ایستگاه لرزهنگاری موقت قصرشیرین توسط مرکز لرزهنگاری
کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  ۲۵آبان
برای پوشش مناسبتر جنبشهای زمین در غرب استان
کرمانشاه راهاندازی شد.
این ایستگاه لرزهنگاری باندپهن موقت در شهرستان
قصرشیرین راهاندازی شده است و دادههای لرزهنگاری
را در حوالی شهرهای تازهآباد ،سرپلذهاب و قصرشیرین

ارسال میکند.
دادههای این ایستگاه به صورت برخط ارسال میشود و همراه
با دادههای دیگر ایستگاههای لرزهنگاری براي پایش مناسبتر
فعالیتهای زمین در آن ناحیه مورد استفاده قرار میگیرد.
هماکنون بیش از  ۱۴ایستگاه لرزهنگاری فعال به صورت
برخط در منطقه غرب کشور و در اطراف منطقه زلزلهزده
فعال است.
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هماندیشی معاونان فرهنگی با تشکلهای اسالمی دانشجویی دانشگاه تهران
مدیران حوزه فرهنگی دانشگاه در تاالر امیرکبیر برگزار شد.

در ابتدای این نشست ،دکتر سرسنگی ،ضمن گرامیداشت
ایام اربعین حسینی و خوشامدگویی به حاضران ،خصوص ًا
دانشجویان و نمایندگان تشکلهای اسالمی ،گزارشی از
سابقه  کاروانهای دانشجویی دانشگاه تهران در مراسم اربعین
حسینی در کشور عراق ارائه کرد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران حضور دانشجویان را در این
مراسم بسیار مفید و اثربخش دانست.

نشســت هماندیشــی معاونــان فرهنگــی دانشــگاه تهــران با
تشــکلهای اســامی دانشــجویی برگــزار شــد.

نشست هماندیشی معاونان فرهنگی دانشگاه تهران با
تشکلهای اسالمی دانشجویی دانشگاه تهران ۲ ،آبان با
حضور دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه تهران،
معاونان فرهنگی و دانشجویی پردیسها ،دانشکدهها و دیگر
واحدهای دانشگاه ،دبیران تشکلهای اسالمی دانشجویی و

وی همچنین از معاونان فرهنگی و دانشجویی پردیسها
و دانشکدههای دانشگاه خواست مانند سالهای گذشته با
دانشجویانی که در این سفر شرکت میکنند کمال همکاری
را داشته باشند.

نشست هماندیشی معاونان فرهنگی دانشگاه تهران با هدف
هماهنگی و تعامل بیشتر تشکلهای اسالمی دانشجویان و
معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و نیز بررسی مسائل و
مشکالت این تشکلها برگزار شد.

جلسه شورای هماهنگی مراکز لرزهنگاری کشور برگزار شد
جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی مراکز لرزهنگاری و
شتابنگاری کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.

دهمین جلسه شورای هماهنگی مراکز لرزهنگاری و شتابنگاری
کشور  ۳۰آبان با حضور رؤسا و نمایندگان سازمانهای عضو
این شورا به صورت فوقالعاده برگزار شد.

در این جلسه ابعاد مختلف زلزله  ۲۱آبان استان کرمانشاه ،در
دفتر رئیس دانشگاه تهران و رئیس شورای هماهنگی مراکز
لرزهنگاری و شتابنگاری کشور مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.

در این نشست دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس شورای هماهنگی
مراکز لرزهنگاری و شتابنگاری کشور ،ضمن ابراز همدردی
با مردم زلزلهزده استان کرمانشاه ،پیشنهاد داد دستورالعملی
تدوین شود که بتوان صدمات زلزله را کاهش داد.
در ادامه ،دکتر نبی بیدهندی ،رئیس مؤسسه ژئوفیزیک و دبیر

شورا ،گزارش مبسوطی از اقدامات انجام گرفته در خصوص
زلزله کرمانشاه ارائه کرد.

همچنین دکتر مرادی ،رئیس مرکز لرزهنگاری کشوری
مؤسسه ژئوفیزیک ،و دکتر توکلی ،سرپرست معاونت فنی
سازمان نقشهبرداری کشور ،گزارشی از زلزله استان کرمانشاه
و اقدامات انجام گرفته ارائه کردند.
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راهبری توسعه میدان نفتی آزادگان
با همکاری پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاهتهران

نخستین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان،
با حضور اعضای این کمیته از دانشگاه تهران و وزارت نفت
تشکیل شد.
در این جلسه ،که آبان امسال در شرکت ملی نفت ایران برگزار
شد ،دکتر ناصر سلطانی ،رئیس پردیس دانشکدههای فنی؛
دکتر محمدحسن پنجهشاهی ،رئیس انستیتو مهندسی نفت
و مدیر طرح آزادگان و دکتر محمدرضا رسایی ،مجری این
طرح از دانشگاه تهران؛ مهندس سیدنورالدین شهنازیزاده،
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ دکتر نوروزی،
مدیر پژوهش و فناوری شرکت مهندسی و توسعه نفت؛
مهندس ابراهیم طالقانی ،مدیر پژوهش و فناوری شرکت
نفت؛ دکتر عرفان ریاحی ،مدیرکل فناوری معاونت مهندسی
و پژوهش و فناوری نفت و دکتر کریم زبیدی و مهندس
رضا عاقبتی ،نمایندگان منتخب مدیرعامل شرکت ملی نفت
از سوی وزارت نفت ،به بررسی گزارش پیشرفت این طرح
کالن و جزئیات بسته اجرایی دوم آن پرداختند.
طرح راهبری توسعه میدان نفتی آزادگان از جمله طرحهای
وزارت نفت در زمینه قراردادهای کالن میدانمحور بین
وزارت نفت و دانشگاهها و اولین طرح عملیاتیشده در این
زمینه است .این مجموعه طرحها ،با توجه به تاکید وزیر نفت
بر مشارکت جدیتر دانشگاهها در توسعه فناوری و پاسخ به
چالشهای ازدیاد برداشت و بهبود تولید نفت از مخازن و نیز
حضور اثربخش و حرفهای دانشگاهها در قراردادهای جدید
نفتی ( )IPCبراي انتقال و مدیریت دانش فنی و فناوری به
ترتیب اجرایی خواهد شد و نخستین مورد عملیاتیشده آن،

طرح حاضر است که انجام مطالعات توسعهای میدان نفتی
آزادگان را با توجه به اهمیت و اولویت آن به دلیل مشترکبودن
برداشت با کشور عراق ،به دانشگاه تهران به عنوان مشاور
پژوهشی و فناوری میدان آزادگان واگذار کرده است.
در راستای انجام این طرح ،انستیتو مهندسی نفت پردیس
دانشکدههای فنی ،با توجه به عملکرد مثبت در سال نخست
طرح و انجام کامل و موفقیتآمیز بسته کاری اول ،به عنوان
نخستین دانشگاه در قراردادهای جایگزین بروندادمحور،
پیشنهاد فنی و مالی خود برای بسته دوم کاری را مردادماه
سال جاری به تأیید کمیته تخصصی مربوط رساند و جزئیات
آن نیز در این جلسه مطرح و تشریح شد که مورد موافقت
کلی اعضای کمیته راهبری قرار گرفت.
گفتنی است میدان نفتی آزادگان یکی از بزرگترین میادین
نفتی ایران است که در  ۱۰۰کیلومتری غرب اهواز و
نزدیکی دشت آزادگان و در مجاورت میدان نفتی مجنون
عراق قرار دارد و برآورد میشود بیش از  ۳۳میلیارد بشکه
ذخیره نفت خام درجای آن است که بیش از  ۱۲۰۰میلیارد
دالر ارزش دارد.

تشییع و خاکسپاری پيکر مطهر شهدای گمنام
در پرديس ابوريحان دانشگاه تهران

پيکر مطهر دو شهيد گمنام دوران دفاع مقدس در پرديس
ابوريحان تشيیع و و به خاک سپرده شد.
پيکر مطهر دو شهيد گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با
سالروز شهادت امام سجاد(ع)  ۲۴مهر با حضور دانشگاهيان،
مسئوالن شهرستان ورامين ،مردم شهيد پرور ،خانواده معزز
شهدا ،ايثارگران ،جانبازان و همرزمان شهدا در پردیس
ابوریحان دانشگاه تهران تشییع و به خاک سپرده شد  .

استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران
درگذشت

استادبازنشستهجامعهشناسی
دانشگاه تهران درگذشت

دکتر سیدعزتاهلل عراقی ،استاد بازنشسته دانشگاه تهران
و متخصص در حوزه حقوق کار ،پس از تحمل یک دوره
بیماری دار فانی را وداع گفت.
مرحوم دکتر عراقی سال  ۱۳۱۹در کرمان متولد شد و
تحصیالت ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان رساند و
پس از گذراندن دوره لیسانس در دانشگاه تهران به فرانسه
رفت و در نهایت در سال  ۱۳۴۹پس از بازگشت از فرانسه
در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه به تدریس
پرداخت.
کتاب «حقوق بینالمللی کار» این استاد برجسته در دوره هفتم
کتاب سال جمهوری اسالمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به عنوان کتاب برگزیده حوزه حقوق انتخاب شد.
دانشگاه تهران در ۲۲آذر سال گذشته با برگزاری مراسم
نکوداشت استاد عراقی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور ،از خدمات علمی و
فرهنگی وی قدردانی به عمل آورد.
دانشگاه تهران درگذشت این استاد برجسته را به جامعه علمی
ایران به ویژه به عالقهمندان علم حقوق و خانواده محترم
ایشان تسلیت میگوید.
دکتر منوچهر صبوری ،استاد بازنشسته جامعهشناسی دانشگاه
تهران ۲۵ ،مهر درگذشت.
شادروان منوچهر صبوری ،مترجم آثار ارزشمندی مانند،
جامعهشناسی (گیدنز) ،جامعهشناسی سیاسی (باتومور)،
بنیادهای نظریه اجتماعی (جیمز کلمن) ،جامعه و سیاست:
مقدمهای بر جامعهشناسی سیاسی (مایکل راش) ،ده پرسش
از دیدگاه جامعهشناسی (شارون) ،سیاست و جامعهشناسی
و نظریه اجتماعی (گیدنز) ،راه سوم؛ بازسازی سوسیال
دموکراسی (گیدنز) ،اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی
(کیویستو) ،مقدمات جامعهشناسی (البرو) و نیز مؤلف
کتابهای جامعهشناسی سیاسی ،جامعهشناسی سازمانها:
بوروکراسی مدرن ایران ،جامعهشناسی سازمانها و ...بود.
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رئیس جدید دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران معرفی شد

مراسم معارفه دکتر علی عسگری یزدی به عنوان رئیس
جدید دانشکده معارف و اندیشه اسالمی و تقدیر و تشکر از
دکتر ابراهیم کالنتری ،رئیس پیشین این دانشکده ،با حضور
دکتر سیداحمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیرکل حوزه
ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران ۲۹ ،آبان برگزار شد.
دکتر خضری ضمن تسلیت حادثه زلزله غرب کشور به مردم
ایران و آرزوی صبر برای بازماندگان و نیز تبریک حلول ماه
ربیع گفت« :اهمیت دانشکده معارف و اندیشه اسالمی در این
دوران بر کسی پوشیده نیست .دو دلیل مهم که نشاندهنده
اهمیت این دانشکده است ،یکی وظیفه ارائه دروس معارف
دانشگاه تهران است که بر عهده این دانشکده است .در واقع
مسئولیت ارائه این دروس به با استعدادترین و باهوشترین
جوانان کشور است .موضوع دیگری که اهمیت این دانشکده
را نشان میدهد ،نیازهای جدیدی است که در دنیای امروز
با آن مواجه هستیم .دنیای امروز با چالشهای گوناگونی
روبهروست که بخشی از آن چالشهای دینی ،اعتقادی و
مذهبی است .روزانه تعداد زیادی از انسانها جان خود را
به واسطه این چالشها از دست میدهند .این مسئلهایست
که کل جهان درگیر آن است .بنابراین روز به روز سواالت
متعددی در ذهن نوجوانان ،جوانان و دانشجویان پدید میآید
که نیازمند پاسخ دقیقی از منظر دینی است».

وی افزود« :تنها جایی که مجال پاسخگویی به این پرسشهای
روزافزون را پیدا میکند همین کالسهای دروس معارف
است که در اختیار استادان این دانشکده قرار دارد .بنابراین
مأموریت این دانشکده بسیار سنگینتر از آن چیزی است که
در گذشته وجود داشت».
استاد دانشگاه تهران با اشاره به تغییر در پرسشهای دانشجویان
در گذر زمان اظهار داشت« :این جانب به دلیل سابقه تحصیلی
و کاری ،با نسلهای مختلفی از دانشجویان آشنا هستم و
میبینم که پرسشهای دانشجویان در گذشته با پرسشهایی
که اکنون در ذهن دارند و مطرح میکنند ،تفاوت دارد .بهنظرم
استاد دانشکده معارف در این موضوع میتواند سهل و ممتنع
عمل کند .نسل امروز دانشجویان در عین اعتقاد و عمل به
باورها و آئینهای دینی ،پرسشهای جدی و جدیدی دارند
که نقش استادان معارف در اینجا اهمیت پیدا میکند و کسی
نمیتواند در این مسئله تردیدی بیاورد».
مشاور رئیس دانشگاه تهران با برشمردن مأموریتهای برنامه
سوم دانشگاه افزود« :با توجه به مأموریتهای سهگانه دانشگاه
در برنامه سوم ،به نظر میرسد که دانشکده معارف میتواند
در تحقق این برنامهها نقشی جدی داشته باشد .اگر قرار است
دانشگاه مسئولیتپذیرتر باشد و اخالقیتر عمل کند ،چه
کسی میتواند در سطح دانشگاه گسترش مسئولیتپذیری را
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ترویج نماید؟ مسئولیت اخالقی یک مسئولیت تاریخی است
که از زمان پیامبر عظیمالشأن اسالم بر دوش همه ما نهاده شده
است و نقش دانشکدههای معارف و الهیات و همین طور
سایر دانشکدهها در این امر بسیار خطیر است».
دکتر خضری ادامه داد« :در حوزه زبان فارسی و تاریخ ایران ما
حرفهای زیادی برای گفتن داشتهایم .در حوزه دین هم ایران
در طول تاریخ حرف برای گفتن داشته است .از این رو ،انتظار
میرود که دانشگاه تهران بهعنوان نماد آموزش عالی ،در این
زمینه هم پیشگام و پیشتاز باشد .بنابراین ،در اینجا هم گوشه
چشم به سوی دانشکده معارف برمیگردد و انتظار میرود در
این زمینه هم مسئولیتپذیر و نقشآفرین باشد».
وی با اشاره به مأموریت کارآفرینی در برنامه سوم دانشگاه
اظهار داشت« :دین ما توصیه به کارآفرینی کرده است و بر
اهمیت این کار تأکید شده است .در این زمینه نیز پخته و
سختهکردن و عرضه اندیشه دینی اهمیت کار به دیگران،
میتواند از عهده دانشکدههایی چون دانشکده معارف،
دانشکده الهیات و امثالهم بر آید که باید بتوانند مبانی دینی
آن را استوار سازند و در اختیار دیگران قرار دهند .از این رو
مسئولیتهای دانشکده معارف سنگین بوده ،سنگینتر شده و
در آینده هم سنگینتر خواهد شد.
دکتر خضری در پایان خاطر نشان کرد که مسئولیت دکتر
کالنتری در تأسیس دانشکده معارف و اندیشه اسالمی سنگین
بوده و مسئولیت دکتر عسگری هم در ادامه آن سنگین خواهد
بود .امیدواریم رئیس جدید دانشکده با کمک همه استادان
دانشکده ،در ادامه این راه موفق باشند.
در این مراسم همچنین دکتر کالنتری طی سخنانی با اشاره
به ضرورت ارتقا ساختار سازمانی ،آموزشی و پژوهشی در
عرصه نظام آموزشی دانشگاه ،تأسیس دانشکده معارف و
اندیشه اسالمی را حاصل تالش مسئوالن و رؤسای پیشین
گروه دانست که بعد از تأسیس ،نیاز دانشگاه را در تکمیل
فعالیتهای علمی پژوهشی آن مرتفع کردند و برای ارتقا
بیشتر توجه مسئوالن و تالش اعضای هیأت علمی و کارکنان
دانشکده را میطلبد.
دکتر عسگری یزدی نیز طی سخنانی ضمن تشریح اهداف
آموزشی پژوهشی دانشکده در آینده ،نقشآفرینی علمی آن
را در عرصههای علمی و بینالمللی و توجه بیشتر به مسائل
اخالقی در مسئولیتپذیری اجتماعی را از وظایف اصلی
قلمداد کرد و برای تحقق اهداف دانشگاه تالش مضاعف
اعضای هیأت علمی دانشکده را بسیار تأثیرگذار دانست.

فراخوان حمایت از پایاننامههای
دانشجویانتحصیالتتکمیلی

فراخوان حمایت از پایاننامههای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه تهران در حوزههای «علوم انسانی» و علوم
اجتماعی و رفتاری» منتشر شد.
معاونت پژوهشی دانشگاه طی فراخوانی اعالم کرد
پایاننامههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدههای
روانشناسی و علوم تربیتی ،علوم اجتماعی ،الهیات و معارف
اسالمی ،کارآفرینی ،تربیت بدنی و دانشکده مدیریت را با
هدف ارتقا سالمت روانی اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و
دانشگاهیان مورد حمایت قرار میدهد.
دانشجویان میتوانند پس از تصویب موضوع رساله /پایاننامه
خود در محورهای ذکر شده توسط گروه آموزشی مربوطه،
براي دریافت حمایتهای مورد نظر به معاونت پژوهشی
دانشکده مراجعه و درخواست خود را به منظور بهرهمندی از
حمایتهای مالی چهار برابری و همچنین سایر حمایتهای
اجرایی ارائه نمایند.
درخشش دانشجویان و استادان دانشکده علوم و فنون
در کنفرانس بینالمللی رباتیک و مکاترونیک

دانشجویان و استادان فعال آزمایشگاه رباتهای خدمترسان
پیشرفته دانشکده علوم و فنون نوین در کنفرانس بینالمللی
رباتیک و مکاترونیک درخشیدند.
کنفرانس بینالمللی رباتیک و مکاترونیک  ۳تا  ۵آبان در
دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد ،تیمهایی از آزمایشگاه
رباتهای خدمترسان پیشرفته ( )ASRدانشکده علوم و
فنون نوین دانشگاه در این کنفرانس شرکت و مقاالتی نیز
ارائه کردند.
عناوین ،مقامها و امتیازات کسبشده توسط اعضای
آزمایشگاه  ASRدانشکده علوم و فنون نوین در این کنفرانس
به شرح ذیل است:
کسب مقام سوم در نمایشگاه خالقیت توسط مهندس آزاده
حسنی.
انتخاب مقالۀ مهندس پیمان جودزاده بهعنوان فینالیست بهترین
مقاالت کنفرانس.
انتخاب مقالۀ مهندس حسن اکبری بهعنوان فینالیست بهترین
مقاالت کنفرانس.
کسب مقام سوم بهعنوان ایدۀ برگزیدۀ خالقانه در کنفرانس
توسط مهندس آرمان مردانی.
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ش علمی استاد دانشگاه تهران
تجلیل سرپرست وزارت علوم از چهار دهه تال 
دکتر سید ضیاء هاشمی ،سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،با حضور در منزل دکتر پرویز جبهدار ماراالنی،
استاد بازنشسته مهندسی برق دانشگاه تهران و عضو پیوسته
فرهنگستان علوم ،با این استاد برجسته و خانواده وی دیدار و
گفتوگو کرد.
دکتر هاشمی هدف خود را از این دیدار ارجنهادن به مقام
واالی معلم و استاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
دانست و از سالها تدریس و تحقیق دکتر جبهدار ماراالنی در
دانشگاه تهران قدردانی کرد.
وی اظهار داشت« :هویت دانشگاهها به استادان فرهیخته است
و ما دانشکده فنی تهران را با نام دکتر پرویز جبهدار ماراالنی و
سایر استادان پرتالش آن میشناسیم و امروزه معرفی استادان
پرتالش و الگو مانند دکتر جبهدار را وظیفه خود در جایگاه
مدیریت میدانیم».
دکتر هاشمی افزود« :ترسیم افقهای روشن برای دانشجویان
از نتایج معرفی امثال دکتر جبهدار ماراالنی است که با تالش

خود ،دهها استاد را تربیت کرده و با تالیفات خود در پیشرفت
علم نقش داشتهاند».
وی از تالشها و مجاهدتهای خانواده دکتر جبهدار ماراالنی
تجلیل کرد و نقش همسر و خانواده این استاد پیشکسوت را
در موفقیت و دستاوردهای علمی و پژوهشی وي یادآور شد.
دکتر پرویز جبهدار ماراالنی نیز در این دیدار با قدردانی
از حضور سرپرست وزارت علوم گفت« :عالقه به وطن
و پیشرفت کشور باعث شد که حدود  ۴۰سال در عرصه
آموزش عالی خدمت کنم و امروز به آن افتخار میکنم».
وی تاکید کرد« :به خاطر عالقه به پیشرفت کشورم ،به جز
برای فرصت مطالعاتی ،کشور را ترک نکردهام و  ۴۰سال با
تمام توان در کالس درس به کشور خدمت کردم و پس از
 ۴دهه ،برای گشودن باب خدمت جوانترها در سال ۱۳۸۹
درخواست بازنشستگی کردم».
در پایان این دیدار دکتر سیدضیاء هاشمی با اهدای لوح سپاس
از سالها فعالیت علمی جبهدار ماراالنی تجلیل کرد.

