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 ۲۵دی
سالگرد اهدای
لغتنامهدهخدا
به ملت ایران

زبان و ادبیات پارسی مدیون خدمات و زحمات ارزشمند
مردان و زنان بزرگی است که عمر خود را وقف حفظ و
تداوم این سرمایه بزرگ ملی کردهاند .عالمه دهخدا یکی از
مؤثرترین اشخاصی است که خدمات او در عرصه فرهنگ و
ادبیات ایران با خلق اثر ارزشمند «لغتنامه» برای همیشه در
تاریخ ادبیات این سرزمین کهن ماندگار شد.
این ادیب فرزانه بیش از نیم قرن تمام توان و تالش
خود را صرف نشر علم ،تحقیق ،ترجمه ،تألیف و تدوین
فرهنگنویسی کرد .لغتنامه به عنوان بزرگترین و مهمترین
اثر علیاکبر دهخدا ،محصول کوششهای مداوم  ۴۵ساله
اوست .این اثر بزرگ حاصل بیش از سه میلیون فیش است
که دهخدا شب و روز عمر خود را صرف نوشتن و تنظیم
آنها کرد.
تبعید علیاکبر خان به روستایی در چهارمحال و بختیاری
زمینه را برای او فراهم ساخت تا هیچ روزی را بیفیش شب
نکند؛ فیشهایی که امروز منبع جامعی است هم برای معانی
واژهها و هم کاربرد آنها در کنار بسی اطالعات بیشتر درباره
هر مدخل .آن طور که آگاهان نوشتهاند ،وی چند میلیون
فیش از روی متون معتبر استادان نظم و نثر فارسی و عربی،
لغتنامههای چاپی و خطی ،کتب تاریخ و جغرافیا ،طب،
ریاضی ،هندسه ،هیئت ،حکمت ،کالم ،فقه و… برداشته بود.
دهخدا در  ۲۵دی  ،۱۳۲۴میلیونها فیشی را که در تهیه
لغتنامه فراهم کرده بود ،از طریق مجلس شورای ملی به
ملت ایران هدیه کرد .مجلس نیز با تصویب قانون ۲۵۰ ،هزار
ریال از محل صرفهجویی بودجه سال  ۱۳۲۴مجلس برای
هزینه طبع فرهنگ دهخدا در نظر گرفت.
دانشگاه تهران در ادامه این تصمیم مجلس ،وظیفه انتشار
این اثر ارزشمند ملی را به عهده گرفت و چاپخانه دانشگاه
عهدهدار چاپ آن شد؛ کاری بزرگ که تا به امروز ادامه
یافته است .مدتی بعد از تصویب طرح چاپ لغتنامه
در مجلس شورای ملی ،دهخدا دار فانی را وداع
گفت .از آن زمان به بعد کار هماهنگی و مدیریت
لغتنامه به وصیت خود دهخدا به عهده دکتر
محمد معین گذارده شد .معین نیز فردی
فرهیخته بود و در ادبیات فارسی تبحر
فراوان داشت بنابراین ،به خوبی از
عهده ادامه این کار خطیر برآمد .پس
از درگذشت دکتر معین ،این کار به
وسیله دکتر سیدجعفر شهیدی و
دکتر دبیرسیاقی و دیگران دنبال شد
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و به پایان رسید .در زمان حیات علی اکبر دهخدا۴۲۰۰ ،
صفحه از لغتنامه (شامل حروف آ و الف) تهیه شده بود ،در
حالی که لغتنامهای که امروز وجود دارد در  ۵۰جلد و ۲۶
هزار صفحه قطع رحلی به چاپ رسیده است.
بعد از اتمام چاپ لغتنامه دهخدا ،این اثر به صورت رایانهای
یکبار در  ۱۴جلد و بار دیگر در  ۱۵جلد منتشر و ارائه شد.
لغتنامه به صورت لوح فشرده بر اساس چاپ دوم رایانهای
این اثر نیز عرضه شده است .همچنین مؤسسه لغتنامه
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دهخدا با همکاری انتشارات دانشگاه تهران مجلد دیگری را
با عنوان «فرهنگ متوسط دهخدا» (شامل خالصه لغتنامه در
دو جلد) به چاپ رسانده است.
برای لغتنامه دهخدا ویژگیهای متعددی را میتوان در نظر
گرفت .از جمله اینکه ،لغات فارسی و عربی در این مجموعه
عظیم در کنار هم گردآوری شدهاند .عالوه بر آن ،اعالم و
اشخاص و طوایف و قبایل و مکانهای جغرافیایی نیز در کنار
همین لغات فارسی و عربی بیان شده است.
امروز در ایران به هر کتابخانهای که سر بزنیم از میزان مراجعاتی
که به لغتنامه میشود و در جستجوی معنای کلمه یا مطلبی
علمی ،مجلدات لغتنامه دهخدا را ورق میزنند ،میتوانیم به
ارزش و اهمیت این کتاب بزرگ پی ببریم.
همه لغات فارسی و محلی ،نام شهرها و روستاها و کلمات
علمی و شاخص ،حتی لغات عربی را میتوان در لغتنامه
دهخدا یافت .در مقابل هر کلمه ،معنای لغوی آن ،موارد
استعمال ،طرز تلفظ صحیح ،اشعاری در رابطه با آن و بسیاری
اطالعات دیگر درباره لغت قرار دارد .لغتنامه دهخدا هم
دایرهالمعارف است و هم کتاب مرجع علوم گوناگون و هم
فرهنگ لغت.
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ســرايسبــزدانشگاهتهران