دیدارکارشناس ارشد بخش جنگل سازمان ملل از دانشکده منابع طبیعی

دکتر بنجامین سینگر ،کارشناس ارشد بخش جنگل سازمان
ملل ،به همراه نمایندگان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور دوم آبان با رئیس ،معاونین ،مدیران گروهها و اعضای
هیأت علمی مرتبط با بخش جنگل و فرآوردههای چوبی
دانشکده منابع طبیعی دیدار کردند.
در این دیدار طرفین گزارشی از فعالیتهای انجام شده در
گذشته و برنامهریزی شده برای آینده را ارائه دادند و بر ادامه
کار مشترک بین دانشکده منابع طبیعی ،سازمان جنگلها-
مراتع و آبخیزداری کشور و بخش جنگل سازمان ملل متحد
در اجرای پروژههای مشترک تاکید کردند.
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علوم ورزشی دانشگاه تهران سرآمد تربیت بدنی دانشگاههای ایران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با
قرارگرفتن در رتبه زیر  ۳۰۰دانشگاههای جهان در علوم
ورزشی و تربیت بدنی سرآمد دانشگاههای ایران شد.
دکتر فواد صیدی ،معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،در گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران
گفت« :بر اساس آخرین آمار رتبهبندی علمی دانشگاههای برتر
جهان در حوزه علوم ورزشی که توسط مؤسسه شانگهای در
سال  ۲۰۱۷انتشار یافته است ،دانشگاههای تهران ،آزاد اسالمی
و گیالن در رتبه  ۳۰۰-۲۰۱جهان قرار گرفتهاند».
وی در تشریح نحوه محاسبه امتیازبندی شاخصها افزود« :با
توجه به امتیاز کلی یا همان توتال ،بر اساس کمیت ،کیفیت
و مشارکت بینالمللی در مقاالت چاپشده برگرفته از پنج
شاخص به اختصار ،PUB, CIT, CPP, TOP, IC
دانشگاه تهران با امتیاز  ۹/۶به عنوان رتبه نخست ایران معرفی
شده است .این در حالی است که دانشگاه آزاد اسالمی (با
مجموع واحدهای تحت پوشش در کشور) در این رتبهبندی
با امتیاز  ۳/۶در جایگاه دوم و دانشگاه گیالن با امتیاز  ۵۹/۵در

رتبه سوم ایران قرار گرفتهاند».
معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با
ارزشمند خواندن این جایگاه خاطرنشان کرد« :در روزهای
اخیر به دلیل تفسیر سطحی اطالعات گزارششده در سایت
مؤسسه شانگهای ،رتبه دانشگاه تهران در میان دانشگاههای
ایران ،به اشتباه سوم منتشر شده بود .در صورتی که رتبه هر
دانشگاه در این رتبهبندی بر اساس مجموع پنج شاخص مورد
اشاره تعیین میشود و در آن هم کل شاخصها و هم وزن
هر شاخص محاسبه میشود که با محاسبه شاخصها و وزن
آنها در این رتبهبندی ،دانشگاه تهران جایگاه اول کشور را دارد
و دانشگاه آزاد و دانشگاه گیالن به ترتیب در رتبههای دوم و
سوم کشوری قرار گرفتهاند».
دکتر صیدی در پایان این موفقیت را که به گفته او حاصل
تالش پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی دانشگاه تهران است ،به همکاران خود و نیز
دانشگاهیان دانشگاه آزاد و دانشگاه گیالن تبریک گفت.
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شهيد ابراهيم اصغري
محل تولد :تهران
رشته تحصيلي :ادبيات فارسي
دانشکده :ادبيات و علوم انساني
محل شهادت :پاسگاه زيد -شلمچه کربالي۵

متن زندگينامه شهيد ابراهيم اصغري
شهيد ابراهيم اصغري دوم تیرماه سال  1336دیده به جهان
گشود .اهل ورزش بود و به ورزشهايي چون كاراته ،كشتي،
فوتبال و هندبال عالقه داشت  .ابراهيم چهارمين فرزند خانواده
بود .وي بعد از اتمام دانشسرا در روستاي سرداهي به كسوت
معلمي درآمد و  9ماه در آن جا خدمت كرد .ابراهيم حدود
دو  سال در جبهههای نورعلیه ظلمت و تاریکی جنگید و در
سن  28سالگی در منطقه عملياتي فاو به درجه رفیع شهادت
نایل آمد .
شهيد ابراهيم اصغري در عملياتهاي كربالي  4،3،2،1و  5و
والفجر  8حضور فعاالنه داشته است.
  شهید ابراهيم اصغری تعريف ميكرد« :بعد از حمله به
نیروهای بعثی و اتمام عمليات زخمي شده و بيهوش افتاده
بودم .مرا به خيال اينكه شهيد شدهام به بيمارستان برده و در
چادر ديگري برايم مجلس ترحيم گرفته بودند ،من بعد از به
هوش آمدن از جا برخاسته و به سوي چادر رفتم همه از ديدن
من خنديدند و متعجب شدند».
آخرين باري كه از عملیات برگشته بود احوالش دگرگون بود.
بعد از  4ماه خبر شهادت او به خانواده رسيد .اولين شهيد در
عمليات كربالي  5شهيد ابراهيم اصغري بود.

بخشی از وصيتنامه شهيد
     به نام آن كه هستيبخش جانها و هادي انسانهاست.
درود بر قلب تپنده ستمديدگان زمين ،تهنيت و تحيت بيكران
به شهداء و خانوادههاي گرانقدرشان كه با مقاومت و صبر
زينبگونه اميد دشمنان را به ياس تبديل كردند.
من سرباز حقير امام زمان (عج) ابراهيم اصغري با آگاهي
كامل اين راه را كه ثمره هزاران دسته گل نورسته پرپر شده
انقالب اسالمي هست انتخاب كردم و ميدانم كه اين راه
سختي است .ولي من از صلب مرداني متولد شدهام كه
قرنها ميگفتند حسين جان (ع) .من هم در ادامه راه آنها به
لبيكگويان پيوستم .اگر چه براي يافتن آب حيات در ظلمت
به خيلي درها كوبيدم ،ولي سرانجام آن دري را كه بايد از اول
ميزدم را يافتم و اكنون هرگز اين آستانه را رها نخواهم كرد.
امت مقاوم اسالم بدانيد و آگاه باشيد كه اگر همگي حول
محور رهبري واحد اسالمي جمع شويد ،هيچ قدرتي
نميتواند در بنيان مرصوصتان رخنه ایجاد نمايد .به عصرها
و نسلها بفهمانيد كه ما وارثان خون سيدالشهداء (ع) و ياران
باوفايشهستيم.
اما پدر و مادر عزيزم كه قدر تمام دنيا دوستتان دارم و هيچگاه
چهرههاي مهربان و خداييتان از نظرم محو نميشود .نتوانستم
در پيري عصاي دستتان باشم ،ولي يادتان باشد كه شما براي
اولين بار سيد الشهدا(ع) را به من شناسانديد .اسوه مقاومت و
صبر باشيد آنچنان كه صبر از دست شما به تنگ آيد .

دستـــــــــــــــــــــــــــــاورد

ساختنانوسامانههوشمندانتقالهمزمان
دارو و ژن به سلولهای سرطان استخوان

طراحی و ساخت نانوبیو رآکتور برای مطالعه
تجربیسیستمبیولوژیدردانشگاهتهران

ساختنانوسامانههوشمندانتقالهمزمان
دارو و ژن به سلولهای سرطان استخوان
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ساخت نانو سامانه هوشمند
انتقال همزمان دارو و ژن
به سلولهای سرطان استخوان
در دانشگاه تهران
نانو سامانه هدفمند و هوشمند انتقال همزمان دارو و ژن به
سلولهای سرطان استخوان در دانشگاه تهران ساخته شد.
ساخت این نانوسامانه بخشی از طرح ساخت نانو سامانههای
هوشمند دارو و ژن بر پایه فناوری پزشکی شخصی بوده که به
سرپرستی دکتر قاسم عموعابدینی و مشترک با مرکز پژوهشی
فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران و
دانشگاه آمستردام هلند در حال انجام است.
این نانوسامانه مرتبط با پروژه دکتری فاطمه حقیرالسادات،
دانشجوی نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین است.
رساله این دانشجو با راهنمایی دکتر قاسم عموعابدینی ،دکتر
تیمور فروانفر و دکتر محمد حسن شیخها ،مشاوره دکتر مارکو
هلدر ،دکتر بهروز زندیه دوالبی و دکتر جواد محمد نژاد ،و
با داوری دکتر سید مهدی کالنتر ،دکتر عظیم اکبرزاده ،دکتر
حسینعلی رضائیان و دکتر مهدی رهایی و حضور سفیر هلند
در ایران در دانشکده علوم و فنون نوین دفاع شد.

نانو سامانه هوشمند بر پایه نانوفناوری ،فناوری ژنومیک،
پروتئومیکس و پزشکی شخصی برای درمان سلولهای
سرطانی پایهگذاری شده است .طراحی و بهینه سازی سامانه
نانویی لیپوزوم ،دارو ،ژن و روش هدفمندی در دانشگاه تهران
و طراحی ژن و سنتز پپتید در دانشگاه آمستردام هلند صورت
گرفته است که نتایج این پروژه تا کنون در مرحله ورود به
تستهای حیوانی است که در طی چند سال آینده مسیر
تست حیوانی و انسانی را طی خواهد کرد.
از نتایج این تحقیق  ۶مقاله  ISIچاپ شده و  ۶مقاله ISI
در دست چاپ و داور نهایی است ،همچنین دارای  ۱۵مقاله
داخلی و  ۴۲مقاله کنفرانسی داخلی و بینالمللی است .این
تحقیق در حال گذراندن مراحل اخذ ثبت اختراع بینالمللی
( )US Patentبا عنوان
liposomes-Nano of Production and Synthesis
Personalized using Cancer Treat to used
Cancer genomics-Proto on Based Technology
Cells

و شماره  ۹۶۰۰۷۴۵۲میباشد.
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Overview of preparation methods of polymeric and lipid-based (noisome, solid lipid, liposome) nanoparticles: A
comprehensive review
New liposomal doxorubicin nanoformulation for osteosarcoma: Drug release kinetic study based on thermo and pH
sensitivity
A Novel Approach on Drug Delivery: Investigation of A New Nano-Formulation of Liposomal Doxorubicin and
Biological Evaluation of Entrapped Doxorubicin on Various Osteosarcoma Cell Lines
A comprehensive mathematical model of drug release kinetics from nano-liposomes, derived from optimization studies
of cationic PEGylated liposomal doxorubicin formulations for drug-gene delivery
Co-delivery of hydrophilic and hydrophobic anticancer drugs using biocompatible pH-sensitive lipid-based nanocarriers for multidrug-resistant cancers

. در پیوندهای فوق قابل دسترسی است،فایل برخی از مقاالت چاپ شده این تحقیق
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طراحی و ساخت نانوبیو رآکتور
برای مطالعه تجربی سیستم بیولوژی
در دانشگاه تهران

نانوبیورآکتور برای مطالعه تجربی سیستم بیولوژی و تولید
محصوالت در مسیرهای متابولیکی در خارج از سلول
برای نخستین بار در دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد.
نانوبیورآکتور ساخته شده مرتبط با پروژه دکتری مهدی
پسران ،دانشجوی نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون
نوین دانشگاه تهران ،است که با راهنمایی دکتر قاسم
عموعابدینی دفاع شد.
در این تحقیق که کار عملی و آزمایشگاهی آن در مرکز
پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی
دانشگاه تهران به انجام رسیده ،با استفاده از روش تقلید
زیستی ،مسیر متابولیسمی تثبیت نیتروژن در خارج از
سلول ساخته شده است.

این مسیر متابولیسمی توسط نانوبیورآکتورهایی که از بستر
نانوفایبرهای سلولزی طبیعی ساخته شده بودند ،در خارج از
سلول مشابه سازی شد.
هر سه آنزیم این مسیر یعنی اوره آز ،گلوتامات دهیدروژناز
و گلوتامین سنتتاز در بستر نانوبیورآکتورها تثبیت و در
شرایط کام ً
ال کنترل شده واکنشها را به انجام رساندند.
تمامی شرایط کارکردی آنزیمهای مذکور مدل سازی و
بهینه سازی و در شرایط تعریف شده واکنشها به انجام
رسیدند.
نانوبیورآکتور ساخته شده توانایی انجام واکنشهای پشت
سرهم را داشته و برای اولین بار در جهان این مسیر
متابولیسمی سه آنزیمی در خارج از سلول تشکیل و در
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ادامه مورد استفاده قرار گرفت.
در این پژوهش با استفاده از واکنشهای پشت سر هم سه
آنزیمی ،اوره به یک محصول زیستی با ارزش تبدیل شد.
ابتدا هر یک از آنزیمها در شرایط بهینه ،بر روی
نانوفیبرهای سلولزی تثبیت و سپس در واکنشهای پشت
سر هم شرکت داده شدند.
تثبیت هر سه آنزیم در فضای نانویی دارای نوآوری بوده
و انتخاب جنس مناسب نانو فایبر نیز از نوآوریهای این
کار است.
استفاده از این سیستم محققان را قادر خواهد ساخت
که مسیرهای متابولیسمی داخل سلول مبتنی بر مهندسی

متابولیسم و سیستمهای بیولوژی را مورد مطالعه تجربی
قرار دهند و امکان تولید محصوالت بیولوژیک را در
مقیاس مینیاتوری فراهم سازند.
نتایج حاصل از این تحقیق میتواند در حوزههای زیست
پزشکی ،ساخت کلیه مصنوعی و ابزار مطالعه سیستمهای
بیولوژی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
این تحقیق ،با عنوان Nano-bioreactor Apparatus
and Method of Manipulating Extracellular
 Metabolic Systemدر اداره ثبت اختراع بینالمللی
( )US Patentبا شماره ثبت  ۱۵/۴۶۰/۶۵۱در تاریخ
 ۲۵می  ۲۰۱۷با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران
ثبت شده است.

انتشار کتاب استاد پردیس علوم دانشگاه تهران توسط اسپرینگر

کتاب اطلس خرچنگهای خلیج فارس ،نوشته دکتر رضا
ندرلو ،عضو هیأت علمی دانشکده زیستشناسی پردیس
علوم دانشگاه تهران ،از سوی انتشارات اسپرینگر منتشر شد.
این کتاب حاصل  ۱۴سال مطالعه تاکسونومی خرچنگهای
خلیج فارس و دریای عمان است که دکتر رضا ندرلو ،عضو
هیأت علمی دانشکده زیستشناسی پردیس علوم دانشگاه

تهران ،از سال  ۱۳۸۲با شروع پایاننامه فوق لیسانس خود در
دانشگاه تهران آن را آغاز کرد.
وی همزمان با ادامه تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه
فرانکفورت و موزه تاریخ طبیعی سنکنبرگ آلمان ،به اغلب
موزههای تاریخ طبیعی دنیا سفر کرده و نمونههای جمعشده
از خلیج فارس و دریای عمان را مورد بازنگری قرار داده
است .حاصل این مطالعه در سال  ۲۰۱۷در قالب اطلسی
رنگی و  ۴۴۴صفحهای به چاپ رسیده که شامل اطالعات
 ۲۵۶گونه خرچنگ میشود.
متن کتاب با دو پیشگفتار از پیتر کسترو و پیتر نْگ در تمجید
از این اطلس آغاز میشود .سپس با مقدمه دکتر ندرلو درباره
اهمیت بومشناختی و حفاظتی آبهای جنوب ایران روبهرو
میشویم.
در بخش آغازین کتاب ،شرح کاملی درباره خلیج فارس
و دریای عمان و تاریخچه مطالعه سیستماتیک خرچنگها
(براکیورا) باالخص مطالعه خرچنگها در منطقه جنوب ایران
آمده است .پس از قسمت آغازین کتاب ،فصلهای بعدی
به تبارها و زیرگروههای مختلف خرچنگها میپردازد.
پودوترماتها (مشتمل بر یک خانواده) در بخش یک،
هتروترماتها در بخش دو هتروتروماتها (که بسیار مفصل
و مشتمل بر  ۲۶خانواده است) ،در بخش سه توراکوترماتها
(شامل  ۹خانواده) مورد بحث و شناسایی در حد سر رده و
گونه قرار میگیرند.
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چاپ کتاب استاد دانشگاه تهران توسط انتشارات IET
مکانیکی قرار گیرند و این امر منجر به ضرورت تشخیص
خطای این موتورها به عنوان بخشی از فرایند نگهداری
شده است».
وی افزود« :هنوز یک هدف دستنیافتنی ،توسعه یک رهیافت
جامع عملی است که در صنعت بتواند به طور دقیق خطاهای
مختلف بالقوه موتور القایی را تشخیص دهد».
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با اشاره به هدف
کتاب تشخیص خطای موتورهای القایی تصریح کرد« :هدف
از کتاب حاضر پرکردن این خأل با تمرکز بر فرایندهای نظری،
تجربی و کمکهای کامپیوتری برای تشخیص خطا و بنا
نهادن یک روش ساختاری جامع است تا به کاربر اجازه دهد
سیاست تشخیص درست را انتخاب کند».
کتاب تشخیص خطای موتورهای القایی ،نوشته دکتر جواد
فیض ،عضو هیأت علمی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،توسط انتشارات  IETمنتشر شد.
این کتاب با همکاری ،وحید قربانیان و گوجکو جک سیمویچ
در سال  ۲۰۱۷در  ۵۴۰صفحه منتشر شد.
دکتر فیض در گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران
درباره اهمیت این کتاب گفت« :موتورهای القایی هنوز
مهمترین و قابل اعتمادترین ماشینهای الکتریکی محسوب
میشوند .بازه گسترده کاربرد آنها باعث شده که در
معرض تنشهای مختلف الکتریکی ,مغناطیسی ،حرارتی و

دکتر فیض درباره محتوای کتاب خاطرنشان کرد« :موضوعاتی
که در این کتاب به آنها پرداخته شده شامل پایش وضعیت و
تشخیص خطای موتورهای القایی ،تئوری موتورهای القایی با
راهاندازی بر خط و تغذیه اینورتری ،اصول خطاهای موتور
القایی ،اجرای مقیاس آزمایشگاهی ،امواج نیروی مگنتو-موتیو
در موتورهای القایی سه فاز سالم ،مدل مدار تزویج شده
چندگانه موتورهای القایی ،اعمال روش اجزای محدود بر
روی حالتهای سالم و خطادار موتورهای القایی ،روشهای
پردازش سیگنال مورداستفاده در تشخیص خطا ،تشخیص
خطای میلههای شکسته در موتورهای القایی ،تشخیص خطای
نا هم محوری در موتورهای القایی و تشخیص خطای اتصال
کوتاه حلقه در موتورهای القایی است».

مطالعه انعطافپذیری گلبولهای قرمز بیماران دیابتی با استفاده از انبرک نوری در دانشگاه تهران
محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
بر روی گلبولهای قرمز بیماران دیابتی مطالعات انجام دادند.
نتایج مطالعات پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و
بیوفیزیک دانشگاه تهران با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه
صنعتی شریف ،بر روی گلبولهای قرمز بیماران دیابتی نشان
داد که گلبولهای قرمز این افراد از نظر اندازه کوچکتر از
گلبولهای افراد سالم است .همچنین سطح این گلبولها از

برجستگیهای کمتری برخوردار است.
پژوهشهای این محققان با استفاده از انبرک نوری بر روی
گلبولهای قرمز افراد مبتال به دیابت نوع دو نشان داد که
انعطافپذیری این گلبولها در مقایسه با گلبولهای قرمز افراد
سالم حدود  ۲۰درصد کمتر است که این موضوع میتواند
سبب عوارض مختلفی در بدن نظیر کاهش اکسیژنرسانی به
برخی از بافتها شود.
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چاپ کتاب استاد دانشگاه تهران توسط انتشارات بینالمللی جان ویلی
مذکور را به صورت کامل ،شفاف و نظاممند تشریح کند ،ارائه
نشده است و این نقصان مانعی را پیش روی عالقهمندان به
این عرصه ،به ویژه دانشجویان ،قرار داده است .لذا ،نویسندگان
کتاب حاضر تالش کردهاند تا با نگارش کتاب حاضر و ارائه
هرچه کاملتر مبانی و مدلسازی الگوریتمهای تکاملی و
فراکاوشی ،نقصان موجود را جبران و مسیر عالقهمندان به این
عرصه را هموارتر نمایند.
فصل اول کتاب
الگوریتمهای تکاملی و فراکاوشی برای بهینهسازی مهندسی،
مبانی بهینهسازی و کاربرد آن در مسائل مختلف مهندسی را
تشریحمینماید.
فصل دوم
کتاب الگوریتمهای تکاملی و فراکاوشی برای بهینهسازی
مهندسی ،به قلم استاد دانشگاه تهران ،توسط انتشارات
بینالمللی جان ویلی منتشر شد.
کتاب الگوریتمهای تکاملی و فراکاوشی برای بهینهسازی
مهندسی ،به قلم دکتر امید بزرگحداد ،عضو هیأت علمی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو یک
درصد دانشمندان برتر جهان ،محمد سلگی ،دانشآموخته و
پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و با
همکاری پروفسور هوگو لوئایسیگا ،استاد دانشگاه کالیفرنیا
سانتا باربارا آمریکا و عضو برجسته جامعه مهندسین عمران
آمریکا ،نگارش و توسط انتشارات بینالمللی جان ویلی به
چاپ رسید.
این کتاب مبانی و چگونگی مدلسازی الگوریتمهای تکاملی
و فراکاوشی را با استفاده از یک روش نظاممند و منحصر به
فرد ،تشریح نموده و کاربرد الگوریتمهای مذکور را در علوم
مختلف مهندسی از جمله مهندسی کشاورزی ،عمران ،برق،
مکانیک و غیره مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
به رغم کاربرد گسترده الگوریتمهای تکاملی و فراکاوشی در
طیف وسیعی از علوم ،تا کنون کتاب مرجعی که الگوریتمهای

به تشریح مبانی الگوریتمهای تکاملی و فراکاوشی و ارتباط
آنها با مسائل گوناگون مهندسی ،میپردازد .درنهایت فصول
 ۳تا  ۲۲کتاب ،هر فصل به یکی از مهمترین و پرکاربردترین
الگوریتمهای فراکاوشی و تکاملی اختصاص داده شده است،
به طوری که مبانی ،کاربرد و مدلسازی الگوریتم را بحث و
تشریح مینماید و هر فصل با ارائه یک راهنما برای کد نویسی
الگوریتم مربوطه به پایان میرسد.
کتاب حاضر برای استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی،
محققان ،مدرسان و مهندسان با عالقهمندی در زمینه بهینهسازی
مهندسی تهیه شده است.
ساختار و محتوای کتاب به نحوی است که نیاز طیف وسیعی
از خوانندگان ،از مبتدیان تا متخصصان ،که در جستجوی
یک ارائه کامل ،شفاف و نظاممند از الگوریتمهای تکاملی و
فراکاوشی میباشند را پاسخ میدهد.
الزم به ذکر است که دکتر امید بزرگحداد ،عضو هیأت علمی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران ،با چاپ بیش از  ۲۵۰کتاب و مقاله
توسط ناشران معتبر بینالمللی و همچنین راهنمایی پایاننامهها
و رسالههای متعدد در موضوع توسعه و کاربرد روشهای
بهینهسازی و هوش مصنوعی ،از جمله متخصصان در این
زمینه تحقیقاتی است.
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کتاب عضو هیات علمی دانشگاه تهران کتاب برتر صنعت برق کشور شد
کتاب سیستمهای انتقال انرژی الکتریکی هوشمند تالیف عضو
هیات علمی دانشکده برق پردیس فنی دانشگاه تهران رتبه برتر
را کسب کرد.
یودومین کنفرانس بینالمللی برق و ششمین جشنواره
در س 
انتخاب کتاب برتر صنعت برق کشور ،کتاب «سیستمهای
انتقال انرژی الکتریکی هوشمند» ،تألیف دکتر فرخ امینیفر،
استادیار دانشکده برق پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،موفق به کسب رتبه برتر شد.
هوشمندسازی شبکه انتقال برق کشور یکی از مهمترین ابزارها
برای جلوگیری از وقوع خاموشیهای گسترده و ارتقای امنیت
و پایداری شبکه برق است.
کتاب «سیستمهای انتقال انرژی الکتریکی هوشمند» در
شش فصل تدوین و مفاهیم نوینی را که اخیرا ً در حوزه
هوشمندسازی سیستمهای قدرت مطرح شده تبیین میکند.
از جمله مباحث این کتاب میتوان به موضوعهایی از قبیل
«تابآوری سیستمهای قدرت در مقابل حوادث نادر با اثر
شدید»« ،طرحهای دفاعی و هماهنگسازی سیستمهای
حفاظت ویژه»« ،سامانههای پایش ،حفاظت و کنترل گسترده

اعطای جایزه جهانی علوم انسانی اسالمی
به استاد دانشگاه تهران

دکتر حسن سبحانی ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران ،برگزیده
سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسالمی در حوزه
اقتصاد اسالمی شد.
دکتر حسن سبحانی ،در رشته اقتصاد اسالمی ،به دلیل تقویت
و بسط گفتمان اقتصاد اسالمی در ایران و ارائه نقدهای قوی
نسبت به نظام اقتصاد لیبرال و همچنین پایهگذاری رشته
اقتصاد اسالمی و پرورش شاگردان فراوان و کمک به
پیشرفت رشته اقتصاد اسالمی در این عرصه تقدیر شد.

سیستم قدرت»« ،انعطافپذیری سیستم قدرت در برابر
تغییرات ناگهانی و پیشبینی نشده منابع انرژی تجدیدپذیر» و
«کلیدزنی خطوط انتقال با هدف ایجاد انعطاف در به رهبرداری
از شبکه انتقال» اشاره کرد.
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انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون نوین توسط ناشر معتبر بینالمللی
کتاب پلیمرهای تقویت شده با نانولوله کربن تالیف عضو
هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین ،توسط انتشارات
الزویر منتشر شد.
کتاب پلیمرهای تقویت شده با نانولوله کربن :از مقیاس نانو
تا ماکرو ،نوشته دکتر رهام رفیعی ،دانشیار گروه هوافضای
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،که برای انتشارات
 Elsevierتألیف شده بود ،منتشر شد.
این کتاب شامل بیست و یک فصل است که محققان برجستهای
از کشورهای مختلف به تهیه فصول مختلف آن پرداختهاند.
دکتر رفیعی و سه تن از اعضای آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت،
تحت سرپرستی وی نیز تألیف سه فصل مختلف از این کتاب
را برعهده داشتهاند.
در این کتاب روشهای مختلف مدل سازی ،مشخصهسازی
آزمایشگاهی و روشهای ساخت نانولوله کربن و کامپوزیت
پلیمری حاوی آن از دیدگاه مکانیک تشریح شدهاند.
در این کتاب ،توصیف کاملی از رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت
پلیمری حاوی نانولوله کربن بر اساس روشهای مدل سازی
و شبیهسازی ارائه میشود که زمینههای مستعد بهکارگیری این
مواد در مقیاس صنعتی را هموار خواهد ساخت.
روشهای مدلسازی ارائه شده در این کتاب در سه حوزه
مدل سازی اتمی ،مدلسازی محیط پیوسته تحلیلی و عددی و

استاد دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
داور برتر ناشر معتبر بینالمللی شد

استاد دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران به عنوان
داور برتر مجله خستگی و شکست مواد و سازههای مهندسی
انتخاب شد.

دکتر علیرضا ترابی ،دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین ،در
سال  ۲۰۱۶به عنوان داور برتر مجله خستگی و شکست مواد
و سازههای مهندسی انتخاب شد .شایان ذکر است که مجله
مذکور توسط انتشارات معتبر  Wileyمنتشر شده و جزو
مجالت  ISI:WOSبا کیفیت  Q1شناخته شده است.

همچنین مدلسازی چند مقیاسی تشریح میشوند.
فصول مختلف این کتاب از مفاهیم پایهای مرتبط با نانولوله
کربن و نانو کامپوزیت حاوی آن گرفته تا روشهای نوین
مطرح شده در سالهای اخیر برای تخمین خواص مکانیکی
آنها را شامل میشود و میتواند به عنوان کتاب درسی در این
حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
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مقایسه ساختار پروتئینی گوشت حالل و غیرحالل توسط محققان دانشگاه تهران
پژوهش محققان دانشگاه تهران نشان میدهد که ساختار داشته است .تأثیر حرارت بر میوگلوبین غیرحالل منجر به
پروتئین در گوشت حالل و گوشت غیرحالل متفاوت است و تجمعات بیشتری در آن میشود که هم راستا با اکسایش بیشتر
این نمونه ،باعث اختالل در عملکرد آنزیمهای گوارشی بر
گوشت حالل با دستگاه گوارش انسان سازگارتر است.
از آنجایی که از مهمترین عوامل تعیینکننده حالل بودن هیدرولیز پروتئین میشود.
گوشت ،نوع ذبح حیوان است ،مطالعاتی در این زمینه انجام بر اساس این مطالعات دستگاه سنجش بافت نیز نشان میدهد
شده است که نشان میدهد روشهای مختلف کشتار روی بافت غیرحالل هنگام جویدن سختی و مقاومت بیشتری نسبت
کیفیت و ترکیبات بیوشیمیایی گوشت و خواص فیزیکی مثل به بافت ماهیچهای حالل دارد .خاصیت افزایش رادیکالهای
رنگ گوشت و همچنین خواص میکروبی آن ،پس از مرگ فعال اکسیژن در میوگلوبین غیرحالل میتواند در عوارض و
پیچیدگیهای بیماری دیابت نقش ایفا کند.
حیوان تأثیرگذار است.

این پژوهش توسط الناز حسینی ،دانشجوی کارشناسی ارشد
در رشته بیوفیزیک با راهنمایی دکتر علی اکبر موسوی موحدی
در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انجام
شد.

محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
طی مطالعات طیفسنجی اعالم کردند پروتئین میوگلوبین که
یک پروتئین بافت ماهیچهای است تحت کشتار حالل ساختار
فشردهتری نسبت به میوگلوبین غیرحالل دارد و رادیکالهای
فعال اکسیژن تولید شده هنگام اندرکنش میوگلوبین غیرحالل مصرف محصوالت حالل طی سالهای اخیر در سراسر
با ماده تخریب کننده پروتئین ،بیشتر است.
جهان رشد صعودی داشته و صنعت غذای حالل که عمدت ًا
بنا بر این گزارش ،اعمال شرایط گوارشی بر دو پروتئین نشان بر فراوردههای گوشتی تمرکز دارد ،به یک صنعت پردرآمد
داد نمونه حالل هضم راحتتری نسبت به نوع غیرحالل تبدیل شده است.
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بینالمللی
اخــــــــــــــبـــــــــار

جایگاهبرترملیدانشگاهتهران
در رتبهبندیهای جهانی

حضور رئیس دانشگاه در اجالس
کمیتهاجراییاتحادیهبینالمللیدانشگاهها

دیدارمسئوالندانشگاههومبولتآلمان
از دانشگاه تهران

گفتوگویرئیسدانشگاهتهران
با رئیس دانشگاه دولتی مسکو
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جایگاه برتر ملی دانشگاه تهران در رتبهبندیهای جهانی
دانشگاه تهران در دو رتبهبندی مجزا که از سوی تایمز و
یو.اس.نیوز به عمل آمده ،توانسته است در سطح ملی همچنان
جایگاه نخست خود را حفظ کند.
در رتبهبندی تایمز توانسته است در میان  ۳۰۰مؤسسه حوزه
مهندسی و فناوری برتر جهان و در رتبهبندی یو.اس .نیوز در
رتبه  ۴۶۲جهان قرار گیرد.
دانشگاه تهران در میان  ۳۰۰مؤسسۀ برتر مهندسی و فناوری
جهان
بر پایۀ ویرایش « ۲۰۱۸مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» که در
سال  ۲۰۱۷منتشر شده ،دانشگاه تهران توانسته است با کسب
رتبه زیر  ۳۰۰در فهرست  ۵۰۰مؤسسۀ برتر جهان در حوزۀ
مهندسی و فناوری قرار گیرد.
بر پایۀ این نظام رتبهبندی ،دانشگاه تهران در رتبهبندی فراگیر
مهندسی و فناوری توانسته است در رتبۀ  ۲۵۱تا  ۳۰۰جهان
قرار گیرد .عالوه بر این ،دانشگاه تهران در موضوعهای
مهندسی عمومی ،مهندسی عمران و مهندسی شیمی جایگاه
نخست ملی را به دست آورده است.
افزون بر دانشگاه تهران ،دانشگاههای صنعتی نوشیروانی بابل،
صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر ،گیالن ،صنعتی اصفهان و
تبریز در میان  ۵۰۰مؤسسۀ برتر جهان در حوزۀ مهندسی و
فناوری هستند.

رتبهبندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسههای پیشرو
دنیا در حوزۀ مهندسی و فناوری را در پنج شاخص آموزش
( ،)٪۳۰پژوهش ( ،)٪۳۰استنادها ( ،)٪۵/۲۷چشمانداز جهانی
( ،)٪۵/۷و درآمدهای صنعتی ( ،)٪۵بر پایۀ  ۱۳سنجۀ کمی
ارزیابی میکند.
جایگاه نخست ملی و  ۲۶۴جهان دانشگاه تهران در رتبهبندی
یو .اس .نیوز
همچنین بر پایۀ ویرایش  ۲۰۱۸رتبهبندی بهترین دانشگاههای
جهان «یو .اس .نیوز» دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و
 ۴۶۲جهان جای گرفته است .امتیاز دانشگاه تهران در این نظام
رتبهبندی  ۶/۴۴است.
رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان برای فراهمکردن فهم
بهتری از مقایسه مؤسسهها در جهان پدید آمده است.
مؤسسۀ «یو .اس .نیوز» از  ۱۳سنجۀ کلیدی (آوازه جهانی
پژوهشی ،آوازه منطقهای پژوهشی ،شمار انتشارات ،کتابها،
همایشها ،تأثیر استنادی تعدیلشده ،کل استنادها ،شمار
انتشارات در بین یک درصد انتشارات باکیفیت ،نسبت
انتشارات در بین یک درصد انتشارات باکیفیت ،شمار همکاری
جهانی ،نسبت همکاری جهانی ،شمار مقالههای پراستناد در
بین یک درصد انتشارات باکیفیت ،و نسبت مقالههای پراستناد
در بین یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسهها
بهره میگیرد.
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امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه حمل و نقل روسیه

تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه
حمل و نقل روسیه به امضا رسید.
در جلسه مشترک دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،و دکتر لوین ،رئیس دانشگاه حمل و نقل ریلی
روسیه ،سوم آبان ،سند تفاهمنامه همکاری مشترک آموزشی،
پژوهشی بین دو دانشگاه امضا شد.
طبق سند تفاهمنامه ،دو دانشگاه به منظور همکاری مشترک
در حوزههای آموزشی به ویژه تبادل استاد و دانشجو در شاخه
تحصیالت تکمیلی و برگزاری دورههای تخصصی اعالم

بازدید هیأت چینی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

هیأت هفتنفره از دانشگاه نورثوست چین ،به سرپرستی
پروفسور وانگ گودونگ ۱۷ ،مهر ضمن بازدید از دانشکده
حقوق و علوم سیاسی با برخی از مسئوالن این دانشکده دیدار
و گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف در زمینههای تبادل استاد و دانشجو
با امکان تدریس استادان هردو دانشگاه بهصورت بلندمدت
یا کوتاهمدت به زبان انگلیسی ،انجام پروژههای تحقیقاتی
مشترک ،فراهم کردن امکان گذراندن فرصتهای مطالعاتی
برای استادان ،ایجاد همکاری مؤسسه مطالعات خاورمیانه
دانشگاه نورثوست با دانشگاه تهران بحث و تبادل نظر کردند.