دريچهاي به سوي دانشگاهسبز
گـفــتوگـــو با

دکتر محمد اسماعیـلی
گفت و گو :لیال احمدی

انسان بر محيط زيستي که سخاوتمندانه در اختيارش قرار داده شده بيرحمانه تاخته
و افسارگسیخته آن را مورد هجوم قرار داده است .جنگلزدایی و مصرف بیرویه
انرژی با خطر برهمزدن نظم شگفتانگیز مکانیزم جهان سرعت گرفته و اين خود
انسان است که بيش از طبيعت در معرض خطر قرار گرفته است و شايد همين
خطر برخي انسانهاي مسئول را به فکر واداشته که در صدد حفاظت از طبيعت و
انر ژيهاي خدادادي برآيند.
آموزش عالي که مسئول تربيت و پرورش انسان است ،سالهاست به اين ميانديشد
که انسانهايي با روح سبز تربيت کند .انسانهايي که با طبيعت و محيط زيست،
مسالمتآميز زندگي و در استفاده از منابع طبيعي محتاطتر عمل کنند .دانشگاههاي
بسياري در سراسر جهان و کشورمان قدمهاي کوچک و بزرگي براي حفظ محيط
زيست و استفاده درست از انرژي برداشتهاند و هدف خود را رسيدن به دانشگاه
سبز عنوان ميکنند.
دانشگاه تهران به عنوان کهنترین و بزرگترين دانشگاه کشور دانشگاه سبز را
در برنامه راهبردي سوم خود در نظر گرفته است و کوي دانشگاه به عنوان
بزرگترين مجموعه خوابگاهي دانشجويي در راستاي اين اقدام ،سراي سبز
را تشکيل داده تا دانشگاه را در رسيدن به اين هدف ياري رساند.
با انتشار خبر تشکيل اولين کارگروه سراي سبز کوي
توگويي با مديرکل اداره امور خوابگاههاي دانشگاه
گف 
تهران ،انجام داديم تا درباره اهداف و برنامههای این کارگروه
بیشتربدانیم.
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شد؟

آقاي دکتر به عنوان سوال اول بفرماييد دانشگاه سبز در دنيا از چه زماني مطرح

موضوع دانشگاه سبز و توسعه پایدار نخستین بار در جهان توسط یک
آمریکایی مطرح شد .او یک انجمن حرفهای در سال  2005با عنوان انجمن توسعه
پایدار و پیشرفت آموزش عالی تشکیل داد که این انجمن در دنیا به اختصار با
عنوان  AASHEشناخته شد ،اما در حال حاضر  AASHEبه دانشگاههایی گفته
میشود که باالترین سطح موفقیت را در طراحیهای سبز و توسعه آن در جوامع
اطراف خود دارند.
در تمامی دانشگاههای جهان سیستمی به نام سیستم پایدار وجود دارد که این امکان
را میدهد تا تمامی دانشگاهها میزان پیشرفت خود را در زمینه توسعه پایدار و حفظ
منابع طبیعی ارزیابی کرده و بر اساس نوع فعالیتش در چهار رده پالتین ،طال ،نقره
و برنز قرار گیرند .در جهان  19دانشگاه در رده برترین دانشگاههای جهان قرار
دارند ،این دانشگاهها با ارائه طرحهایی برای کاهش زباله ،مصرف درست انرژی،
ارائه کمکهای مالی به دانشجویان در پروژههای محیط زیستی ،ترویج حمل و نقل
جایگزین و سایر اقداماتی که به نفع محیط زیست خواهد بود به این برتری دست
یافتهاند .دانشگاهی سبز خواهد بود که ضوابط و معیارهای دانشگاه سبز را رعایت
کند و بتواند آموزشهای محیط زیستی را در کنار دیگر آموزشهایش داشته باشد.
سبز بودن در کوي دانشگاه به چه معناست؟

یک ساختمان سبز ،از انرژِي کمتر استفاده میکند ،از آب و منابع طبیعی
کمتر استفاده میکند ،تلفات و ضایعات کمتری را پدید میآورد ،برای مردم داخل
ساختمان فضای سالمتری را فراهم میآورد و از مواد سمی تهی است .به عالوه،
یک جریان تهویه طبیعی برای دستیابی به هوای تازه ایجاد میکند و گردش هوا بهتر
انجام میشود.
شد؟

با توجه به تعريف شما از سبز بودن ،سراي سبز دانشگاه با چه هدفي تشکيل

در دانشگاهها بهخصوص دانشگاههاي بزرگ که تعداد دانشجويان بيشتري
از منابع استفاده ميکنند میزان بيشتري مواد زائد و فاضالب توليد و باعث ايجاد
مشکالت زيستمحيطي و هدررفت انرژي ميشود ،لذا صرفهجویی در هزینه،
صرفهجویی در استفاده از آب ،کم شدن ضایعات ،ساختمانهای سبز ،دوام بیشتر
ساختمانهای سبز ،پایینبودن هزینه نهایی ساختمان با وجود باال بودن هزینههای
اولیه ،برخورد مسئوالنه با محیط زیست از جمله اهدافي بود که ما در تشکيل اين
کارگروه در نظر داشتيم.
در کوي دانشگاه چه فعاليتهايي
در اين زمينه در گذشته انجام شده بود؟

سومين برنامه دانشگاه حرکت به
سمت دانشگاه سبز است که در کوي
دانشگاه اسمش را سراي سبز گذاشتيم و
کارهاي مربوط به دانشگاه سبز از زمان
آغاز به کار بنده شروع شد ،هر چند قبل

صرفهجویی در هزینه ،صرفهجویی
در استفاده از آب ،کم شدن ضایعات،
ساختمانهای سبز ،دوام بیشتر
ساختمانهای سبز ،پایینبودن هزینه
نهایی ساختمان با وجود باال بودن
هزینههای اولیه ،برخورد مسئوالنه با
محیط زیست از جمله اهدافي بود که ما
در تشکيل اين کارگروه در نظر داشتيم.
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عمده چيزي که مدنظر است اين است
که از پتانسيلهاي مجموعه باالخص از
فکر و توان اجرايي دانشجويان استفاده
کنيم و بتوانيم با همراهي آنها سراي سبز
را فرهنگسازي کنيم
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از بنده هم کارهايي انجام شده بود ،ولي اولويت من از بدو انتصاب ،دانشگاه سبز
ي خود را در جهت اين راهبرد ،ساماندهي و مدون و
بود .فکر کرديم که فعاليتها 
از پتانسيلهاي کوي استفاده کنيم و کار را مرتبتر و با برنامه و اهداف مشخصتر
کليد بزنيم.
تا به حال چه کارهايي توسط اين کارگروه انجام شده است؟

اولين جلسه کارگروه سراي سبز تشکيل شد ،اولين قدم در اين کارگروه تشکيل
کميتههاي سراي سبز بود .تعدادي کميته تعريف کرديم ،اهداف کلي برنامهها و
راهکارهاي اجرايي را با دوستان هماهنگ کرديم .احکام مربوط به مسئوالن کارگروه
صادر شده است .فعالیت کار گروه حول شش محور زیستمحیطی انرژی ،پسماند،
بازیافت ،آب و فاضالب ،فضای سبز ،تغذیه ارگانیک ،هوا و صوت ساماندهی شده
است.
انتظار شما از اين کارگروهها چيست؟

عمده چيزي که مدنظر است اين است که از پتانسيلهاي مجموعه باالخص
از فکر و توان اجرايي دانشجويان استفاده کنيم و بتوانيم با همراهي آنها سراي سبز
را فرهنگسازي کنيم .کميتههاي ما تقريبا شکل گرفته است و يک برنامه زمانبندي
ارائه دادهايم .انتظار ما اين است که در کميتهها چالشهاي محيطي مورد بررسي قرار
گيرد و بعدا اين بررسي چالشها منجر به طرح و پروژه شود و با برنامه مالي و زماني
به اجرا در آید .به عنوان اهداف کليتر کمک به دانشگاه در ايجاد دانشگاه سبز و
درنتيجه کاهش تاثيرات زيستمحيطي در محيط دانشگاه و جامعه ،ارائه راهکارهايي
به منظور افزايش آگاهي در مورد توسعه پايدار و محيط زيست براي دانشجویان،
ايجاد يک فرهنگ مناسب در استفاده از انرژي و بازيافت ،آموزش به دانشجويان
براي حفظ محيط زيست از جمله انتظاراتي است که در تشکيل اين کارگروه در
نظر داشتيم.
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در اين کميتهها دانشجويان هم عضويت دارند؟

شرط حداقل وجود دو دانشجو در هر کميته گذاشته شده است و هر چه
مشارکت دانشجویان بيشتر باشد ،طرحها با شتاب بيشتري جلو ميرود.
همانطور که اشاره کردید يکي از اهداف دانشگاه رسيدن به دانشگاه سبز است
سراي سبز چگونه ميتواند به اين هدف ياري رساند؟

دانشگاه سبز يکي از اهداف دانشگاه در برنامه راهبردي است و در واقع يکي
از جاهايي که مدنظر برنامهريزها و تشکيالت دانشگاه بود ،مجموعه خوابگاههاي
دانشگاه است .فکر ميکنم ما مجموعه مستعدتري براي اجراي موارد مربوط به
دانشگاه سبز هستيم .به دليل حضور و مشارکت دانشجويان که بسيار فعال و پرنشاط
و کارا هستند و نسبت به ساير قسمتهاي دانشگاه براي رسيدن به دانشگاه سبز
مستعدترند .تصورم اين است اگر بتوانيم اين مجموعه را هدايت و هماهنگ و
سيستم مناسبي تعريف کنيم ،ميتوانيم با برنامهريزي شتاب رسيدن به دانشگاه سبز
را در کوي بیشتر از هرجاي ديگر داشته باشيم.
کوی دانشگاه در واقع ايران کوچکي است که با فرهنگسازي و تربيت
دانشجويان ميتوان به اشاعه فرهنگ حفظ محيط زيست کمک بزرگي کرد .در اين
خصوص چه برنامهاي در نظر داريد؟

يکي از کارگروههايي که تعريف کرديم کارگروه فرهنگي و اجتماعي است که
فعاليتهايش را انجام داده است .البته از قبل هم بحث فرهنگسازي در مجموعه
کوي شروع شده بود .کارهايي مربوط به پسماند ،تفکيک زباله با مشارکت شهرداري
براي بازيافت انجام داديم و يا در بحث آبياري فضاي سبز يا آب خاکستري در
يکي از خوابگاهها ذهنيت دانشجويان را آماده کرديم و با همکاريهاي انجام شده
مربوط به فضاي سبز ،توسعه فرهنگ استفاده از سراي سبز و بحثهاي مربوط به
توسعه پايدار اقداماتي انجام شده است .همانطور که اشاره کردید کوي را به عنوان
ايران کوچک ميشناسيم که مجموعهاي از نخبگان سراسر کشور در آن گردآمدهاند.
بنابراين هر کار مثبت در کوي دانشگاه ميتواند يک فرهنگ مثبت را در کل کشور
ارائه دهد و اميدواریم دانشجويان امروز که مديران ارشد آينده کشور خواهند بود
با اين ذهنيت راهکارهايي ارائه دهند تا بتوانند توشه خوبي براي آينده کاري خود
داشته باشند.
ميشد؟

قبل از تشکيل سراي سبز چه کارهايي در زمينه حفظ محيط زيست انجام

تفکيک زباله حداقل سابقه دوساله دارد که با مشارکت شهرداري انجام ميشود
و اقدام تازهاي نيست .زبالههاي تر و خشک تفکيک ميشود و يکي از سازمانهاي
شهرداري که متولي تفکيک زباله است اين زبالهها را جمعآوري ميکند .البته فعاليت
و اهداف ما در اين خصوص صرفا تفکيک زباله نيست .ما در سراي سبز بازيافت را
هم پيگيري ميکنيم که بايد به صورت جزيي و پروژهاي راهکار ارائه کنيم .قرار است
که کارگروه تفکيک و بازيافت اين برنامه را در کارهاي خود داشته باشد.
اعضاي کارگروه بر چه اساسی انتخاب ميشوند ؟ آيا هر گروه با توجه به عنواني
که براي کارگروه تعريف شده ،انتخاب شد ه است؟

تصورم اين است اگر بتوانيم مجموعه
را هدايت و هماهنگ و سيستم مناسبي
تعريف کنيم ،ميتوانيم با برنامهريزي
شتاب رسيدن به دانشگاه سبز را در
کوي بیشتر از هرجاي ديگر داشته
باشيم
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اگر بتوانيم آب را بازيافت کنيم ،منجر
به صرفهجويي در حاملهاي انرژي
خواهد شد و به اين ترتيب هم سرمايه
را حفظ و حراست کردهايم و هم فرهنگ
بازيافت و مصرف درست را عملي
ساختهایم
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فکر کرديم کارگروه تلفيقي از مجموعه اعضاي موجود در کوي ،دانشجويان
متخصص و عالقهمند و تا حدي هم از مراجع بيروني باشند .مثال در کارگروه انرژي
مسئول کميته کسي است که در زمينه برق کارهايي انجام داده و هزينهها و نوسانات
برق را کاهش داده و در واقع فردی متخصص و عامل اجرايي است .اعضاي
کارگروه انتخاب ميشوند و باب انتخاب هم بسته نيست .اطالعيهاي در سايت کوي
قرار داديم و از دانشجويان عالقهمند دعوت کرديم که مراجعه کنند تا بتوانيم پروژها
را به روز داشته باشيم .اعضاي کارگروه هم اجرايي و هم متخصص هستند و محدود
به کوي و ساکنان کوي نيستند .مثال در کميته مالي دانشجويان کمتر مشارکت دارند
چرا که جهتگيري ما اين است که اعضايي از بيرون جذب کنيم که ذينفوذ باشند
تا در زمينه مالي متکي به دانشگاه نباشيم.
در حقيقيت سبز بودن منجر به کاهش مصرف انرژي ،مواد اوليه ،آب و به حداقل
رساندن آلودگيها و پسماند و نگهداري محيط زيست ميشود .به نظر شما سراي سبز تا
چه اندازه ميتواند دانشگاه را در زمينه کاهش مصرف انرژي ياري کند؟