آمادگی کردند .همچنین مقرر شد در زمینه اجرای پروژههای
پژوهشی مشترک نیز برنامهریزی صورت پذیرد.
پیشنهاد تشکیل شبکهای مشترک از متخصصان دو دانشگاه
برای برنامهریزی و اجرای فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی از
دیگر موضوعات مورد بحث این جلسه بود.
دانشگاه حمل و نقل روسیه متشکل از  ۹مؤسسه است که در
حوزههای ساخت و ساز عمرانی (تونل ،پل ،جاده و غیره)،
فناوری حمل و نقل ،مدیریت سیر و حرکت ،فناوریهای
نوین مواد ،هیدرولیک ،تجهیزات دریایی ،لوکوموتیو و واگن،
حمل و نقل سریع ،سیستمهای کنترل و ایمنی حرکت ،فناوری
اطالعات ،مهندسی محیط زیست ،موتورهای گازسوز،
لجستیک ،اقتصاد ،امبیای و حقوق بینالملل فعالیت دارد.
این دانشگاه همچنین مسئولیت آموزش دانشجویان به صورت
لونقل از جمله
تخصصی برای حوزههای مختلف صنایع حم 
صنایع ریلی ،دریایی و جادهای را بر عهده دارد.
دورههای آموزشی تخصصی برای کارکنان صنایع مختلف
حمل و نقل در روسیه نیز توسط این دانشگاه برگزار میشود.

حضور رئیس دانشگاه تهران
در هشتاد و چهارمین اجالس کمیته اجرایی
اتحادیه بین المللی دانشگاهها

دکتر محمود نیلیاحمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و عضو
کمیته اجرایی اتحادیه بینالمللی دانشگاهها در هشتاد و
چهارمین اجالس اتحادیه و نیز نشست جهانی اتحادیهها و
کنفرانس بینالمللی آن از  ۱۶تا  ۲۰اکتبر  ۲۰۱۷در کشور غنا
شرکت کرد.
رئیس دانشگاه تهران در این اجالس در پنل تخصصی نقشها
و انتظارات از رهبران آموزش عالی سخنرانی کرد .همچنین با
هماهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در غنا دکتر نیلی
احمدآبادی با وزیر اطالعرسانی کشور غنا دیدار کرد.
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برگزاریکارگاهبینالمللی
مدیریت پژوهش و فناوری ایران و آلمان
در دانشگاه تهران
کارگاه بینالمللی مدیریت پژوهش و فناوری مشترک ایران و
آلمان در پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
کارگاه بینالمللی مدیریت پژوهش و فناوری مشترک ایران و
آلمان از سوی کارگروه بینالملل پردیس دانشکدههای فنی و
انجمن دانشگاهیان و متخصصان ایرانی در آلمان (ایراسا) یکم
آبان در پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه متخصصان و مدیران کلیدی آلمان ،به همراه
همتایان ایرانی خود از جمله معاونان و نمایندگان وزارت علوم
و بنیاد تحقیق آلمان و ایران ،نماینده بخش مدیریت پژوهش
آژانس فضایی آلمان ،نماینده سازمان تحقیقاتی هلمهولتر،
معاونت پژوهشگاه نیرو ،و مدیران و معاونان امور پژوهشی،
فناوری و بینالملل و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهها
و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور حضور داشتند.

کارگروه بینالملل پردیس دانشکدههای فنی در نظر دارد در
راستای اهداف بینالمللیسازی دانشگاه ،عالوه بر روشهای
متداول در همکاریهای بینالمللی از اتصال علوم بنیادین و
مهندسی کشور با جریان دنیای پیشرفته در سطوح بینالمللی
استفاده کند تا از این طریق مدیریت پژوهش و فناوری را
ارتقا بخشیده و از تجارب جهانی در زمینه ارتباط دانشگاه
و صنعت ،بهبود کیفیت و هدفمندسازی تحقیقات علمی در
مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور بهرهبرداری نماید.

همزمان با صد شهر جهان در تهران برگزار شد

رویداد بینالمللی کلیماتون  ۲۰۱۷با مشارکت دانشگاه تهران

رویداد بینالمللی کلیماتون  ،۲۰۱۷به طور همزمان در صد
شهر دنیا ،با مشارکت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
برگزار شد.
رویداد بینالمللی کلیماتون با مشارکت شهرداری تهران و
حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت
مدرس و مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران با حضور بیش از   40نفر از مدیران و
متخصصان حوزه کارآفرینی و و نوآوری  ۲۷و  ۲۸اکتبر
 ۲۰۱۷میالدی برابر با  ۵و  ۶آبان در سراسر دنیا برگزار شد.
روز اول این رویداد بینالمللی که با سخنرانی مهندس
دانشور ،قائم مقام معاونت خدمات شهری منطقه  ۶شهرداری

تهران ،برگزار شد ،متخصصان و صاحبان ایده در خصوص
فرصتهای کارآفرینانه موجود در زمینههای چالشهای
زیستمحیطی ،آلودگی هوا ،آلودگی آب و ...به بحث و
گفتوگو پرداختند .در روز دوم این رویداد که  ۶آبان برگزار
شد متخصصان و صاحبان ایده  طرحها و ایدههای خود را
ارائه کرده که توسط داورها و مربیان نقد و بررسی شد.

گفتنی است رویداد کلیماتون از برجستهترین فعالیتهای
بینالمللی در سه حوزه آموزش ،کارآفرینی و نوآوری با
تاکید بر تغییرات اقلیمی است که امسال برای اولین بار در
ایران برگزار شد.
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دیدار مسئوالن دانشگاه هومبولت آلمان
از دانشگاه تهران

هیأتی از دانشگاه هومبولت آلمان با مسئوالن چند پردیس و
دانشکده دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کردند.
هیأتی از دانشگاه هومبولت آلمان  ۱۷ ،مهر ضمن بازدید
از پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکده مطالعات جهان و
دانشکده علوم اجتماعی با جمعی از مسئوالن و اعضای هیأت
علمی دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار طرفین ضمن بحث و تبادل نظر درباره راههای
گسترش روابط بین دو دانشگاه ،تبادل استاد و دانشجو،
پروژههای تحقیقاتی مشترک و توافقات دوجانبه ،خواستار
ایجاد و توسعه همکاریهای علمی شدند.
همچنین با توجه به اینکه یکی از مهمترین زمینههای فعالیت
در دانشگاه هومبولت در حوزه مواد و قطعات هیبریدی
است و به دلیل وجود تخصص و زمینه پژوهشی مشابه در
دانشکده فنی دانشگاه تهران ،در پایان دو طرف توافق کردند
برای فراهمکردن زمینهها و مقدمات برگزاری کارگاه آموزشی،
پژوهشی در همین حوزه و تصمیمگیری نهایی در خصوص
مکان و زمان برگزاری با هم در ارتباط باشند.
پیشبینی میشود این نشست در پایان سال جاری میالدی
برگزار شود.
اعضای این هیأت را پروفسور دکتر رولف شایدر از دانشکده
الهیات ،دکتر امیل لیست کراتوشویل از دانشکده علوم طبیعی،
دکتر نیکوالی پلمن ،مدیر مؤسسه تحقیقاتی وابسته ،دکتر
تالجا بالکند ،از دانشکده علوم اجتماعی ،پروفسور کومرل،
رئیس آزمایشگاه زیستشناسی دانشگاه هومبولت آلمان
تشکیل میدادند.

دیدار هیأت دانشگاهی روسیه
با مدیر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران

هیأتی از بنیاد گوچاکوف روسیه با دکتر الهه کوالیی ،مدیر
توگو کرد.
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی ،دیدار و گف 
دکتر کوالیی در دیدار این هیأت که  ۹آبان صورت گرفت،
گفت« :مردم ایران و روسیه یکدیگر را از طریق منابع غربی
میشناسند که این وضعیت مطلوب نیست و باید تغییر کند».
وی افزود« :مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی به منظور کاهش
این کاستیها و شناخت بهتر منطقه اوراسیای مرکزی از
سال  ۱۳۸۳راهاندازی شد و در کنار فعالیتهای گوناگون
پژوهشی ،برگزاری نشستهای علمی ،انتشار کتاب و نشریه
علمی -پژوهشی برای همکاریهای پژوهشی دوجانبه با
مراکز آموزشی -پژوهشی روسیه آمادگی دارد».
دکتر کوالیی با تاکید بر گسترش روابط علمی ،فرهنگی و
اجتماعی دو کشور گفت« :امیدوارم حضور هیأت روسی،
تسهیلکننده توسعه و گسترش همکاریهای علمی -آموزشی
بین دو کشور در میان دانشگاههای ایران و روسیه باشد».
در ادامه نشست ،اعضای بنیاد گورچاکوف و استادان
دانشگاههای روسیه ،روابط نزدیک مرکز ایرانشناسی مسکو
با سفارت جمهوری اسالمی ایران در روسیه را قابل توجه
توصیف و اعالم کردند که در حال حاضر انستیتو شرقشناسی
روسیه با ایران و استادان ایرانی روابط مناسبی  برقرار کرده
است .برنامههایی برای کارشناسان جوان و پژوهشگران
تدارک دیده شده و درخواستهایی که از سوی ایران ارائه
میشود ،برای آنها اولویت دارد.
همچنین هیأت روسی با اشاره به برنامههای مرکز مطالعات
اوراسیای مرکزی و گروه مطالعات منطقهای ،آمادگی خود
را برای مبادله استادان و کارشناسان در چهارچوب امضای
تفاهمنامه اعالم کرد.
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دیدار هیاتی از دانشگاه کروینوس مجارستان
با مسئوالن دانشکده مطالعات جهان

معاون سفیر مجارستان به همراه هیاتی از دانشگاه کروینوس
مجارستان  ۲۹آبان با استادان و مسئوالن دانشکده مطالعات
جهان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف درباره راههای گسترش روابط بین دو
دانشگاه ،تبادل استاد و دانشجو ،پروژههای تحقیقاتی مشترک
و توافقات دوجانبه ،بحث و تبادل نظر کردند.
معاون سفیر مجارستان ،دکتر لزلو چیچمان ،رئیس دانشکده
علوم اجتماعی و روابط بینالملل دانشگاه کروینوس بوداپست
و دکتر ارژابت روژا ،استاد دانشگاه ملی خدمات عمومی
مجارستان و ایرانشناس ،اعضای این هیأت بودند.

بازدید استاد دانشگاه مرمره استانبول
از دانشکده علوم اجتماعی

پروفسور نوری تیناز ،استاد و مسئول روابط بینالملل دانشگاه
مرمره استانبول ،از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
بازدید کرد.
پروفسور نوری تیناز ،استاد و مسئول روابط بینالملل دانشگاه
مرمره استانبول ۲۴ ،مهر ضمن بازدید از دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران ،در جلسهای در دفتر رئیس دانشکده
با حضور دکتر غالمرضا غفاری ،رئیس دانشکده ،دکتر
سیدمحمد توکل ،استاد گروه جامعهشناسی و دکتر ابوعلی
ودادهیر ،نماینده بینالملل دانشکده ،درباره راههای گسترش
همکاریهای بین دو دانشگاه بحث و تبادل نظر کردند.

همایش بزرگ تجارت ایران و عراق به همت دانشکده کارآفرینی برگزار شد

همایش بزرگ تجارت ایران و عراق با حضور بیش از ۸۰۰
نفر از مدیران و کارآفرینان ایرانی و عراقی برگزار شد.
همایش بزرگ تجارت ایران و عراق ،به همت اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و عراق و با همکاری
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،با حضور معاون وزیر
بازرگانی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مشاور

ارشد نخست وزیر عراق و مشاور عالی رئیس بانک مرکزی
عراق ،همچنین مدیرکل خاورمیانه شورای عالی امنیت ملی و
مدیرعامل بورس کاالی ایران ۲۳و  ۲۴مهر در سالن اجالس
سران تهران برگزار شد.
در افتتاحیه این همایش دو روزه که با هدف ایجاد ارتباطات
تجاری  B2Bو تجلیل از شرکتهای پیشتاز در حوزه صادرات
به عراق برگزار شد ،دکتر محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی
رئیس جمهوری اسالمی ایران ،با اشاره به اهمیت زمانی
برگزاری این همایش ،شکست داعش در عراق و فرارسیدن
زمان مناسب فعالیتها و ارتباطات اقتصادی ایران و عراق
گفت« :دولت ما اهل علم و عمل است و نقش دانشکده
کارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان یک مرجع علمی در ارتباط
با اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک مرجع عملی ستودنی است
و ایران به عنوان یکی از همسایگان اصلی عراق ،بر وحدت
ملی و حفظ تمامیت و یکپارچگی این کشور تاکید دارد و آن
را الزمه توسعه همهجانبه عراق میداند».
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نشست مشترک دانشکده جغرافیای دانشگاه
تهران با دانشگاه ایالتی مسکو
نشست مشترک اعضای هیأت علمی گروه سنجش از
دور دانشکده جغرافیای تهران با اعضا و محققان دانشکده
خاکشناسی دانشگاه ایالتی مسکو  ۱۷مهرماه برگزار شد.
در این نشست که با هدف انجام پروژه مشترک علمی پژوهشی

برگزار شد ،دکتر سید کاظم علویپناه گزارشی در خصوص
کرد.
پروژهومحتوایعلمیآنودستاوردهایسفربهروسیهارائه .
سپس دکتر ابراهیم مقیمی ،رئیس دانشکده جغرافیا ،به
تواناییهای پژوهشی و آموزشی دانشکده جغرافیا و تمایل
به همکاری با دانشگاه ایالتی مسکو اشاره کرد و سه موضوع
مهم بررسی غنای فرهنگی دو کشور در زمینه خاک و استفاده
و صیانت از آن ،کیفیت ژئومورفیک ظهور و تکامل خاک در
سطح و زیرسطح زمین ایران و کشف و ثبت دادههای خاک
و نیز صیانت از دریای کاسپین و جلوگیری از تبدیل آن به
تاالب را ضروری دانست.
گروه تحقیقاتی دانشکده خاک دانشگاه ایالتی مسکو ،به
سرپرستی پروفسور پاول ،نیز بعد از معرفی دانشگاه مسکو
و فعالیتهای گروه تحقیقاتی این دانشگاه ،خواستار انجام
فعالیت علمی و پژوهشی مشترک و تبادل دانشجو بین دو
دانشکده شد.
در پایان جلسه مقرر شد تفاهمنامه مشترک تهیه و امضا شود.

نشست روسای دانشگاههای اندونزی
با هیأت رئیسه دانشکده الهیات
دو تن از رؤسای دانشگاههای رادن فتح و عالءالدین اندونزی،
یکم آبان ،ضمن بازدید از دانشکده الهیات و معارف اسالمی،
با جمعی از مسئوالن دانشکده دیدار و گفتوگو کردند.

همکاری دانشگاه مککواری استرالیا و پردیس
دانشکدههای فنی دانشگاه تهران

هیأتی از دانشگاه مککواری استرالیا  ۱۷آبان ضمن بازدید از
پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه ،با مسئوالن این پردیس
دیدار و گفتوگو کرد.

در این دیدار طرفین به بررسی تفاهمنامۀ مشترک بین دانشگاه
تهران و دانشگاه مککواری پرداختند.

در این جلسه پس از بحث در زمینه توانمندیهای پردیس
دانشکدههای فنی و نقاط اشتراک آن با دانشگاه استرالیایی ،دو
طرف توافق کردند ضمن معرفی استادانی که در حوزههای
مشترک دو دانشگاه فعالیت دارند ،نسبت به تعیین پروژه
مشترک و نیز انتخاب دانشجو اقدام کنند.

در این جلسه دکتر مجید معارف ،رئیس دانشکده الهیات و
معارف اسالمی ،در سخنانی به معرفی دانشکده پرداخت و
با توجه به سوابق و یادداشت تفاهم امضا شده در دو سال
گذشته ،این حضور را به منظور اجراییسازی بندهای مورد
توافق و آمادهسازی برنامههای عملیاتی ،بسیار مفید ارزیابی
کرد.

رؤسای دانشگاههای رادن فتح و عالءالدین نیز با ابراز
خرسندی از برگزاری این نشست و معرفی ظرفیتهای
دانشگاههای متبوع و نیز بیان اینکه تعداد دانشجویان آنان تا
 ۲۵هزار نفر و در رشتههای متنوع الهیات ،تاریخ ،قرآن ،فلسفه
تبلیغ و مطالعات تطبیقی ادیان و نیز رشتههای فنی و پزشکی
اشتغال به تحصیل دارند برای برگزاری همایش مشترک در
سال آینده و تبادل استاد و دانشجو اعالم آمادگی کردند.
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دیدار هیات عالیرتبه افغانستان با مسئوالن دانشگاه تهران

هیات عالیرتبه به سرپرستی رئیس دانشگاه کابل و مشاور
رئیس جمهور افغانستان با مسئوالن دانشگاه تهران دیدار کرد.
هیأت عالیرتبه ،متشکل از دکتر حمیداهلل فاروقی ،رئیس
دانشگاه کابل و مشاور رئیس جمهور افغانستان؛ دکتر لعلپاچا
آزمون ،مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان و دکتر محمد
اسلم نسیمی ،رئیس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل۱۰ ،
آبان با دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل و دکتر سید حسین
حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه ،دیدار کردند.
در این دیدار ،رئیس دانشگاه کابل و مشاور رئیس جمهور
افغانستان با تاکید بر مشترکات فرهنگی ،دینی و جغرافیایی
و همکاری طوالنی دانشگاهی بین دو دانشگاه ،خواستار
همکاری دانشگاه تهران در زمینههای مختلف از جمله
مهندسی ،مدیریت و فناوریهای نوین شد.
وی ضمن اظهار خوشحالی از حضور بیش از  ۵۰۰دانشجوی
افغانستانی در دانشگاه تهران ،در بخشی از سخنان خود اظهار
داشت« :آینده افغانستان را استادان و دانشجویان میسازند و
ما باید از یکدیگر بیاموزیم و تجارب دانشگاه تهران برای ما
بسیار ارزشمند است».
دکتر نیلی احمدآبادی نیز ضمن اشاره به همکاریهای دوستانه
گذشته گفت« :پیشرفت و توسعه افغانستان به مثابه پیشرفت
و توسعه کشور ماست و هر چه اقتصاد کشور شما پیشرفت
کند به این معنی است که کشور ما پیشرفت کرده است و به

عبارتی ما شما را جدای از خود نمیدانیم و از این حسن
همجواری بهرهمند میشویم».
وی افزود« :داشتن مشترکات فرهنگی ،زبانی و دینی ،کار
با دانشگاههای افغانستان را ساده میسازد و ما برای کمک
به توسعه و ارتقای جایگاه دانشگاههای افغانستان به ویژه
دانشگاه کابل اعالم آمادگی میکنیم».
دکتر نیلی احمدآبادی پیشنهاد داد که کارگروهی مشخص از
دو طرف تشکیل و موضوعات مورد تفاهم را پیگیری کنند.
وی در پایان اعالم کرد که دانشگاه تهران به طور مشخص
در زمینههای پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه کابل براي
انجام فرصتهای تحقیقاتی ،پذیرش استادان برای انجام
فرصتهای مطالعاتی در ایران ،اعزام استادان عالقهمند
به افغانستان ،کمک به راهاندازی مراکز پژوهشی ،کمک به
طراحی ساختار آموزشی و پژوهشی و تبادل دانشجو آماده
همکاری است به طوری که دانشجویان دانشگاه کابل بتوانند
بخشی از تحصیالت یا دوره تحقیقاتی خود را در دانشگاه
تهران بگذرانند.
در پایان جلسه یادداشت تفاهم جدیدی با دانشگاه کابل به
امضای رؤسای دو دانشگاه رسید.
در این جلسه معاونان بینالملل و آموزشی دانشگاه تهران در
خصوص سیاستهای بینالمللیسازی و آموزشی دانشگاه
تهران توضیحاتی ارائه و به سواالت هیأت افغانستانی پاسخ
دادند.
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رئیس دانشگاه تهران
از دانشگاه فدرال جنوبی روسیه بازدید کرد

رئیس دانشگاه تهران در سفر به شهر روستوف روسیه ،اول
آبان از دانشگاه فدرال جنوبی بازدید و با خانم دکتر باروفسکایا،
رئیس این دانشگاه ،دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار رؤسای دانشگاه تهران و دانشگاه فدرال جنوبی
ضمن تشریح ظرفیتها و توانمندیهای دو دانشگاه بر
توسعه همکاریهای دانشگاهی ،تبادل استاد و دانشجو ،انجام
پروژههای تحقیقاتی مشترک و برگزاری کنفرانسهای علمی
به ویژه در حوزه علوم اقتصادی ،انسانی ،تاریخ ،ایرانشناسی
و مطالعات منطقهای تاکید کردند.
در این دیدار که معاونان دانشگاه فدرال نیز حضور داشتند،
دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بین الملل ،دکتر سید احمدرضا
خضری ،مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل حوزه ریاست و
روابط عمومی ،دکتر حسین عباسی نژاد و دکتر سیدحسن
زهرایی ،اعضای هیأت علمی ،دانشگاه ،رئیس دانشگاه تهران
را همراهی میکردند .همچنین تفاهمنامه همکاریهای
همهجانبه میان دانشگاه تهران و دانشگاه فدرال جنوبی روسیه
با حضور هیأتهای دو دانشگاه به امضا رسید .شایان ذکر
است که دانشگاه فدرال جنوبی یکی از ده دانشگاه مهم فدرال
روسیه است که در منطقه قفقاز شمالی قرار دارد.
بازدید از موزه تاریخ تحوالت تاریخی دانشگاه از دیگر
برنامههای این هیأت بود.