کامال درست است .مديريت سبز يکي از برنامههاي بجا و بهينه است که با
راهکاري اجرايي و درست در تمام هزينهها تاثير دارد .به عنوان مثال آبياري فضاي
سبز دانشگاه ،از طريق آب شرب و بعضا قنات انجام ميشد .يکي از پروژههايي که
در فضاي سبز انجامشد آبياري قطرهاي بود ،مصرف آب شرب حذف شد و از آب
قنات و مخازن تامين شد .بنابراين هم مصرف آب پايين آمد و هم مکانيزه شد و در
مجموع ،هزينهاي که در فضاي سبز صرف ميشود بسيار کمتر از سابق است و البته
اميدواريم با مديريت سبز و مديريت منابع انرژي رويههايي را در پيش بگيريم که
مصرف آب را به حداقل ممکن برسانيم و مصرف را به درختاني اختصاص دهيم که
با محيط زيست سازگاري و مصرف آب کمتری دارند.
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کمبود آب يک چالش جدي در کشور ماست .شما به پروژه
آب خاکستري اشاره کرديد ،در خصوص اين پروژه بيشتر توضيح
دهيد؟

پروژه آب خاکستري پروژهايست در خوابگاه جالل که آب
فاضالب را به فضاي سبز بازميگرداند و از اين پس براي آبياري
فضاي سبز و فالش تانکها از آب بازيافت استفاده خواهيم کرد و
اميدواریم با تصفيه آب براي کليه مصارف هم استفاده شود.
همانطور که ميدانيد مصرف آب در مجموعه خوابگاهها زياد
است اگر بتوانيم اين آب را بازيافت کنيم ،منجر به صرفهجويي در
حاملهاي انرژي خواهد شد و به اين ترتيب هم سرمايه را حفظ
و حراست کردهايم و هم فرهنگ بازيافت و مصرف درست را
عملي ساختهایم .به هر حال در آبياري فضاي سبز ،آب شرب و
آبياري غرقابي را کامال حذف کرديم.
اشاره کردید که اقدامات انجام شده در فضاي سبز منجر
به صرفهجويي در مصرف آب شده است ،در ساير انرژيها مثال در
سيستمهاي گرمايش و سرمايشي چه راهکاري انديشيدهايد؟

بخشي از تجهيزات مربوط به سيستمهاي گرمايش و
سرمايش مشکل طراحي و مشکالت جدي بهرهبرداري داشت
که بخش عمدهاي از آن مرتفع شد و بخش ديگري هم باقي
مانده است .در برخي خوابگاهها پنجرهها دو جداره شد .عايقبنديهاي مربوط به
موتورخانهها انجام شد .کانالهاي ارتباطي بين سيستمهاي گرماساز يا سرماساز را
عايقبندي کردیم .گرچه در اين قضايا کامل نيستيم ،ولي فعاليتهاي زيادي انجام
شد سيستمهاي تنظيم دماي محيطي را با راهاندازي تجهيزات مربوطه تنطيم کرديم،
ولي هنوز خوابگاههايي هستند که مشکل دارند و ما دنبال رفع مشکل هستيم.
اميدوارم که کارهاي اساسي را براي جلوگيري از هدررفت انرژي انجام دهيم که
همه اينها مستلزم تامين مالي است که اگر تامين شود ،مشکالت حل ميشود .ميتوان
روشنايي و مصرف آب را هوشمند کرد و نتيجه را ديد ،ولي همه اينها مستلزم بودجه
است.
در کشورهايي که سابقه بيشتري در زمينه مديريت سبز دارند ضمن حفظ
منابع طبیعی کوشش بر اين است که منابع مزبور را بازگردانند ،نه اینکه به دیگران
بگویند چگونه باید عادات خود را تغییر دهند .به عبارت دیگر ،هر یک از افراد مثالي زنده
در زمینه برخورد مسئوالنه با محیط زیست هستند ،ولي متاسفانه در کشور ما در مرحلهاي
هستيم که بايد عادات خود را در زمينه مصرف انرژي و حتي برخورد با محيط زيست تغيير
دهيم ،در خصوص صرفهجويي در مصرف آب شرب داخل خوابگاه يا ساير انرژيها هم
فرهنگسازي ميتواند بسيار موثر باشد .در اين خصوص برنامه شما چيست؟

کامال درست است .همانطور که عرض کردم يکي از مهمترين کميتههاي
ما کميته فرهنگي اجتماعي است .اميدوارم بتوانيم راهکارهاي الزم را براي مصرف
درست بهخصوص براي حاملهاي انرژي داشته باشيم .اگر بتوانيم در فرهنگ
مصرف درست کار کنيم همه جا خود را نشان ميدهد و بايد در اين کميته هرچه
بيشتر از حضور دانشجويان بهره ببريم.