سخنرانیاستادبرجستههندوستان
در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

پروفسور رضوان حسنخان ،استاد دانشگاه اسالمی علیگر
هند ،در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
سخنرانی کرد.
پروفسور رضوان حسنخان ،استاد برجسته دانشگاه اسالمی
علیگر هند ۸ ،آبان در زمینه نقش ویتامینها در جلوگیری
از تجمع پروتئینها ،در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک
سخنرانی کرد.
تحقیقات وی نشان داده است که ویتامینهای  C ،K3و B12
میتوانند در غلظتهای طبیعی خود در بدن ،نقش چشمگیری
در جلوگیری از تجمع پروتئین و تشکیل آمیلوئیدها و حتی
بازیابی آمیلوئیدهای از پیش تشکیلشده از پروتئینهای
لیزوزیم ،انسولین و آمیلوئید بتا داشته باشند.
تجمع پروتئینها و تشکیل آمیلوئیدهای پروتئینی ،از عوامل
اصلی ایجاد بیماریهای شایعی مانند دیابت ،پارکینسون و
آلزایمر هستند .این نتایج میتواند در توسعه و طراحی دارو
برای مقابله با این بیماریها سودمند باشد.
دانشگاه اسالمی علیگر یکی از دانشگاههای قدیمی و
مهم هند است که بیش از  ۴۰هزار دانشجو در رشتههای
مختلف از پزشکی و مهندسی گرفته تا الهیات و فلسفه
در آن به تحصیل مشغولند.

دیدار مدیر بینالملل دانشگاه شهیر استانبول با مدیرکل دانشجویان خارجی معاونت بینالملل

مدیر بینالملل دانشگاه شهیر استانبول با دکتر افشین آخوندزاده،
مدیرکل دانشجویان خارجی معاونت بینالملل دانشگاه تهران،
دیدار و گفتوگو کرد .خانم هنده بالتاجی ،مدیر بینالملل
دانشگاه شهیر استانبول ،در جلسهای که  ۲۶مهر برگزار شد ،با
دکتر آخوندزاده دیدار و گفتوگو کرد.
در این جلسه دو طرف ضمن اعالم آمادگی برای گسترش

همکاری بیشتر در زمینههای هماهنگی براي شرکت گروهی
از دانشجویان دانشگاه تهران در دورههای کوتاهمدت تابستانی
با تخفیف ویژه ،برنامهریزی به منظور معرفی و تبلیغ دورههای
دکتری دانشگاه تهران برای دانشجویان دانشگاه شهیر استانبول
و امضای قرارداد تبادل استاد و دانشجو در قالب طرح
«اراسموس پالس» به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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هیاتي از دانشگاه نیزوای عمان
از پردیس علوم بازديد کرد

هيأتي از دانشگاه نیزوای عمان طي بازديد از پرديس علوم
 ۱۶مهر با هیات رئیسه اين پرديس ديدار و گفتگو کرد.
در اين ديدار دکتر الهراسی ،معاون تحصیالت تکمیلی و
پژوهشی دانشگاه نیزوا ،به معرفی زمینههای تحقیقاتی آن
دانشگاه و تمایل برای مشارکت در دورههای پسادکتری
و دکتری مشترک پرداخت.
دکتر نیکنام ،رئيس پردیس علوم ،نيز توانمندیهای
مختلف آموزشی و پژوهشی و موقعیت پردیس علوم را
تشريح کرد.
در این جلسه همچنین دو طرف بر شروع همکاریها با
محور آموزشی و پژوهشی در آینده نزدیک تاکيد کردند.
همچنین سه نفر از محققین آن دانشگاه با چند تن از
اعضای هیات علمی پردیس علوم به تشریح زمینههای
تحقیقاتی خود پرداختند.

بازدید هیأت آکادمی علوم چین از
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

هیأتی از استادان و مدیران آکادمی علوم چین از پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بازدید کردند.
هیأتی متشکل از مدیران و استادان بخش تحقیقات آب و
محیط زیست آکادمی علوم چین به همراه مدیران برخی
شرکتهای مرتبط  ۲۴مهر با رئیس پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کردند.
در این جلسه دو طرف ضمن اعالم آمادگی برای گسترش
بیشتر همکاریهای علمی دانشگاهی در زمینههای مختلف
بحث و تبادل نظر کردند.
همکاری در پروژههای مشترک ،حمایت از رسالههای دکتری
مشترک ،تبادل استاد و دانشجو برای دورههای کوتاه مدت و
راه اندازی آزمایشگاههای تخصصی از جمله این مباحث بود.

گفتوگوی رئیس دانشگاه تهران با رئیس دانشگاه دولتی مسکو
رئیس دانشگاه تهران ،چهارم آبان در دانشگاه دولتی مسکو با
پروفسور ویکتور سادونیچی ،رئیس این دانشگاه ،دیدار و گفت
وگو کرد.
در این دیدار که دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل ،دکتر
سید احمدرضا خضری ،مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه
ریاست و روابط عمومی و دکتر سیدحسن زهرایی ،مسئول
دبیرخانه دائمی اتحادیه دانشگاههای ایران و روسیه ،رئیس
دانشگاه تهران را همراهی میکردند ،رؤسای دو دانشگاه مهم
ایران و روسیه ضمن قدردانی از همکاران دو طرف برای پیگیری
برگزاری اجالس سوم ،بر تداوم و گسترش همکاریهای
فیمابین تاکید کردند.
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دانشــگاه تـهـران در رسانهها
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پذیرفتهشدگان دانشگاه تهران در مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری
عمومی دامپزشکی و دکتری تخصصی
آزمونهای سال  ۹۶سازمان سنجش
آموزش کشور که تاکنون موفق به ثبت
نام نشدهاند میتوانند نسبت به ثبت نام
اقدام کنند.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۷/۱۱

مجید سرسنگی در گفتوگو با امتداد
نیوز گفت :برگزاری مراسم آغاز سال
تحصیلی با حضور رئیس جمهور به
طور قطع در هفته آینده برگزار میشود،
اما زمان دقیق آن طی دو روز آینده
مشخص خواهد شد.
امتدادنيوز۱۳۹۶ /۷/۱۱

اداره کل خدمات آموزشی معاونت
آموزشی دانشگاه تهران در اطالعیهای
آخرین مهلت ثبتنام غیرحضوری و
حضوری پذیرفتهشدگان سال  1396را
اعالم کرد.
خبرگزاري فارس۱۳۹۶ /۷/ ۱۱

تیم کاوش باستانشناسی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
در مرحله جدید کاوش تپه سگزآباد
به نویافتههای باستانشناختی از قبیل
ظروف ،جنگافزارها ،زیورآالت متعلق
به اواخر عصر آهن دو و سه دست
یافت.
خبرگزاري ايرنا1396 /۷/10

پانزدهمین نمایشگاه مهر دانشگاه تهران
از  ۱۶تا  ۲۶مهر  ۱۳۹۶در باشگاه
دانشجویان این دانشگاه برگزار خواهد
شد .هدف از برگزاری نمایشگاه مهر،
آشنایی دانشجویان ورودی جدید با
خدمات حوزه معاونتهای فرهنگی و
دانشجویی است.
بازار کار۱۳۹۶ /۷/۱۰

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت:
بر اساس سیاستهای مصوب ،قرار
است در بازه زمانی دو تا سه ساله اغلب
خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران

بازسازی شوند.

خبرگزاري ايرنا۱۳۹۶ /۷/ ۱۰

محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،در مراسم آغاز سال تحصیلی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که
با حضور رئیس جمهور ،سرپرست
وزارت علوم ،وزیر بهداشت و جمعی
از مسئوالن استادان و دانشجویان در
دانشگاه تهران برگزار شد ،با تاکید بر
اقدامات دولت در عرصههای بینالمللی
گفت :اقدامات انجام شده موجب بهبود
مراودات و افزایش تبادالت استاد و
دانشجو شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان۱۳۹۶ /۷/۱۵

حسن به نژاد در گفتوگو با خبرنگار
مهر درخصوص اعتراض تعدادی از
دانشجویان شبانه این دانشگاه مبنی
بر عدم اختصاص خوابگاه گفت :در
دفترچه آزمون سراسری اعالم کردهایم
که دانشگاه تهران تنها به دانشجویان
روزانه خوابگاه اختصاص میدهد.
خبرگزاری مهر ۱۳۹۶ /۷/ ۱۵

حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی صبح امروز (شنبه۱۵ -مهر
 )۹۶جهت سخنرانی در مراسم آغاز
سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز
پژوهشی و فناوری کشور در دانشگاه
تهران حضور یافت.
تیتر امروز۱۳۹۶ /۷/۱۵

در مراسم آغاز به کار رسمی دانشگاهها
و مراکز پژوهشی و فناورانه از
برگزیدگان آزمون سراسری  96با
حضور رئیس جمهور تجلیل شد .در
این مراسم که وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و سرپرست وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،جمعی از
استادان و دانشجویان حضور داشتند،
محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،گفت :دانشگاههای
تهران و علوم پزشکی تهران بنابر یک
سنت دیرینه میزبان مراسم نمادین آغاز

سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور،
وزرا ،مسئوالن ،استادان و دانشجویان
هستند.

خبرگزاری صدا و سیما۱۳۹۶ /۷/۱۵

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها
و مراکز پژوهشی و فناوری کشور با
حضور رییس جمهور در تاالر عالمه
امینی دانشگاه تهران شروع شد.
جام جم آنالین1396/۷/15

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران
در مراسم آغاز سال تحصیلی گفت:
برای ساختن کشور توجه ویژه به
دانشگاه در شرایط محدودیت منابع
مانند توجه بدن به ارگانهای حیاتی در
شرایط بحرانی ضروری است.
خبرگزاري ايسنا1396 /۷/ 15

جمعی از دانشجویان شبانه دانشگاه
تهران روز گذشته به دلیل آنچه عدم
اختصاص خوابگاه میدانستند مقابل
کوی دانشگاه تهران تجمع کردند.
فرهيختگان آنالين۱۳۹۶ /۷/۱۸

رئیس دانشگاه تهران گفت :در شرایط
امروز تفکیک آموزشهای علوم
پزشکی و غیر پزشکی در کشور
توجیهی ندارد.
خبرنامه دانشجویان ایران۱۳۹۶ /۷/18

  طرحهای بازسازی خوابگاههای کوی
پسران ،ادامه ساخت درمانگاه کوی
پسران ،بازسازی خوابگاه کوی فاطمیه
دختران ،بازسازی و محیطسازی
خوابگاه چمران دختران و خوابگاههای
سطح شهر دانشگاه تهران امروز با
حضور رییس سازمان امور دانشجویان
و رییس دانشگاه تهران در کوی دانشگاه
افتتاح شد.
ايسنا۱۳۹۶ /۷/ ۱۸

رئیس دانشگاه تهران گفت :خوابگاههای
دانشجویی دانشگاه تهران با استانداردها
فاصله زیادی دارد و متناسب با شان
دانشجویان این دانشگاه نیست.
نسیم آنالین۱۳۹۶ /۷/ ۱۷
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پانزدهمین نمایشگاه مهر با حضور دکتر
محمود نیلی احمدآبادی و جمعی از
معاونان و دانشجویان دانشگاه تهران،
یکشنبه  ۱۶مهر در باشگاه دانشجویان
این دانشگاه افتتاح شد.
ايسنا۱۳۹۶ /۷/۱۷

رئیس دانشکده منابع طبیعی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
با اشاره به محدودیت جنگلهای کشور
و باال بودن سطح بهرهوری از آنها،
گفت :طرح استراحت جنگلها باید در
نگاه نخست مسئوالن قرار گیرد.
خبرگزاري ايرنا ۱۳۹۶ /۷/ ۲۳

بر اساس تفاهمنامه گمرک و مناطق
آزاد ،پس از تحویل کاال به مناطق و
صدور قبض انبار ،هرگونه اظهار کاال و
عملیات تشریفات ترخیص در سامانه
جامع امور گمرکی توسط پژوهشکده
دانشگاه تهران انجام میشود.

خبرگزاري تسنيم۱۳۹۶ /۷/ ۲۳

نانوبیورآکتور ساختهشده مرتبط با
پروژه دکتری مهدی پسران ،دانشجوی
نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و
فنون نوین دانشگاه تهران است که با
راهنمایی قاسم عموعابدینی دفاع شد.
خبرگزاری مهر ،امتدادنيوز۱۳۹۶ /۷/ ۲۲

مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا روز
یکشنبه  ۲۳مهرماه بعد از اقامه نماز
جماعت مغرب و عشا در سالن الغدیر
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران برگزار
می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان۱۳۹۶ /۷/۲۲

پژوهشگر دانشگاه تهران با همکاری
دانشگاهتکنولوژیمالزی،نانوکامپوزیتی
را عرضه کردند که قادر به شناسایی
نوعی ماده سمی سرطانزا در ترکیبات
غذایی پرمصرف مانند سیبزمینی و
نان سوخاری است.
خبرگزاري ايسنا ،سالمت نيوز۱۳۹۶ /۷/ ۲۲

بر اساس آخرین نسخه بهروزشده مرکز
رتبهبندی وبومتریک در سال ،2017

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه
تهران و دانشگاه صنعتی شریف به
ترتیب رتبههای اول تا سوم کشور را
از آن خود کردند.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۷/۲۲

محققان دانشگاه تهران موفق به طراحی
و ساخت نانوسامانه هدفمند و هوشمند
انتقال همزمان دارو و ژن به سلولهای
سرطان استخوان شدند .ساخت این
نانوسامانه بخشی از طرح ساخت
نانوسامانههای هوشمند دارو و ژن بر
پایه فناوری پزشکی شخصی بوده که
به سرپرستی دکتر قاسم عموعابدینی و
مشترک با مرکز پژوهشی فناوریهای
نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه
تهران و دانشگاه آمستردام هلند در حال
انجام است.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۷/ ۲۵

محققان دانشگاه تهران موفق به طراحی
و ساخت نانوبیوراکتوری برای مطالعه
تجربی سیستم بیولوژی و تولید
محصوالت در مسیرهای متابولیکی
در خارج از سلول شدند .نانوبیوراکتور
ساختهشده مرتبط با پروژه دکتری مهدی
پسران ،دانشجوی نانوبیوتکنولوژی
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه
تهران است که با راهنمایی دکتر قاسم
عموعابدینی دفاع شد.

ایسنا۱۳۹۶ /۷/ ۲۳

نانوبیورآکتور برای مطالعه تجربی
سیستم بیولوژی و تولید محصوالت در
مسیرهای متابولیکی در خارج از سلول
برای نخستین بار در دانشگاه تهران
طراحی و ساخته شد.

ديده بان علم ۱۳۹۶/۷/۲۳

مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی
دانشکده مهندسی مکانیک پردیس
دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،علت
نرسیدن خودروی خورشیدی غزال
 ۴به رالی استرالیا را آسیبهای جدی
وارد شده به خودرو به دلیل بازرسی

ناشیانه محموله خودروی خورشیدی
در فرودگاه دبی و بستهبندی غیراصولی
خودرو پس از بازرسی اعالم کرد.
ديده بان علم ايران۱۳۹۶/۷/۲۳

کتاب «پلیمرهای تقویت شده با نانولوله
کربن :از مقیاس نانو تا ماکرو» نوشته
رهام رفیعی ،دانشیار گروه هوافضای
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه
تهران ،که برای انتشارات الزویر تالیف
شده بود ،منتشر شد.

خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۷/۲۴

نمایشگاه کتاب عمومی و تخصصی
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران،
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و
روز جهانی علم از 20تا 24آبان برگزار
میشود.
خبرگزاري آنا۱۳۹۶ /۷/29

منوچهر صبوری ،استاد بازنشسته
دانشگاه تهران ،مترجم آثاری مانند،
جامعهشناسی (گیدنز) ،جامعهشناسی
سیاسی (باتومور) ،بنیادهای نظریه
اجتماعی (جیمز کلمن) ،جامعه و
سیاست :مقدمهای بر جامعهشناسی
سیاسی (مایکل راش) ،ده پرسش از
دیدگاهجامعهشناسی(شارون)،سیاست
و جامعهشناسی و نظریه اجتماعی
(گیدنز) ،راه سوم؛ بازسازی سوسیال
دموکراسی (گیدنز) ،اندیشههای بنیادی
در جامعهشناسی (کیویستو) ،مقدمات
جامعهشناسی (البرو) بود.
خبرنامه دانشجويان ايران۱۳۹۶ /۷/ 29

زمان ثبت نام پذیرفتهشدگان آزمون
کارشناسی ارشد پردیسهای بینالمللی
کیش و ارس دانشگاه تهران اعالم شد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۷/ ۲۹

کتاب الگوریتمهای تکاملی و فراکاوشی
برای بهینهسازی مهندسی ،به قلم
استاد دانشگاه تهران ،توسط انتشارات
بینالمللی جان ویلی منتشر شد.