بنابراين هر کار مثبت در کوي دانشگاه
ميتواند يک فرهنگ مثبت را در کل
کشور ارائه دهد و اميدواریم دانشجويان
امروز که مديران ارشد آينده کشور
خواهند بود با اين ذهنيت راهکارهايي
ارائه دهند تا بتوانند توشه خوبي براي
آينده کاري خود داشته باشند
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ماموريت يکي از کميتهها تغذيه ارگانيک تعريف شده
است .اين کميته چگونه ميتواند در اين زمينه موثر باشد؟

تغذيه دانشجويان سه وعده از روز را شامل ميشود .تغذيه
از طريق موادي تامين ميشود که در تهيه آنها سموم و کود
شيميايي استفاده شده است .هرچند تامين مواد اوليه دست کوي
نيست و درواقع دست ما در اين خصوص خيلي باز نيست ،ولي
اين کميته تشکيل شد تا حداقل راهکارها را براي اين امر مهم
برنامهريزي کنيم و تا آنجا که ميتوانيم در تهيه مواد در همين
فضاي موجود مديريت کنيم .در بحث ارگانيک ،خود خاک و
آب دو بحث تاثيرگذارند .در مجموعه فضاي سبز مانع تخريب
خاک ميشويم و ميتوانيم براي رسيدن به تغذيه ارگانيک
برنامهريزي کنيم .به هر حال اميدواريم اين کارگروه و کميته
مربوطه بتواند راهکارهايي هرچند جزئي براي بهبود شرايط تغذيه
کوي فراهم کند.
در بحث آلودگي هوا و صوت برنامه شما چيست؟

بحثهاي حمل و نقل از مباحث دانشگاه سبز است ،ولي
چون حمل و نقل مربوط به بيرون از کوي است به آن نپرداختيم.
ولي در بحث هوا و صوت يکي از کارگروهها را تعريف کرديم.
فکرکرديم آلودگي هوا در سالمتي بسيار نقش دارد و هدف ما اين است که شرايط
محيطي را طوري فراهم کنيم که آلودگيهاي محيطهاي داخلي و فضاهاي عمومي
مورد استفاده دانشجويان در داخل و خارج ساختمان تلطيفي ايجاد شود تا کمترين
ضرو زيان را داشته باشد .آلودگي صوتي بايد بهگونهاي باشد که محيط خوابگاه با
حداقل صوت و صدا و آلودگيهاي صوتي باشد .آلودگي صوتي خوابگاههايي که
در معرض خيابانهاي پررفت و آمد هستند را به حداقل رسانديم و درصدد هستيم
شرايطي ايجاد کنيم که آلودگي هوا را هم به حداقل برسانيم.
انتظار ما اين است که در کميتهها
چالشهاي محيطي مورد بررسي قرار
گيرد و بعدا اين بررسي چالشها منجر
به طرح و پروژه شود و با برنامه مالي و
زماني به اجرا در آید

و سخن پایانی؟

بحثي که بعد از سراي سبز دنبال خواهيم کرد و مقدمات آن را فراهم کردهايم
و اميدواريم که شروع کنيم بحث خوابگاه هوشمند است .تکميل کارهاي مربوط به
سراي سبز با شروع فعاليتهاي مربوط به خوابگاه هوشمند صورت خواهد گرفت
که نيازمند برنامهريزي و تامين مالي است که تا قبل از آن بايد برنامه را آماده کنيم.
با تشکر از اينکه در اين گفتگو شرکت کرديد.

من هم از شما و مجله «مدت» به خاطر اهميت به بحث دانشگاه سبز و سراي
سبز سپاسگزارم.

داخلی
اخــــــــــــــــــبــــار

بیستوششمیــنجشنــــواره
پژوهــــش و فنـاوری دانشگاه تهران
برگـزار شد

رئیس دانشگاه تهران در اجالس گفت وگوهای فرهنگی آسیایی:

هرگونه تصمیم گیری پیش از مشورت و
بررسی علمی صحیح نیست

همایش مخاطرات محیطزیستی و امنیت
منطقهای در غرب آسیا در دانشگاه تهران
برگزار شد

در مراسم بزرگداشت دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

دکتر سیداحمدرضا خضری :استاد دینانی
اسرار و رموز فلسفه را مردمی کرد
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بیستوششمیــن
جشنــــو ا ر ه
پژوهــــش و
فنـاوری دانشگاه
تهران برگـزار شد

بیست و ششمین جشنواره پژوهش
و فناوری دانشگاه تهران ۲۸ ،آذر با
تجلیل از پژوهشگران برگزیده برگزار
شد.
در این مراسم که با حضور رئیس ،مسئوالن ،استادان و
دانشجویان دانشگاه تهران و جمعی از پژوهشگران برگزار
شد ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،با
تبریک به برگزیدگان و با بیان اینکه این جشنواره یکی از
رویدادهای بسیار مهم دانشگاه تهران است ،گفت« :کسانی که
از شروع این جشنواره خاطره دارند به خوبی شاهد رشد و
شکوفایی دانشگاه در حوزه پژوهش هستند .ما امروز شاهد
گستردهتر و عمیقترشدن دستاوردهای پژوهشی دانشگاه
هستیم».
رئیس دانشگاه تهران سخنان خود را با رویکرد نقش تعامل
دانشگاه و جامعه ادامه داد و با اشاره به بحث آلودگی هوا
افزود« :دانشگاه باید نسبت به اتفاقاتی که در جامعه و جهان