خبرگزاري ايسنا ،مهر ،ايرنا ،نسيم آنالين،
امتدادنيوز و1396 /۷/ 29 ...
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فراخوان حمایت از پایاننامههای
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تهران در حوزههای «علوم انسانی و
علوم اجتماعی و رفتاری» منتشر شد.
خبرگزاري فارس1396 /۷/26

رئیس دانشگاه تهران گفت :در سومین
نشست دانشگاههای برتر ایران و روسیه
موضوع بررسی مشکالت اجرایی
تفاهمنامههای علمی و آموزشی میان
این دو کشور بررسی شد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۸/ ۷

  دکتر محمود نیلی احمدآبادی در
سومین اجالس روسای دانشگاهها که
در روسیه برگزار شد با اشاره به اهمیت
روابط تاریخی ایران و روسیه اظهار
کرد :ارتباطات علمی ایران و روسیه
پابهپای ارتباطات سیاسی و تمدنی،
پیش رفته و حتی زمینهساز تقویت
روابط سیاسی نیز شده است .نشانه
بارز توسعه همکاریهای علمی بین
دو کشور برگزاری اجالس مشترک
رؤسای دانشگاههای بزرگ دو کشور
است که امروز شاهد برگزاری سومین
دور آن هستیم.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۸/ ۷

در جلسه مشترک دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،و
دکتر لوین ،رئیس دانشگاه حمل و نقل
ریلی روسیه ،در سوم آبان  ،۱۳۹۶سند
تفاهمنامه همکاری مشترک آموزشی-
پژوهشی بین دو دانشگاه امضا شد.
ايرنا ،ايسنا ،آنا ،مهر ،امتدادنيوز ،تابناک و۶ ...
۱۳۹۶ /۸/

شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری
کشوری مؤسسه ژئوفیزیک در مهر
 1396وقوع  1040زمینلرزه را ثبت
کردند.
خبرگزاري ايرنا۱۳۹۶/۸/ ۷

مدیر گروه نمایش پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران اعالم کرد که
با حضور دانشجویان غیرتئاتری این

دانشگاه تا پایان سال جاری اثری
نمایشی تولید و اجرا میشود.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۸/ ۷

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت:
یکی از نکاتی که در سالهای اخیر در
دانشگاه تهران بر آن تاکید شده است
توانمندسازی دانشجویان و افزایش
توان مسئولیتپذیری آنها است و
این مایه افتخار دانشگاه تهران است که
دانشجویان میتوانند برنامههای بزرگ
را برگزار کنند.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۸/۶

شهاب سنگ « ۱۵۴کرمان» توسط فردی
که از منطقه کلوت بیایان لوت کشف
شده به دانشگاه تهران اهدا میشود.
شهاب سنگ «  ۱۵۴کرمان» توسط
حجت کمالی جستجوگر شهاب سنگ
به دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
اهدا شد .برای این منظور مراسمی با
حضور رئیس و استادان دانشکده
برگزار شد.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۸/ ۷

مجید سرسنگی در نشست خبری
همایش بینالمللی باستانشناسان جوان
با بیان اینکه نباید باستانشناسی را فقط
به درآمدزایی گره زد ،گفت :عدهای
میگویند اگر میراث فرهنگی مولد
درآمد نباشد و نتواند جذب توریست
کند فایدهای ندارد ،این نگاه اشتباه است.
میراث باستانی ما چه مولد درآمد باشد
و چه نباشد بخش مهمی از تاریخ ما
است و نسل جوان باید با این فرهنگ و
تمدن غنی و عظیم آشنا شوند.
خبرگزاري ایرنا۱۳۹۶ /۸/ ۶

دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی
«لومونوسوف» مسکو که بزرگترین
دانشگاه روسیه است ،توافقی در زمینه
گسترش همکاریهای دوجانبه امضا
کردند.
خبرگزاري ايرنا۱۳۹۶ /۸/ ۶

نشست خبري سومین همایش

بینالمللی باستانشناسان جوان با
حضورمعاون فرهنگی دانشگاه تهران
صبح امروز شنبه  6آبان در محل تاالر
امیرکبیر این دانشگاه برگزار شد.

خبرگزاري ايرنا۱۳۹۶ /۸/ ۶

وزیر راه و شهرسازی در نشست تاسیس
بنیاد حامیان دانشکده مطالعات جهان
که با حضور وزیر خارجه کشورمان،
رئیس دانشگاه تهران و جمعی از
خیرین برگزار شد ،ضمن تاکید بر
نقش اثرگذار دانشکده مطالعات جهان
در توسعه ملی ایران ،گفت :دانشکده
مطالعات جهان ،دانشکدهایست که در
توسعه ملی ایران و شناخت جایگاه
درست ایران در سطح جهان و در
حوزههای مختلف قدرت نقش بسیار
مهمی را میتواند ایفا کند.
تیننیوز ۱۳۹۶/۸/۱۲

رئیس دانشگاه تهران گفت :در سومین
نشست دانشگاههای برتر ایران و روسیه
موضوع بررسی مشکالت اجرایی
تفاهمنامههای علمی و آموزشی میان
این دو کشور بررسی شد.

خبرگزاري مهر1396 /۸/ 12

دکتر محمود نیلی احمدآبادی با حضور
در غرفه ایسنا در بیست و سومین
نمایشگاه مطبوعات به خبرنگار ایسنا،
اظهار کرد :به طور جدی در حال
پیگیری بحث طرح شهر دانش هستیم
و وارد مرحله پیادهسازی آن شدهایم.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۸/۱۲

آئین اختتامیه بیست و چهارمین دوره از
جشنواره کتاب سال دانشجویی  22آبان
ماه در هفته کتاب جمهوری اسالمی
برگزارمیشود.
خبرگزاري ايکنا۱۳۹۶ /۸/ ۱۴

حجتاالسالم والمسلمین رسول
جعفریان با حکمی از سوی محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
به عنوان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه
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تهران منصوب شد .رسول جعفریان که
در سالهای  87تا  91عهدهدار ریاست
کتابخانه مجلس شورای اسالمی بود،
سابقه درخشانی از خود بر جای گذاشته
است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران از
افزایش صددرصدی اعزام دانشجویان
دکتری این دانشگاه جهت انجام فرصت
مطالعاتی خارج از کشور در سال جاری
خبر داد و گفت :تاکنون  200دانشجو
برای فرصت مطالعاتی به خارج از
کشور اعزام شدند و این آمار در  6ماهه
دوم امسال تا سقف  500نفر افزایش
مییابد.

خبرگزاري ايسنا1396 /۸/14

کتاب سیستمهای انتقال انرژی الکتریکی
هوشمند تالیف عضو هیات علمی
دانشکده برق پردیس فنی دانشگاه تهران
به عنوان کتاب برتر صنعت برق کشور
شناخته شد.

باشگاه خبرنگاران پویا1396/۸/14

اولین مرحله از کارگاه نشریات
دانشجویی دانشگاه تهران در سال
تحصیلی  ۲۲ ۱۳۹۷-۱۳۹۶و  ۲۴آبان
ماه برگزار می شود.

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی علم
و در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی،
نمایشگاه کتاب عمومی و تخصصی ،با
تخفیف ویژه ،به همراه برنامههای متنوع
فرهنگی ،از سوی اداره کل فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تهران از  ۲۰تا  ۲۴آبان
از ساعت  ۹تا ۱۶در باشگاه دانشجویان
برگزار میشود.
خبرگزاري آنا1396 /۸/ 20

محمود نیلی احمدآبادی ،رییس دانشگاه
تهران ،درباره نوع نگاه و برنامههای
حمایتی این دانشگاه از تئاتر دانشجویی
و فعالیتهای دانشجویان در این حوزه
به خبرنگار مهر گفت :سیاستهایی
کلی در دانشگاه وجود دارد که مستقل
از رشته است و سعی میکنیم درباره
همه رشتهها این سیاستها را توسعه
دهیم که این سیاستها نگاه ملی و نگاه
جهانی است.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۸/ ۲۰

  همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی،
نمایشگاه کتاب عمومی و تخصصی،
از امروز در باشگاه دانشجویان دانشگاه
تهران برگزار میشود.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۸/ ۲۰

تیم رباتیک دانشآموزی دانشگاه تهران
با حمایت بانک آینده ،عازم مسابقات
المپیاد جهانی روباتیک (  )WROسال
 2017میالدی شد.

اخبار بانک۱۳۹۶ /۸/ ۲۰

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۸/ ۲۰

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۸/۱۹

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت:
برنامه داریم مسابقات مناظره به زبان
انگلیسی را اسفندماه در این دانشگاه
برگزار کنیم.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۸/ ۱۹

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی
گفت :فعالیت موسسه ماشینهای آبی
دانشگاه تهران جهت تجاریسازی
دستاوردهای آن باید مورد حمایت قرار
گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان۱۳۹۶ /۸/ ۱۸

تهران در سالن خلیج فارس جزیره
کیش افتتاح شد.

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۸/ ۲۱

مراسم تشییع پیکر دکتر سید عزتاهلل
عراقی معروف به پدر حقوق کار ایران
دقایقی پیش با حضور جمعی از جامعه
حقوقی کشور برگزار شد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۸/ ۲۲

دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران ،در سومین مجمع
انجمنهای علمی دانشجویی که در
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار
شد ،ضمن ابراز خشنودی از حضور
در جمع دبیران انجمنهای علمی
دانشجویی و تأکید بر اهمیت فعالیت
این انجمنها ،گفت :به دلیل ماهیت
علمی دانشگاه ،فعالیت انجمنهای
علمی دانشجویی از اهمیت خاصی
برخوردار است و بخشی از مسیر علمی
دانشگاه محسوب میشود.
سرزمین ایرانیان۱۳۹۶/۸/ ۲۰

مسئول حوزه بسیج دانشجویی پردیس
دانشگاه تهران با اشاره به خلف وعده
مسئوالن دانشکده حقوق در تحویل
ساختمان تشکلهای دانشجویی از
احضار برخی دانشجویان به حراست
خبر داد.
پایگاه اطالع رسانی سازمان بسیج
دانشجویی۱۳۹۶ /۸/ ۲۱

بر اساس تفاهمنامه  فیمابین معاونت
فرهنگی دانشگاه تهران و باغ کتاب
تهران ،از این پس مجموعه باغ کتاب
تهران امکانات و تخفیفات ویژهای را
به دانشجویان این دانشگاه ارائه میکند.
دانشجویان معرفی شده از سوی معاونت
فرهنگی دانشگاه تهران میتوانند از تاالر
علم نوجوان و تاالر علم کودک با ۷۰
درصد تخفیف استفاده کنند.

تیم رباتیک دانشآموزی دانشگاه تهران
با حمایت بانک آینده ،عازم مسابقات
المپیاد جهانی رباتیک (  )WROسال
 2017میالدی شد .این دوره از مسابقات
با حضور  60کشور جهان از  19تا 21
آذر سال جاری در کشور کاستاریکا
برگزار میشود.
روزنامه رسالت۱۳۹۶/۸/ ۲۱

ششمین کنفرانس بینالمللی مواد
فوقریزدانه و نانوساختار با رویکرد
«مواد سازگار با محیط زیست برای
توسعه پایدار» با حضور رئیس دانشگاه

پژوهش محققان دانشگاه تهران نشان
میدهد که ساختار پروتئین در گوشت
حالل و گوشت غیر حالل متفاوت
است و گوشت حالل با دستگاه گوارش

خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۸/۱۷
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انسان سازگارتر است.

روزنامه حمايت۱۳۹۶ /۸/ ۲۱

شماری از دانشجویان دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران در اعتراض
به محدودسازی اخیر فضای فیزیکی
تشکلهای دانشجویی تجمع اعتراضی
برگزار کردند و با گذشت هفتهها هنوز
هم اعتراضات ادامه دارد.
خبرگزاری فارس۱۳۹۶ /۸/ ۲۱

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران گفت :طرح اتاق سرمایه نقطه
اشتراک با سازمان فرابورس است که
شرکتهای دانشبنیان دانشگاه تهران
را به اتاقهای سرمایهگذاری متصل می
کند.
خبرگزاري صدا و سيما۱۳۹۶ /۸/ ۲۱

محمود نیلی احمدآبادي ،رئیس دانشگاه
تهران ،به بحث درباره اهمیت آموزش
قرآن در میان دانشگاهیان و وضعیت
فعالیتهاي قرآنی در دانشگاه تهران
پرداخت   و اظهار کرد :ما به عنوان
ملتی مسلمان و ملتی که بسیاري از
فعالیتها و دیدگاههاي ما از قرآن گرفته
میشود ،قطعا باید توجهی جدي به امر
فعالیتهاي قرآنی در کشور و مخصوصا
در میان دانشگاهیان داشته باشیم.

خبرگزاري ايکنا۱۳۹۶ /۸/ ۲۱

نخستین جلسه کمیته راهبری طرح
توسعه میدان نفتی آزادگان ،با حضور
اعضای این کمیته از دانشگاه تهران و
وزارت نفت تشکیل شد.
آرمان اقتصادي۱۳۹۶ /۸/ ۲۰

رئیس دانشگاه تهران گفت :از معاونان
سازمان برنامه و بوجه خبرهای خوشی
در مورد اختصاص بودجه طرح توسعه
دانشگاه تهران به گوش می رسد.
امتدادنيوز۱۳۹۶ /۸/۲۰

علی الریجانی ،رییس مجلس دهم،
در مراسم تکریم و معارفه رییس
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد با اشاره
به انتخاب شایسته نیلی به عنوان رییس

دانشگاه تهران گفت :همیشه این گره
و سوال مطرح است که چرا سیستم
دیوانی کشور به بخشهای دانشگاهی
و پژوهشی اتصال ندارد و این قصه
امروز نیست و من فکر میکنم بیش از
۳۰سال است که این موضوعات مطرح
بوده و تالش شده که بخش پژوهشی
دانشگاهها را با بخشهای مورد نیاز
ارتباط داد.
روزنامه تعادل ،خبرگزاري هاي مهر ،ايسنا،
فارس ،ايرنا ،آنا ،برنا و۱۳۹۶ /۸/ ۳۰ ...

مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه
تهران ،در مراسم افتتاح عملیات اجرایی
ساخت سالن چند منظوره ورزشی
دانشگاه تهران که امروز برگزار شد،
گفت :دانشگاه تهران هشت هزار و 800
متر فضای ورزشی روباز دارد که سرانه
هر دانشجو  40متر محاسبه میشود که
این وضعیت خوبی است.
باشگاه خبرنگاران جوان۱۳۹۶ /۸/ ۲۹
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و
جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با
ارائه برنامههای رسول جعفریان برگزار
شد.

خبرگزاری مهر ۱۳۹۶ /۸/ ۲۹

مسئول بسیج دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران می گوید رئیس
این دانشکده به خالف قوانین از حضور
نماینده این تشکل دانشجویی در شورای
فرهنگي دانشکده ممانعت کرده است.
پایگاه اطالع رسانی سازمان بسیج
دانشجویی۱۳۹۶ /۸/ ۳۰

در راستاي تکامل فرآیندهاي مختلف
تولید سلول خورشیدي و ارتقاي
سطح دانش فنی تولید این سلولها
در کشور ،ستاد توسعه فناوري حوزه
انرژي پیشنهاد تکمیل پروژه نیمه تمامی
در دانشگاه تهران را مطرح کرد تا این
پروژه با عنوان «مرکز تحقیقات سلول
هاي خورشیدي سیلیکونی» در دانشگاه
تهران و با مشارکت شرکتهاي

دانشبنیان پیگیري شود.

خبرگزاري آنا۱۳۹۶ /۸/ ۲۹

دومین دوره جشنواره ملی کتاب سال
فرهنگی دانشجویان توسط معاونت
فرهنگی دانشگاه تهران و با همکاری
معاونت و فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم برگزار میشود.

خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۸/ 29

بر اساس اعالم دانشگاه تهران،
دانشجویان واجد شرایط این دانشگاه
میتوانند فرصت مطالعاتی خود را در
دانشگاه زوریخ سوئیس بگذرانند.
خبرگزاري ايسنا1396 /۸/ 29

چهارمین دوره مسابقات ملی طراحی
سیستمهاي دیجیتال اول و دوم آذر
1396در پردیس دانشکدههاي فنی
دانشگاه تهران برگزار میشود.
خبرگزاري آنا۱۳۹۶ /۸/ 28

نصیراحمد نور ،سفیر افغانستان ،با دکتر
نیلی احمدآبادي ،رئیس دانشگاه تهران
دیدار و گفتوگو کرد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۸/ 28

در  ۷۵سالگی مهاجرت لهستانیها به
ایران؛ کنفرانس بینالمللی «در جستجوی
خانه دوم» برگزار میشود  .کنفرانس در
جستجوی خانه دوم موسسه نگارستان
اندیشه و سفارت جمهوری لهستان
در ایران با همکاری دانشگاه تهران
کنفرانس بینالمللی در جستجوی خانه
دوم را برگزار میکنند.
خبرگزاری مهر ۱۳۹۶/۸/ ۲۷

ایستگاه موقت لرزهنگاری قصرشیرین
توسط مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته
به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 ۲۵آبان  ۱۳۹۶برای پوشش مناسبتر
جنبشهای زمین در غرب استان
کرمانشاه راهاندازی شد.
دیده بان علم ایران۱۳۹۶ /۸/ ۲۷

 / 91دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره ۱۱۷

جــــــــــــــــــــدولها
انتصاب ،ارتقاء ،بازنشستگی ،تقدیر و تشکر ،ماموریت
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انتصــــابـــات

پرديس ابوريحان
نام و نامخانوادگي

رتبه علمي

انتصاب

تاريخ انتصاب

دکتر رستم عبداللهي آرپناهي

استاديار

رئيس مزرعه آموزشي و تحقيقاتي كشاورزي و دامپروري

96/8/8

دكتر اكبر عربحسيني

دانشيار

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي كشاورزي

  96/8/10

پرديس دانشكدههاي فني
دكتر مژگان عباسي

استاديار

سرپرست مركز نيازسنجي و پروژهيابي دانشگاه

96/7/16

دكتر علي امروزنژاد

-

عضو هيأت تحريريه نشريه مهندسي صنايع(۳سال)

  96/7/17

دكتر ناصر معصومي

استاد

عضو كميته اصالح الگوي مصرف دانشگاه (۲سال)

96/7/18

دكتر غالمرضا هروي

دانشيار

دبير كميته اصالح الگوي مصرف دانشگاه (۲سال)

96/7/18

دكتر مهدي اشجعي

دانشيار

عضو كميته اصالح الگوي مصرف دانشگاه (۲سال)

96/7/18

دكتر محمود شاهآبادي

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكتر پدرام حنفيزاده

دانشيار

معاون پژوهش پرديس (۳سال)

96/8/7

دكترمحمودشاهآبادي

استاد

عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

96/8/8

دكتر رضا فرجيدانا

استاد

تمديد عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

۹۶/۷/۱

دكتر محمود كمرهاي

استاد

تمديد عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

۹۶/۷/۱

مهندس سيدعباس موسوي رهپيما

-

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي پرديس علوم

/۲۰۶۹۶/

دكتر منصور نيكخواه بهرامي

استاد
بازنشسته

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي فني

  96/8/16

دكتر ناصر سلطاني

استاد

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي فني

  96/8/16

دكتر رضا فرجيدانا

استاد

عضو حقيقي شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳/۷۹۶

پرديس علوم
دكتر علي مقاري

استاد

تمديد رئيس دانشكده شيمي(۳سال)