در جریان است حساسیت نشان دهد،
آنها را رصد کند و متناسب با این
چالشها به راه حل بپردازد .دانشگاهی
که مسائل جامعه برای آن کم اهمیت
است و در جایی که جامعه و دانشگاه هر کدام راه جدایی در
پیش میگیرند ،طبیعت ًا منجر به توسعه کشور نخواهد شد».
وی با بیان اینکه دانشگاه باید احساس مسئولیت کند ،گفت:
«خوشبختانه دانشگاه تهران همواره سعی کرده این احساس
مسئولیت را از خود نشان دهد ،ولی در مقابل از طرف
دستگاههای دیگر هم باید تقاضا و اعالم نیاز صورت گیرد».
دکتر نیلی خاطر نشان کرد« :بیش از  ۸۰درصد آلودگی شهر
تهران و شهرهای بزرگ ناشی از خودرو است .ما به دست
خود محصولی را تولید و بابت آن هزینه کردهایم که این
محصول باعث مرگ تدریجی مردم میشود و تاسف بیشتر
از این است که این مشکل راه حل مشخصی دارد .استعداد و
توان دانشگاهها برای حل این مشکل در حوزههای مختلف
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قانونگذاری ،تصمیمگیری و تکنولوژی باید به کار گرفته
شود .این مشکل فقط مربوط به بخش تکنولوژی نیست،
بلکه قسمتی از آن مربوط به قوانین و آییننامههایی است که
گذاشته میشود».
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد« :در حوزه تکنولوژی و
تولید خودروهایی که در حال حاضر در ایران است و
همچنین ارتقا این محصوالت به خوبی به دست دانشگاهیان
کشور ،متخصصین و صنعتگران قابل حل است .مشکل ما در
این زمینهها با صنعت نیست ،مدیران صنعت هم میخواهند
محصولی را تولید کنند که نهتنها در کشور ،بلکه در دنیا به
فروش برود .ولی سیاستها و قانونگذاریها به دانشگاه،
صنعت و تولید کننده کمک نمیکند که در جهت ارتقاء و
بهبود محصول و تکنولوژی قدم بردارند».
وی با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید صدای خود را برای ارائه
راه حل براي رفع مشکالت کشور بلندتر کنند ،گفت« :دانشگاه
نباید فقط منعکس کننده صدای مسائل سیاسی در جامعه باشد.
همواره وقتی انتخابات پیش رو داریم و یا با دیگر مسائل
سیاسی مواجه هستیم خوشبختانه دانشگاه خیلی زنده و پویا
حضور دارد .در سایر حوزهها هم صدای دانشگاه باید رسا
شود و بهعنوان یک مرجع صالح ،عالمانه و بیطرفانه نظریات
خود را ارائه دهد .برای اینکه این اتفاق بیفتد دانشگاهها در
درون خود نیازمند گرفتن تصمیمات جدی هستند تا بتوانند
مسئولیتي را نجام دهند که ذات ًا به عهده دانشگاه است».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه سخنان خود سیاستهای
دانشگاه تهران را برشمرد و افزود« :سعی بر این بوده تا
دانشجویان و استادان از درون گرایی خارج شوند؛ لذا کاهش
حقالتدریس و تحقیق ،تشویق براي تجمیع رشتهها ،پذیرش
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دانشجو بر اساس نسبت استاد به دانشجو و آموزشهای آزاد
از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش است».
رئیس دانشگاه تهران یادآور شد« :از نظر ما مرزی بین آموزش،
پژوهش ،فرهنگ ،دانشجویی ،اداری و مالی وجود ندارد و
همه آنها واحد هستند .منتهی تقسیمبندی شده و هرکسی
بخشی از این کار را انجام میدهد .دانشگاه اگر یک راهبرد
دارد ،باید در تمام حوزهها همسان و هماهنگ پیاده شود ،لذا
سیاستهای آموزشی و تشویقی و مالی دانشگاه هم در همین
جهت است».
دکتر نیلی احمدآبادی بحث دستاوردهای پژوهشی در قالب
مقاله و کتاب و تعامالت با جامعه را از مباحثی برشمرد که
امتیاز آنها در ترفیع استادان سقف ندارد .همچنین ایجاد
موسسات مشترک بینالمللی ،ارائه دورهها به زبان انگلیسی
در پردیس بینالمللی کیش ،پشتیبانی از پایاننامههایی که در
جهت رفع نا هنجاریها و مشکالت است ،جهتگیری پارک
علم و فناوری در ایجاد زنجیره پژوهش ،پایاننامه و رساله
تا تبدیل به محصول و شرکت دانشبنیان را نیز از جمله
سیاستهای دانشگاه تهران توصیف کرد.
وی با اشاره به ایجاد دفتر نیازسنجی و پروژهیابی گفت:
«اعضای هیات علمی ما بسیار قوی و غنی کار میکنند ،اما
نمیتوانند بازاریابی داشته باشند و ما یک حلقه مفقوده داریم
بین نیاز جامعه و توانمندی استادان و دانشجویان و وظیفه دفتر
نیازسنجی و پروژهیابی ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد است».
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد« :سیاستهای دانشگاه در
جهت آمادگی هر چه بیشتر به منظور گسترش تعامل ملی
و بینالمللی است و قدم بعدی این است که با کار فکری
صحیح و اصولی به کمک تصمیمگیران و قانونگذاران کشور
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برویم که قوانینی را تصویب کنند تا ما در آینده شاهد این
اتفاقاتنباشیم».
دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی دانشگاه تهران ،نیز
در این مراسم گفت« :برگزاری این جشنواره و تقدیر از
پژوهشگران برتر دانشگاه میتواند زمینههای تمرکز و توجه
بیشتر ،به ابعاد مختلف پژوهش و فناوری را فراهم آورده،
بستر الزم را برای توسعه و ارتقای پژوهشها فراهم آورد که
موجب توسعه و پیشرفت و رفاه جامعه میشود».
وی افزود« :حوزه معاونت پژوهشی در جهت تحقق اهداف
برنامه سوم دانشگاه و با هدف ارتقای جایگاه بینالمللی
دانشگاه تهران ،گسترش ایدهپردازی و کارآفرینی ،ارتقای
اخالق و مسئولیت پذیری اجتماعی اهتمام مینماید».
دکتر رحیمیان ایجاد هماهنگی میان دانشگاههای برتر و بزرگ
و زمینهسازی ایجاد کنسرسیوم همکاریهای پژوهشی و

فناوری و همچنین ایجاد سایت متمرکز معاونت پژوهشی
با امکانات مناسب و به روز را از جمله اقدامات معاونت
پژوهشی برشمرد.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :براساس
تفاهمنامه بین دانشگاه و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،در خصوص جذب پژوهشگران پسادکترا ،تا کنون
 ۱۲۵محقق در دانشگاه تهران پذیرفته شده است .در این
زمینه دانشگاه تهران بهعنوان پایگاه برتر کشور از سوی معاون
محترم رئیس جمهور ،مورد تشویق قرار گرفته است».
وی با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع اخالق و دریافت
کد اخالق توسط دانشگاه تهران تاکيد کرد« :معاونت پژوهشی
تالش کرده تا عالوه بر دریافت کد بینالمللی اخالق پژوهش،
با فعالسازی کمیته بررسی تخلفات پژوهشی و نیز بازنگری و
اصالح آییننامههای مربوط زمینه افزایش سالمت و صیانت
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از دستاوردهای پژوهشی و ارتقای اخالق پژوهش را در
دانشگاه فراهم آورد».
دکتر رحیمیان در ادامه اعالم کرد« :در راستای ارتقا کیفیت
پژوهش ،آییننامههای گرنت و تشویق آثار بینالمللی مورد
بازبینی قرار گرفته و از این پس امتیاز مقالهها تابع اعتبار
مجلهها خواهد بود .همچنین در تشویق مقاالت ،مقالههای
نمایهشده در پایگاه  WOSو موجود در چارک اول رشته
مربوط،دارای اولویت خواهد بود».
معاون پژوهشی با بیان اینکه موسسه انتشارات دانشگاه تهران
از  ۷۰سال قبل با هدف چاپ کتابهای درسی دانشگاهی
فعالیت خود را آغاز گرده است ،گفت« :این موسسه در
حال حاضر به منظور تسهیل دسترسی دانشجویان ،استادان و
محققان اپلیکیشن کتابخوان قابل نصب در محیط نرمافزاری
اندروید IOS ،و ویندوز را ارائه کرده که این اپلیکیشن
قابلیتهای متعدد و کارایی متفاوتی را به همراه داشته است».
وی با یادآوری اینکه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
تهران بهعنوان بزرگترین کتابخانه دانشگاهی کشور است،
افزود« :این کتابخانه بیش از  ۳هزار عنوان مدرک علمی را از
سامانه  DSSدریافت کرده و نیز مرمت  ۷۰۰سند خطی و
گویاسازی  ۳۱۴عنوان کتاب از دیگر کارهای مهم این بخش
است».