۹۶/۶/۱۹

دكترعليفرازمند

استاد

معاون اداري و مالي پرديس (۳سال)

96/8/9
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دكتر مجيد سليماني دامنه

دانشيار

معاون پژوهش و فناوري پرديس (۳سال)

96/8/9

دكتر علي كنعانيان

استاد

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس (۳سال)

96/8/۱۰

دكتر سيامك ياسمي

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي كشاورزي

  96/8/10

دكتر معصومه ملك

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي كشاورزي

  96/8/10

دكتر علي مقاري

استاد

تمديد عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

۹۶/۷/۱

دكتر فيروزه حقيقي

دانشيار

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي روانشناسي و
علوم تربيتي

/۲۵۵۹۶/

دكتر فيروزه حقيقي

دانشيار

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

۹۶/۶/۱۵

دكتر سيامك ياسمي

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي پرديس علوم

/۲۰۶۹۶/

دكتر عليرضا ساري

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي پرديس علوم

/۲۰۶۹۶/

دكتر حميدرضا مشفق

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي پرديس علوم

/۲۰۶۹۶/

دكتر معصومه ملك

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي پرديس علوم

/۲۰۶۹۶/

دكتر سمانه افتخاري مهابادي

استاديار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي علوم اجتماعي (۳سال)

96/8/16

دكتر سمانه افتخاري مهابادي

استاديار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي حقوق و علوم سياسي

96/8/16

دكتر رحيم زارع نهندي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دامپزشكي

96/8/16

دكتر حميد پزشك

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي فني

  96/8/16

دكتر رحيم زارع نهندي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي فني

  96/8/16

پرديس فارابي
دکتر محمدرسول آهنگران

دانشيار

سردبير مجله پژوهشهاي فقهي (۳سال)

  96/7/17

دکتر مجتبي الهيان

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي فقهي (۳سال)

  96/7/17

دکتر جليل قنواتي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي فقهي (۳سال)

  96/7/17

دکتر محمد اديبي مهر

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي فقهي (۳سال)

  96/7/17

دكتر رضا اكبريان

-

عضو هيأت تحريريه Journal of Contemporary, Islamic Studies
(۳سال)

  96/7/17

دکتر محمد ساردوئينسب

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه مطالعات حقوق انرژي (۳سال)

96/7/17

دكتر سيدعلي سيداحمدي سجادي

استاديار

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

۹۶/۶/۱۵
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پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
دکتر كيومرث ابراهيمي

استاد

مدير مسئول نشريات :تحقيقات آب و خاك ايران و مهندسي بيوسيستم ايران (۳سال)

  96/7/17

دکتر عليرضا ميرواقفي

استاد

مدير مسئول نشريه محيط زيست طبيعي (۳سال)

  96/7/17

دكتر غالمرضا زهتابيان

استاد

عضو كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه

96/7/19

دكتر محمدرضا بيهمتا

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكتر محمدرضا نقوي

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي كشاورزي

  96/8/10

دكتر محمدحسين اميد

استاد

تمديد عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

۹۶/۷/۱

دكتر سيدحسين گلدانساز

دانشيار

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي كشاورزي و منابع طبيعي

96/8/16

دكتر شهرام خليقي سيگارودي

دانشيار

مديرگروه احياء مناطق خشك و كوهستاني (۲سال)

  96/8/29

پرديس هنرهاي زيبا
دكتر محمدمهدي عزيزي

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر مصطفي دهپهلوان

استاديار

سرپرست مؤسسه باستانشناسي

96/7/16

دکتر جواد اصغري

دانشيار

سردبير مجله ادب عربي (۳سال)

  96/7/17

دكتر عليباقر طاهرينيا

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي روانشناسي و
علوم تربيتي

/۲۵۵۹۶/

دكتر عليباقر طاهرينيا

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي علوم اجتماعي (۳سال)

96/8/16

دكتر رسول جعفريان

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي فني

  96/8/16

دانشكدهاقتصاد
دكتر منصور خليليعراقي

استاد

عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

96/8/8

دكتر حسين عباسينژاد

استاد

تمديد عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

۹۶/۷/۱

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دکتر احمد باقري

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي فقهي پرديس فارابي (۳سال)

  96/7/17

دكتر حسن ابراهيمي

دانشيار

معاون علمي دانشكده (۳سال)

۹۶/۸/۱۶

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دكتر رضا رجبي

استاد

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي تربيت بدني و علوم ورزشي

۹۶/۶/۱۵

دكتر رضا رجبي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دامپزشكي

96/8/16
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دانشكدهجغرافيا
دكتر كرامتاله زياري

استاد

تمديد مديرگروه جغرافياي انساني (۲سال)

۹۶/۹/۸

دکتر كرامت اله زياري

استاد

مدير مسئول نشريه گردشگري شهري (۳سال)

96/8/20

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دکتر سعيده لطفيان

استاد

مشاور رئيس در امور زنان و خانواده دانشگاه تهران

96/7/17

دکتر سيدعلي محمد يثربي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي فقهي پرديس فارابي (۳سال)

  96/7/17

دكتر محمود مهدوي

استاديار

نماينده اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر (۱سال)

  96/7/29

دكتر سعيد حبيبا

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي كشاورزي

  96/8/10

دكتر محمدرضا تخشيد

استاديار

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي حقوق و علوم سياسي

/۲۰۶۹۶/

دكتر عباس كريمي

استاد

دكتر عباس مصلينژاد

استاد

دكتر امير صادقي نشاط

دانشيار

دكتر سيد طاها مرقاتي خوئي

استاديار

دكتر مجيد غمامي

دانشيار

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي روانشناسي و علوم
تربيتي
عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي روانشناسي و علوم
تربيتي
عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي دانشكده تربيت
بدني و علوم ورزشي
عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دانشكده تربيت
بدني و علوم ورزشي
عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي پرديس علوم

/۲۵۵۹۶/

/۲۰۶۹۶/

دكتر عليرضا محمدزاده وادقاني

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي علوم اجتماعي (۳سال)

96/8/16

دكتر سيدطاها مرقاتيخوئي

استاديار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيست پزشكي علوم اجتماعي (۳سال)

96/8/16

دكتر حسن محسني

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي حقوق و علوم سياسي

96/8/16

دكتر داود فيرحي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي حقوق و علوم سياسي

96/8/16

دكتر سعيد حبيبا

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي حقوق و علوم سياسي

96/8/16

دكتر كيومرث اشتريان

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي حقوق و علوم سياسي

96/8/16

دكتر الهام امينزاده

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي حقوق و علوم سياسي

96/8/16

دکتر شهال معظمي

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دامپزشكي

96/8/16

دكتر احمد دوست محمدي

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دامپزشكي

96/8/16

دكتر سيدجاويد آل داود

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دامپزشكي

96/8/16

دكتر عليرضا خسروي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دامپزشكي

96/8/16

دكتر لعيا جنيدي

دانشيار

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي فني

  96/8/16

/۲۵۵۹۶/
۹۶/۶/۱۵
۹۶/۶/۱۵
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دانشكدهدامپزشكي
دكتر محمدمهدي دهقان

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكتر سيدحسين حسيني

استاد

تمديد عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

۹۶/۷/۱

دكتر محمدمهدي دهقان

استاد

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

۹۶/۶/۱۵

دكتر عليرضا خسروي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي حقوق و علوم سياسي

96/8/16

دكتر داود شريفي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي دامپزشكي

96/8/16

دكتر مهدي وجگاني

استاد

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

96/8/16

دكتر غالمرضا عبداهللپور

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي فني

  96/8/16

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دكتر محمد خداياريفرد

استاد

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي روانشناسي و علوم
تربيتي

/۲۵۵۹۶/

دكتر جواد اژهاي

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي روانشناسي و
علوم تربيتي

/۲۵۵۹۶/

دكتر محمدعلي بشارت

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي روانشناسي و
علوم تربيتي

/۲۵۵۹۶/

دكتر هادي بهرامي احسان

دانشيار

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي روانشناسي و
علوم تربيتي

/۲۵۵۹۶/

دكتر يونس نوربخش

دانشيار

عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

96/8/8

دكتر غالمرضا غفاري

دانشيار

رئيس كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي علوم اجتماعي

۹۶/۶/۱۵

دكتر حميد پارسانيا

دانشيار

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي كشاورزي

  96/8/10

دكتر سعيدرضا عاملي رناني

استاد

عضويت در كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي پرديس علوم

/۲۰۶۹۶/

دكتر محمدجالل عباسي شوازي

استاد

عضو كميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زيستپزشكي علوم اجتماعي

96/8/16

دكتر سعيدرضا عامليرناني

استاد

عضو حقيقي شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳/۷۹۶

دانشكده علوم اجتماعي

دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر فرامرز مهرنژاد

استاديار

سرپرست گروه آموزشي مهندسي علوم زيستي دانشكده

96/8/7

دكتر فاطمه راضي آستارايي

استاديار

عضو كميته ارزيابي كيفيت دانشكده (۱سال)

96/8/13

دكتر محمد ميردريكوند

استاديار

عضو كميته ارزيابي كيفيت دانشكده (۱سال)

96/8/13

دكتر رهام رفيعي

دانشيار

عضو كميته ارزيابي كيفيت دانشكده (۱سال)

96/8/13
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دكتر مرتضي ابراهيمي

استاديار

عضو كميته ارزيابي كيفيت دانشكده (۱سال)

96/8/13

فاطمهگندمكار

-

كارشناس فني كميته ارزيابي كيفيت دانشكده (۱سال)

96/8/13

دانشكده کارآفريني
دكتر محمدعلي مرادي

دانشيار

تمديد مديرگروه آموزشي توسعه كارآفريني (۲سال)

۹۶/۶/۳۰

دكتر مهران رضواني

دانشيار

تمديد مديرگروه آموزشي كارآفريني سازماني دانشكده

۹۶/۶/۳۰

دانشكدهمديريت
دكتر محمد ابويي اردكان

استاديار

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكتر آرين قليپور

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكتر محسن نظري

دانشيار

مديرگروه مديريت بازرگاني

96/9/2

دانشکدهمطالعات
دكتر ياسر عبدالزهرا عثمان

-

تمديد عضويت وابسته در گروه آموزشي مطالعات خاورميانه ( ۳سال)

/۲۱/۴۹۶

دانشكده معارف و انديشه اسالمي
دكتر علي عسگري يزدي

دانشيار

رئيس دانشكده (۳سال)

96/8/24

مؤسسهژئوفيزيك
دكتر سرمد قادر

دانشيار

تمديد معاون(آموزشي و تحصيالت تكميلي) مؤسسه(۳سال)

۹۶/۷/۱۴

دكتر علي مرادي

استاديار

تمديد رياست مركز لرزهنگاري كشوري (۳سال)

۹۶/۹/۱

مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك
دكتر علياكبر صبوري

استاد

تمديد عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

۹۶/۷/۱

كتابخانه مركزي ،مركز اسناد و تامين منابع علمي
حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي
دکتر رسول جعفريان

استاد

رئيس كتابخانه مركزي ،مركز اسناد و تأمين منابع علمي دانشگاه (۳سال)

96/۸/7

دکتر رسول جعفريان

استاد

مدير مسئول نشريه تحقيقات كتابداري و اطالع رساني دانشگاهي (۳سال)

96/8/16

معاونت آموزشي
دكتر فرزانه شميراني

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكتر سيدحسين حسيني

استاد

عضو حقوقي شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳۷۹۶/

معاونت اداري و مالي
دكتر سعيد يزداني

استاد

عضو حقوقي شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳۷۹۶/
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معاونت برنامهريزي و فناوري اطالعات
دكتر محمدجعفر صديق دامغانيزاده

دانشيار

عضو حقوقي شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳۷۹۶/

دكتر محمودرضا هاشمي

دانشيار

عضو و دبير حقوقي و دبير شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳۷۹۶/

معاونتبينالملل
دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

عضو حقوقي شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳۷۹۶/

معاونتپژوهشي
دكتر علي باقر طاهرينيا

استاد

عضو كميته اصالح الگوي مصرف دانشگاه (۲سال)

96/7/18

دكتر عليباقر طاهرينيا

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكتر محمد رحيميان

استاد

عضو كميته راهبري طرح ماموريت گرايي دانشگاهها در حوزه پژوهش و فناوري

۹۶/۸/۱۶

دكتر محمد رحيميان

استاد

عضو حقوقي شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳۷۹۶/

معاونت دانشجويي و سازمان خدمات دانشجويي
دكتر مجيد حمزهلو

استاديار

عضو كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه(۲سال)

96/7/19

دكترمجيدحمزهلو

استاديار

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

محمدطاهريريكنده

-

مديركل امور دانشجويي دانشگاه (۳سال)

96/8/10

معاونتفرهنگي
دكتر محمدعلي زارع چاهوكي

استاد

رئيس كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز(۲سال)

96/7/19

دكتر مهدي خان سفيد

-

دبيركميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه(۲سال)

96/7/19

دكتر محمدعلي زارع چاهوكي

استاد

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

ادارهكل برنامه ،بودجه و تحول سازماني
-

دكتر احسان چيتساز

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

ادارهكل حوزه رياست و روابط عمومي
محمدرضاتقيدخت

-

عضو كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه تهران

96/۷/19

دكتر فرزاد آيتالهزاده شيرازي

استاديار

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

ادارهكل امور خوابگاهها
حميدرضارنجبر

-

عضو كميته اصالح الگوي مصرف دانشگاه (۲سال)

96/7/18
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ادارهکل طرحهاي عمراني و پشتيباني
جاللشجاعيرنجبر

-

مسئول امور فضاي سبز و امور نقليه دانشگاه تهران(۲سال)

96/7/18

مهندس هادي بخشي

-

مسئول امور خدمات دانشگاه (۲سال)

96/7/18

ادارهكل منابع انساني و امور رفاهي
مهندس محمدعلي گودرزي

-

عضو كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه (۲سال)

96/7/19

دكتر علي حاجي آقا بزرگي اميري

استاديار

عضو كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه (۲سال)

96/7/19

دكتر محمدرضا حاتمي

استاديار

عضو كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

دكترمحمدرضاحاتمي

استاديار

تمديد مديركل منابع انساني دانشگاه (۳سال)

/۱۰/۴۹۶

مركز آموزشهاي الكترونيكي
دكتر سيداميد فاطمي

استاديار

عضو حقوقي شوراي حاكميت فناوري اطالعات دانشگاه (۳سال)

/۳۷۹۶/

مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه
دكتر نادر حقاني

دانشيار

رئيس كميسيون تخصصي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۱سال)

  96/7/29

انجمن علمي دانشجويان
مهدي تاجپور

-

نماينده انجمن علمي دانشجويان در كميته فرهنگي و آموزشي مديريت سبز دانشگاه
تهران

96/7/19
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ارتـقــــــاء

		
پرديس ابوريحان

نام و نام خانوادگی

رتبه جدید علمی

تاریخ ارتقاء

دكتر علي اكبر خادم

استاد

۹۶/۸/۳

پرديس دانشكدههاي فني

دكتر مجيد مرادي

دانشيار

۹۶/۷/۱۹

دكترغالمعلي حسينزاده دهكردي

استاد

۹۶/۷/۱۹

دكتر محمد خانمحمدي

دانشيار

۹۶/۸/۳

استاد

۹۶/۸/۳

دكتر محمودرضا هاشمي

دانشيار

۹۶/۸/۱۷

دكتر بابك كفاشي

استاد

۹۶/۸/۱۷

دكتر شاهين جعفرآبادي آشتياني

دانشيار

۹۶/۸/۱۷

دكتر محمدرضا كالهدوز اصفهاني

دانشيار

۹۶/۸/۱۷

دكتر محمدحسن نائي

پرديس فارابي

مسلممحمدي

دانشيار

۹۶/۷/۱۹

پرديس علوم

دكتر نسرين معتمد

استاد

۹۶/۸/۳

دكتر عبداله سهرابي بيدار

دانشيار

۹۶/۸/۱۷

دكتر اكبر چشمي

دانشيار

۹۶/۸/۱۷

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دكتر ژيال دانشور عامري

دانشيار

۹۶/۷/۱۹

دكتر سيدعطاأله حسيني

استاد

۹۶/۷/۵

دكتر امير رضا كشتكار

دانشيار

۹۶/۸/۱۷

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دكتر ميترا گلچين

دانشيار

۹۶/۷/۱۹

دكتر سيدمصطفي موسوي راد

دانشيار

۹۶/۷/۵
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دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

دكتر رضا رستمي

استاد

۹۶/۸/۳

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي

دكتر طهمورث ساجدي صبا
دانشكدهمديريت

دكتر حسين صفري

دانشيار
استاد

۹۶/۷/۱۹
۹۶/۷/۱۹

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 102/ ۱۱۷

تقديــــر و تشـــــکر
پرديس دانشكدههاي فني

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

در دوران مسئوليت قبلي

دكتر عقيل يوسفيكماء

استاد

معاونت پژوهشي پرديس

پرديس علوم
دكتر مجيد عليزاده

دانشيار

معاونت اداري و مالي پرديس

دكتر حميدرضا مشفق

استاد

معاونت پژوهشي و فناوري پرديس

دكتر مجيد حمزهلو

استاديار

مديركل امور دانشجويي

دكتر معصومه ملك

استاد

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس

دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر حسن طالئي مغانجوقي

استاد

سرپرست مؤسسه باستانشناسي

دانشكدهاقتصاد
دكتر محمود مشهدي احمد

استاديار

رياست كتابخانه دانشكده

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دكتر عبدالهادي فقهيزاده

استاد

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر عليحسين رضايان قيهباشي

دانشيار

سرپرستي گروه آموزشي مهندسي علوم زيستي

دانشكدهمديريت
دكتر علياصغر پورعزت

استاد

رياست كتابخانه مركزي و مركز اسناد

دانشكده معارف و انديشه اسالمي
دكتر ابراهيم كالنتري

دانشيار

رئيس دانشكده
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بازنشستــــــگان
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نام و نامخانوادگي

سمت

تاريخ اجراي حكم

هدی سرور

مسئول دفتر

تغيير بازنشستگي از تاريخ /۱۱۱ ۹۶/به تاريخ /۱۲۹۷/

پرديس هنرهاي زيبا
دكتر حشمتاله متدين

استادیار

لغو حكم بازنشستگي

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اعظم رضائی

كارشناس کتابداری

تغيير بازنشستگي /۱۱۰ ۹۶/به تاريخ /۱۲۹۷/

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
شوکت غفاری

کارشناس کتابداری

/۱/۹۹۶

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
یوسف باقری

کارشناس امور ورزشی

۹۶/۸/۱

خسرو طلوعیان سراب

کارشناس امور ورزشی

لغو حكم بازنشستگي

دانشکدهدامپزشکی
غالمرضا غالمی

رئیس داروخانه و تجهیزات پزشکی

/۱ ۳۹۷/

دکتر پرویز تاجیک

استاد

/۱۵۱۱۹۶/

عبداهلل حاج زاده انزابی

مراقب دام

/۲۸/۱۲۹۶

دانشکده علوم اجتماعی

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیالت
رقیه جوادی دوست
تکمیلیدانشکده
کتابخانه مرکزی  ،مرکز اسناد و تامین منابع علمی
سوسن مستوفی شوشتری

کارشناس مسئول تهیه کتاب

 /۱۸۹۶/

/۱/۱۰۹۶

معاونت آموزشي
مهرنوشمحسنی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی
ادارهکل خدمات آموزشی

حیدر شکرزاده

مامور حفاظت فیزیکی

۱۲/۲۸۹۶/

داریوش گنجی

سرنگهبان

۹۶/۱۰/۱

کاظم غمناک سنگ بجاری

مامور حفاظت فیزیکی

/۱/۳۹۷

مختار صفاری بیدهندی

مامور حفاظت فیزیکی

/۲۸۱۲۹۶/

داود روشنی ثمرین

مامور حفاظت فیزیکی

/۱/۳۹۷

اداره کل حراست

/۲۸ /۱۲۹۶
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ماموریتها و سفرهای علمی
پرديس دانشکدههاي فني
نام و نامخانوادگی

رتبه علمی

گروه

کشور

هدف

مدت

دكتر علي محمد هاديان

استاد

متالورژي و
مواد

سوييس

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۷/۲۲تا ۹۶/۸/۴

دكتر حسين عارفي

استاديار

نقشهبرداري

تركيه

شركت در كنفرانس 2017 Geoadvances

 ۹۶/۷/۲۱تا
۹۶/۷/۲۴

دكتر محمدحسين صراف
زاده

دانشيار

شيمي

كره جنوبي

شركت در كنفرانس 2017 ICAFE

 ۹۶/۷/۳۱تا ۹۶/۸/۷

دكتر فرامرز دولتي ارده جاني

استاد

معدن

ارمنستان

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۷/۵تا ۹۶/۷/۳۰

دكتر رضا توكلي مقدم

استاد

صنايع

آلمان

شركت در كنفرانس ، 2017LESMشركت در
كنفرانس   ،2nd World Biotechnology Con
شركت در كنفرانس 2nd World Biotechnology
Con

 ۹۶/۷/۱۷تا
۹۶/۷/۲۲

دكتر نويد مستوفي

استاد

شيمي

برزيل

شركت در كنفرانس 2nd World Biotechnology
Con

 ۹۶/۹/۱۱تا
۹۶/۹/۱۶

دكتر نويد مستوفي

استاد

شيمي

آلمان

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۸/۱۲تا
۹۶/۸/۱۹

دكتر اميد توكلي

استاديار

شيمي

ژاپن

شركت در كنفرانس  ICEEBوISBENS

 ۹۶/۵/۲۲تا ۹۶/۶/۱

دكتر علي پرويزي

استاديار

-

روسيه

شركت در نشست علمي و سومين اجالس دانشگاههاي
برتر ايران و روسيه

 ۹۶/۸/۳تا ۹۶/۸/۵

دكتر سيامك حاجي يخچالي

استاديار

صنايع

امارات

شركت در كنفرانس 17-LHHIS

 ۹۶/۷/۲۶تا
۹۶/۷/۲۹

مكانيك

چين

شركت در كنفرانس 14 AICFM

 ۹۶/۸/۱۷تا
۹۶/۸/۲۵

دكتر مهرداد رئيسي دهكردي

دانشيار

مكانيك

چين

شركت در كنفرانس 14 AICFM

 ۹۶/۸/۱۷تا
۹۶/۸/۲۵

دكتر بنفشه زهرايي

دانشيار

عمران

نپال

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۸/۳۰تا ۹۶/۹/۱

دكتر عطااهلل طالعيزاده

استاديار

صنايع

پرتغال

لغو مأموريت

۵/۷/۹۶

دكتر سيداحمد نوربخش

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي
دکتر شراره پورابراهيم آبادي

استاديار

محيط زيست

مالزي

شركت دركنفرانس بينالمللي " International
 Conferenceآن sustainable cities.
Communities and partnerships for
”sustainable development goals

/۱۳۷ ۹۶/تا
/۱۵/۷۹۶

دكتر قدرتاهلل صباحي

دانشيار

گياه پزشكي

كانادا

تمديد مأموريت پژوهشي

/۱۵۲ ۹۶/تا
/۲۳۴۹۶/
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دكتر احمدعلي پوربابائي

استاد

مهندسي
و فناوري
كشاورزي

ايتاليا

شركت دركنفرانس بينالمللي“ Microbial diversity

/۱۸۹۶/تا /۵/۸۹۶

دكتر محمدرضا نقوي

استاد

زراعت و
اصالح نباتات

هلند

شركت در دوره”RNA- Seq Data Analysis

/۱۴۸ ۹۶/تا
/۲۰/۸۹۶

دكتر احمد حيدري

استاد

مهندسي
و فناوري
كشاورزي

استراليا

لغو ماموريت

/۱۵/۶۹۶

دكتر ناصر مجنون حسيني

استاد

زراعت و
اصالح نباتات

هندوستان

شركت دركنفرانس بينالمللي Recent Advances in
“ Agriculture and Horticulture Sciences

 ۹۶/۹/۲۴تا
۹۶/۹/۲۷

دكتر اميرحسين حميديان

دانشيار

محيط زيست

چين

شركت در دو ديالوگ آموزشي در پكن و گويلين

/۵۹ ۹۶/تا /۱۲/۹۹۶

دكتر حسين شعبانعلي فمي

استاد

مديريت
و توسعه
كشاورزي

هلند

فرصتمطالعاتي

/۴۸۹۶/تا /۳۰/۶۹۷

دكتر اردشير نجاتي جوارمي

استاد

علوم دامي

برزيل

شركت در همايشي در زمينه “ گاوهاي گوشتي و شيري”

/۱۳۸ ۹۶/تا
۹۶/۸/۲۸

دانشكدهاقتصاد
دكتر سجاد برخورداري
دورباش

استاديار

اقتصاد
بينرشتهاي

تركيه

شركت در يازدهمين كنفرانس بينالمللي تحقيقات
اقتصادي

 ۹۶/۷/۲۸تا
۹۶/۷/۲۹

دكتر حسين عباسينژاد

استاد

اقتصاد نظري

روسيه

شركت در نشست علمي و سومين اجالس دانشگاههاي
برتر ايران و روسيه

 ۹۶/۸/۱تا ۹۶/۸/۵

ابوالفضل كامكار

استاد

بهداشت و
كنترل مواد
غذايي

تركيه

لغو مأموريت

/۱۳۶۹۶/

علي ميثاقي

دانشيار

بهداشت و
كنترل مواد
غذايي

تركيه

لغو مأموريت

/۱۳۶۹۶/

سيدمصطفيپيغمبري

استاد

بيماريهاي 
طیور

تايلند

شركت در كنفرانس منطقهاي سازمان  OIEدر خصوص
آموزش پيرادامپزشكي در آسيا

/۱۵۹ ۹۶/تا
/۱۹۹۹۶/

دانشيار

هوافضا

هلند

شركت در كنفرانس  "20th :ICAEMS2018
International Conference on Aeronautical
“Engineering and Mechanical Structure

 ۹۶/۱۰/۳۰تا
۹۶/۱۱/۵

فريدونكنار

شركت در هفدهمين نشست معاونين اداري و مالي
دانشگاههاي سطح يك كشور

دانشکدهدامپزشکي

دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر مهدي فكور ثقيه
معاونت اداري و مالي
دكتر سعيد يزداني

استاد

اقتصاد و
توسعه
کشاورزي

دانشيار

هنرهاي
نمايشي و
موسيقي

معاونتبينالملل
دكتر محمدباقر قهرماني

روسيه

شركت در نشست علمي و پيگيري اجالس ايران و روسيه

 ۹۶/۸/۲۵تا
۹۶/۶/۲۸

/۱۹۷ ۹۶/تا
/۲۱/۷۹۶

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 106/ ۱۱۷

دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

هنرهاي
نمايشي و
موسيقي

استاد

عمران

معاونتپژوهشي
دكتر محمد رحيميان

روسيه

شركت در نشست علمي و سومين اجالس دانشگاههاي
برتر ايران و روسيه

 ۹۶/۸/۱تا
۹۶/۸/۷

اهواز

شركت در كارگروه تخصصي كميسيون پژوهش و فناوري
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 ۹۶/۸/۳تا
۹۶/۸/۴

مشهد

پيگيري امور مربوط به زائرسراي دانشگاه تهران

 ۹۶/۷/۹تا
۹۶/۷/۱۰

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و
مواد

غنا

شركت در اجالس اتحاديه بينالمللي دانشگاهها و كنفرانس
تخصصي و نشستهاي علمي

 ۹۶/۷/۲۳تا
۹۶/۷/۲۹

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و
مواد

روسيه

شركت در نشست علمي و سومين اجالس دانشگاههاي
برتر ايران و روسيه

 ۹۶/۸/۳تا
۹۶/۸/۵

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و
مواد

كيش

شركت در كنفرانس بينالمللي مواد ريزدانه و نانوساختار

 ۹۶/۸/۲۰تا
۹۶/۸/۲۱

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

تاريخ و تمدن
ملل اسالمي

روسيه

شركت در نشست علمي و پيگيري اجالس ايران و روسيه

/۱۹۷ ۹۶/تا
/۲۱/۷۹۶

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

تاريخ و تمدن
ملل اسالمي

روسيه

شركت در نشست علمي و سومين اجالس دانشگاههاي
برتر ايران و روسيه

/۱۸ ۹۶/تا
/۷/۸۹۶

معاونت دانشگاه و سازمان توسعه و سرمايهگذاري
دكتر علي محقر

استاد

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي

مديريت
صنعتي
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N E W S

Forest Policy Officer of
the United Nations visited
University of Tehran College
of Agriculture and Natural
Resources (UTCAN)

President of University of Tehran
Attended the IAU Events in
Accra, Ghana
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Ambassador of Afghanistan Meet
the President of University of Tehran

Ambassador Nasir Ahmad Nour and the
accompanying officials from Embassy of
Afghanistan met Prof. Nili Ahmadabadi,
President of University of Tehran on 15
November, 2017.
During this meeting, both sides exchanged
ideas on promoting bilateral academic
ties between University of Tehran and
universities in Afghanistan. Referring to the
friendly and long-standing relationship between
the two countries, President Nili Ahmadabadi
stated, “The security and scientific development
of the neighboring and Muslim country of

Afghanistan is the security and scientific
development of Islamic Republic of Iran” . He
further added, “University of Tehran policy is to
expand academic diplomacy and constructive
cooperation with Afghanistan universities”.
Some of the areas which was discussed
through the meeting included: completion of
studies by faculty members of Afghanistan
universities in University of Tehran, joint
research projects on environment, energy,
climate, water joint publications, and as likes.
Taking into consideration that Persian
language is the medium of instruction in both
countries, both sides evaluated it as a great
opportunity for the academic communities of
both countries including faculty members and
students to further develop the collaboration.

President of University of Tehran Attended the IAU Events in
Accra, Ghana
Conference in Accra from 16-20 October.
The 2017 International Association of
Universities (IAU) was hosted by the
University of Ghana , Legon and the theme
of the conference was: Leadership for a
Changing Public Private Higher Education
Funding Landscape.
Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President
of University of Tehran as a member of the
IAU Administrative Board, attended the 84th
Administrative Board meeting in Accra as
well as to the Global Meeting of Associations
(GMA) and the IAU 2017 International

President Nili Ahmadabadi presented a
lecture at the Planetary Session on “Roles
and expectations for and of higher education
leaders today”. Furthermore, he met with
the Minister of Information of Ghana and
discussed academic cooperation with Ghana.
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Forest Policy Officer of the United
Nations Visites University of Tehran
College of Agriculture and Natural
Resources (UTCAN)
Dr. Benjamin Singer, Forest Policy Officer
at the United Nations Forum on Forests and
the representatives of the Forests, Rangelands
and Watershed Management Organization
met with the Dean, Vice Deans, Head of
Departments and Faculty Members of the
Forestry and Wood Products Departments
of the Faculty of Natural Resources of
the UTCAN on Oct. 24, 2017. In the
meeting, both parties presented reports on
past activities and planned projects for the

future, and emphasized on the continuing
collaboration between the Faculty of
Natural Resources, Forests, Rangelands and
Watershed Management Organization and
the United Nations Forum on Forests in the
implementation of joint projects.

Swedish Delegation Visit University of Tehran
On 14 November, 2017 a delegation
comprised of the following dignitaries met
with Prof. Sotoudeh, the Acting Vice President
for Research Affairs, University of Tehran:
Swedish delegation:
Ms. ULRIKA k Engstrom, Program Manager,
Leadership Programs Unit, Swedish Institute
Ms. Bitte Hammargren, Program Leader at
the Middle East and North Africa Program,
The Swedish Institute of International Affairs
Ms. Ulrika Nordlund, Second Secretary,
Embassy of Sweden
Mr. Soheil Rahgozar, Senior Advisor, Trade
and Cultura Affairs, Embassy of Sweden
The meeting was held in the presence of Prof.
Ardestani, Dean of Faculty of Environment,
Prof. Lotfian, Advisor to the President on
Women’s and Family Affairs and Faculty
Member of the Faculty of Law and Political

Sciences, Ms. Hasani, from the Office of
Vice President for Family and Women
Affairs, Eng. Naseri, Advisor to the Office
of Vice President for Research Affairs, and
Abdolmajid Eskandari, Director General,
Office of International Affairs.
During this meeting, the Swedish side
explained the scope of activities of Swedish
Institute of International Affairs, and both
sides exchanged on various academic
programs of cooperation between University
of Tehran and Sweden and also working on
supporting the topics related to environment,
women studies, entrepreneurship, women
empowerment, role of women in higher
education, knowledge-based companies,
joint festivals, employability of university
students and students’ leadership programs.
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Cultural Attaché of the Republic of Iraq Meet Vice President
for International Affairs
Dr. Yasser Abdul Zahra Al-Hajjaj, Cultural
Attaché of the Republic of Iraq met Prof.
Ghahramani, Vice President for International
Affairs on 15 November, 2017. In this
meeting, Dr. Al- Hajjaji who is a graduate
of University of Tehran expressed his hope
for the promotion of academic ties between
University of Tehran and universities in
Iraq. Exchanging ideas on various areas
of cooperation, Prof. Ghahramani, Vice
President for International Affairs stated that
University of Tehran will be pleased to help
with the expansion of academic collaboration

with the Muslim and neighbor country of
Iran and both sides decided to work on the
promotion of the followings:
Sabbatical leave and research stays of faculty
members and students, joint research projects,
joint supervision of dissertations and theses,
Persian language and literature and Arabic
language and literature, branch or office of
UT in Iraq, knowledge-based companies,
various areas of industries such as oil, gas
and energy, agriclture, using laboratories of
UT by Iraqi students,joint publications and
any other areas of mutual interest.

Academic Collaboration
Between University of
Tehran and University
of Zurich, Swiss
Following previous negotiations and a virtual
contact on 15 November, 2017 between Prof.
Ghahramani, Vice President for International
Affairs and Prof. Michael Schaepman from
University of Zurich, both universities
decided to establish a follow up committee
in each university to pursue the academic
collaboration.
The qualified students of UT will be able
to spend their sabbatical leave or research
stay in the mentioned university and enjoy

the financial support of both sides. This
opportunity will be also useful for the newlyemployed faculty members who should spend
a part of their work in one of the reputable
universities abroad in the beginning of their
employment. The interested individuals may
send their request concerning sabbatical leave/
research stay through the advisor to the dean
of their colleges/faculties on international
affairs to the Office of Vice President for
International Affairs.
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Chargé d’Affaires of Embassy of
Chile in Iran meet the Vice President
for International Affairs

On 14 November, 2017, Mr. Mauricio
Carabelli, Charged’ Affaires of Embassy
of Chile in Iran met with Prof. Mohammad
Bagher Ghahramani, Vice President for
International Affairs. In this meeting, Mr.
Carabelli stated that his purpose of visit to UT
was to get more familiar with University of
Tehran and exchange ideas on the expansion
of academic cooperation between University
of Tehran and universities in Chile.
Referring to the previous collaboration and
the MoU’s signed between UT and some
universities in Chile, Prof. Ghahramani voiced
the readiness of UT to expand further ties
with Chile and explained about some areas of
interest within the international programs of
Universityof Tehran. In reply, Mr. Carabelli
also expressed his support for the suggested
programs and both sides decided to work on
various areas such as sabbatical leave for the
professors of both sides, student exchange,
presentation of lecture by Chile authorities on
economics, politics, and active particiation in
International Festival of UT by the Chilean
side.

A Joint Meeting between Russian
Delegation from Gorchakov
Foundation and Department of
Regional Studies, Faculty Low
Political Sciences, UT

The Department of Regional Studies , Faculty
of Political Sciences, University of Tehran
hosted “Dr Ivan Ksenofontov”, Director of
Public Relations at Alexander Gorchakov
Public Diplomacy Fund of Russia and the
accompanying delegation.
In this meeting, subjects including relations
between Iran and Russia, student and professor
exchange, and cultural as well as scientific
relations were discussed, and the two sides
propounded their views, suggestions, and
expectations.
One important part of this meeting was
proposal of “signing MoU” by the Russian
delegation between this foundation and
University of Tehran. Prof. Koulaei, Director
of the Department of Regional Studies and
Director of Research Department of Central
Eurasia Studies, welcomed this proposal and
considered it an important one; given the
policy of University of Tehran in developing
international inter-university relations.

Chairman of TIBA Visits University of Tehran
Mr. Sheng H. Wei, the Chairman of TaiwanIran Business Association (TIBA) along with
Mr. Lu, Sheng-Yu, Director of Taiwan Trade
Center, Tehran Office (TATRA) met with
Abdolmajid Eskandari, Director General,
Office of International Relations and Mr.
Assemi, Advisor to the Vice President for
International Affairs. During the meeting

both sides exchanged ideas on supporting
the academic cooperation between Taiwan
universities and University of Tehran on
various areas such as joint-research projects,
science and technology parks, exchange of
experience on commercialization of science
and further collaboration between top-Iranian
and Taiwanese universities.
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A High Ranking Delegation From Afghanistan Visited
University of Tehran
A high ranking delegation led by Prof.
Hamidullah Farooqi, Chancellor of Kabul
University andAdvisor Minister to the President
comprised of Dr. Lal Pacha Azmoon, Senior
Advisor to the President of Islamic Republic
of Afghanistan and Dr. Mohammad Aslam
Nasimi, Dean of the Faculty of Language and
Literature at Kabul university met with Prof.
Mahmoud Nili Ahmadabadi, the President of
University of Tehran and some other officials
at UT.
During the meeting, both sides agreed upon
to form a working group in each university to
pursue the followings:
Exchange of students and faculty members
sabbatical leave and research stay

Establishment and mutual collaboration
among research centers
Exchange of experience on the structure of
research and education
Exchange of academic materials
Working on the mutual areas of interest of both
universities
At the end of the meeting, a new MoU was
signed by the two sides. It is worth noting that
the delegation also met with Prof. Ghahramani,
Vice President for Int.Affairs and Prof. Hoseini
Vice President for Academic Affairs prior to
their meeting with the President of University
of Tehran. The delegation was accompanied by
a number of high ranking officials from Islamic
Culture and Communication Organization.
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