دکتر رحیمیان پژوهشهای کاربردی را با توجه به سیاستهای
کالن دانشگاه در برقراری ارتباط گسترده علمی و پژوهشی با
سازمانها و دستگاههای اجرایی مهم خواند و افزود« :معاون
پژوهشی ،رشد  ۲۷درصدی در تعداد قراردادهای پژوهشی
دانشگاه تهران در سال  ۱۳۹۵نسبت به سال قبل از آن و رشد

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 118

اعتبارات مصوب  ۱۶۴میلیارد تومان به  ۴۰۴میلیارد تومان را
نشاندهنده تالش گسترده در عرصه پژوهشهای کاربردی
برشمرد».

وی در ادامه افزود« :تاسیس مرکز نیازسنجی و پروژهیابی
دانشگاه و اقدامات ارزشمند ،راهاندازی موسسه ارتقای نفت
سنگین با همکاری وزارت نفت ،مشارکت در توانمندسازی
شهرستان قلعه گنج با کارفرمایی بنیاد علوی ،انجام خدمات
پژوهشی با هدف رفتارشناسی منابع انسانی و ارائه الگوی
صالحیت نیروی انسانی با شهرک فرودگاهی امام خمینی و
ایجاد مرکز نوآوری دانشگاه تهران با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برخی از اقدامات انجام گرفته در این حوزه
است».

دکتر رحیمیان مطالعات و پژوهشهای صورتگرفته بهمنظور
کشف و ثبت جهانی گونههای سیاهماهی رازی ،نویافتههای
عصر آهن ،تشخیص سلولهای سرطانی مهاجم با استفاده
از ذرات نانو ،ساخت نانو هوشمند در انتقال دارو و ژن به
سلولهای سرطانی ،راهاندازی اولین آزمایشگاه سن یابی به
روش لومینسانس نوری و ساخت رباط سه درجه آزادی
مستقل خظی در مقیاس صنعتی را بهعنوان فعالیتهای
پژوهشی دانشگاه تهران در سال گذشته توصیف کرد.

در این جشنواره دو طرح «رخنما دانشگاه تهران» و «کتابخوان
اختصاصی الکترونیکی دانشگاه تهران» رونمایی و از
توششمین جشنواره پژوهشی ،پژوهشگران،
برگزیدگان بیس 
پیشکسوتان نمونه ،برجسته ،نمونه و جوان و دانشجویان
برگزیده در حوزه پژوهش و فناوری تقدیر شد.
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تقدیر از
دستاندرکاران
بیستوششمین
جشنواره
پژوهشی
دانشگاهتهران

مراسم تقدیر از دستاندرکاران بیستوششمین جشنواره
پژوهشی دانشگاه تهران  ۱۷دی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور معاون پژوهشی دانشگاه تهران و
توششمین جشنواره پژوهشی
دستاندرکاران برگزاری بیس 
برگزار شد ،دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی دانشگاه،
ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان گفت« :رمز موفقیت
این برنامه صمیمت بین همکاران است .هرچه این صمیمیت و
همکاری بیشتر باشد ،ما شاهد موفقیت افزونتر این جشنواره
و همچنین برنامههای دیگر خواهیم بود».
دکتر رحیمیان افزود« :برگزاری این جشنواره و تقدیر از
پژوهشگران برتر دانشگاه میتواند زمینههای تمرکز و توجه
بیشتر ،به ابعاد مختلف پژوهش و فناوری را فراهم آورده،
بستر الزم را برای توسعه و ارتقای پژوهشها فراهم آورد که
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موجب توسعه و پیشرفت و رفاه جامعه میشود».
وی با بیان اینکه هدف اصلی ما تشویق پژوهشگران ممتاز
دانشگاه تهران است ،افزود« :نکته مهم این است که بتوانیم
سیاستهای دانشگاه را توسط این جشنواره به استادان به
نحو مقتضی ابالغ کنیم .این سیاستها در آییننامههای مربوط
تجلی میکند و نشاندهنده رویکرد دانشگاه تهران است».
معاون پژوهشی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد« :زمانی مقاالت
برای ما جایگاه مهمی داشتند ،البته در حال حاضر نیز آنها را
رها نکردهایم ،اما باید این مقالهها از کیفیت الزم برخوردار
باشند .هدف دانشگاه اثرگذاری استادان در جامعه است».
دکتر رحیمیان با اشاره به کارآفرینی و مسئولیتپذیری به
عنوان اهداف دانشگاه تهران تصریح کرد« :هدف اصلی فقط
نوشتن مقاله و درج در نشریات نیست ،بلکه این مقاالت باید
در جامعه اثر داشته باشند و بتوانند مشکلی را حل کنند».
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وی با اشاره به مشکالت زیستمحیطی کشور گفت« :استفاده
از توان و تخصص دانشگاه و استادان بهعنوان برترین منابع
علمی میتواند راهگشایی برای حل معضالت کشور باشد».
معاون پژوهشی دانشگاه تهران در پایان سخنان خود از کلیه
دستاندرکاران برگزاری جشنواره تشکر و قدردانی کرد.
همچنین در این مراسم ،مسئوالن اجرایی جشنواره گزارشی
از بازتاب و عملکرد جشنواره ارائه دادند و در پایان از
توششمین جشنواره تقدیر شد.
برگزارکنندگان بیس 
توششمین جشنواره پژوهش و فناوری ۲۸ ،آذر در تاالر
بیس 
عالمه امینی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
توششمین جشنواره
برگزار شد که در آن از برگزیدگان بیس 
پژوهشی ،پژوهشگران پیشکسوت نمونه ،برجسته ،نمونه و
جوان نمونه ،دانشجویان برگزیده در حوزه پژوهش و فناوری
توپنجمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی تقدیر شد.
و بیس 
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کارگاه آموزشی
اخالق در
پژوهشهای
زیستپزشکی
کمیتههایسازمانی
در دانشگاه تهران
برگزار شد

کارگاه آموزشی «اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی
کمیتههای سازمانی» ۱۹ ،آذر با حضور رئیس دانشگاه تهران
برگزار شد.
معاونت پژوهشی به منظور تبیین سیاستهای دانشگاه درباره
اعطا کد بینالمللی اخالق پژوهش و ایجاد وحدت رویه در
فرآیند بررسی تقاضاها و اعطای کد مذکور« ،کارگاه آموزشی
اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی» را برگزار کرد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران با حضور
در این کارگاه گفت« :زمانی تفکر ما ساده بود و آموزش و
پژوهش خوب را در تحقیق و یا تدریس مالک میپنداشتیم،
اما وقتی وارد عرصه بینالمللیای میشویم که رقابتها در
آن سنگین است ،درمییابیم رسیدن به یک دانشگاه با تراز
بینالمللی کار دشواری است».
وی افزود« :پژوهش زمانی که در دانشگاه تهران و همچنین در
کشور اتفاق افتاد بیشتر ناظر به یک سری کارهای تحقیقاتی
بود ،اما به مرور رقابتها و عمق پژوهشی افزایش یافت و
آنچه امروزه انجام میشود پاسخ به نیازهایی است که به طور
طبیعی در حوزه پژوهش و آموزش شکل گرفته است».
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه اخالق و فرهنگ ،محور
همه تصمیمها و ارزشهای ما بوده است ،خاطر نشان کرد:
«امروزه جای تأسف است که از لحاظ اخالق علمی در
وضعیت مطلوبی قرار نداریم و باید اذعان کرد که در حال
حاضر کشور با این موضوع درگیر است .شاید علت این
است که وقتی فعالیتی را شروع میکنیم به صورت همهجانبه
به آن نمیپردازیم ،البته بخشی از آن طبیعی است ،چون انسان
قابلیت پیشبینی همه جوانب را ندارد ،اما بخش دیگری ناشی
از سادهنگری ما است».
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دکتر نیلی احمدآبادی با تاکيد بر اینکه اخالق باید
سرلوحه همه فعالیتهای ما قرار گیرد ،گفت« :این امر از
نظر دانشآموختگان و دستاوردها بسیار مهم است .اگر
دانشآموخته ما عالم بدون تکلف به مسائل اخالقی باشد ،این
ارزش افزوده محسوب نمیشود و یا پژوهشگری که دچار
سستی و لغزش در پژوهش خود است هرچند دستاوردهای
ارزشمندی هم ارائه دهد ،اما صدمهای که به بدنه دانشگاه و
کشور وارد میکند آنقدر عظیم است که در مقابل آن دستاورد
قابل مقایسه نیست».
وی در ادامه تصريح کرد« :زمانی که در حین پژوهش باعث
آلودگی آب و زمین و ..میشویم این خود بخشی از عدم
رعایت اخالق است و این موضوعاتی است که در کشور
و همچنین در دانشگاه تهران باید بیشتر به آن بپردازیم ،اما
نکتهای که باید مورد توجه قرار بگیرد بحث ترویج است.
بخشی از کارهایی که صورت میگیرد ناشی از بیاطالعی و
ناآگاهی است لذا اطالعرسانی بحث مهمی است که باید به
آن اهمیت ویژه داده شود و شیوه ترویج از طریق آموزش و
کالس میتواند صورت گیرد».
رئیس دانشگاه تهران با یادآوری ویژگی و جایگاه خاص
دانشگاه تهران بهعنوان نماد آموزش عالی کشور گفت« :انتظار
میرود که دانشگاه تهران در این راه قدمهای مؤثری بردارد،
لذا اگر این اتفاق با شروع صحیحی همراه باشد میتواند
برای همه دانشگاهها الگو قرار بگیرد ،اما تداوم آن از شروع
سختتر است و در فرآیندهای مختلفی که طراحی میشود
اخالق باید در درون آن فرآیند طراحی و جزئی از آن شود.
این مسئله باید در حوزه پژوهش و آموزش مورد توجه قرار
گیرد و در جایی که این طراحیها به صورت دقیق و صحیح
است قطع ًا نتایج مطلوبی را هم بههمراه خواهد داشت».
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دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی دانشگاه تهران ،نیز با
بیان اینکه کمیتههای اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی
با هدف نظارت بر اخالق پژوهشهای زیستپزشکی
تشکیل شده ،گفت« :کمیته ملی اخالق در پژوهشهای
زیستپزشکی باالترین مرجع تصمیمگیری در مورد
پژوهشهای زیستپزشکی از نظر رعایت اصول اخالق در
پژوهش است که در وزارت بهداشت و به ریاست معاون
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تشکیل میشود».
وی اعالم کرد« :کد اخالقی برای دانشگاه تهران اخذ و کمیتهای
با ریاست رئیس محترم دانشگاه تهران تشکیل شده است و از
آنجایی که یک کمیته نمیتوانست کارهای ارجاعی را انجام
دهد ،تصمیم به تشکیل کمیتههای سازمانی در دانشکدهها
گرفته شد که هشت کمیته در دانشکدههای مختلف تشکیل
که ریاست آن با رئیس دانشکده و یا پردیس است».
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با بیان اینکه در برنامه پنج ساله
سوم دانشگاه تهران یکی از اهداف اخالق و مسئولیتپذیری
اجتماعی است ،افزود« :در راستای نیل به این هدف در
دانشکدهها و پردیسها کارهایی صورت گرفته است».
دکتر رحیمیان ،تشکیل کمیته تخلفات پژوهشی را یکی از
اقدامات صورت گرفته در معاونت پژوهشی توصیف کرد
و گفت« :این کمیته به بررسی نتیجه پژوهش میپردازد و
تخلفات در این کمیته بعد از بررسی به هیأت بدوی اعضای
هیأت علمی و در صورتی که دانشجو باشد برای صدور حکم
نهایی به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد».
وی با برشمردن و تشریح موارد تخلفات پژوهشی افزود« :در
جایی ممکن است تخلفی در پژوهش صورت نگیرد ،اما مقاله
در یک مجله پژوهشی کماعتبار و یا بیاعتبار منتشر شود چون
این امر منجر به پایین آمدن سطح علمی دانشگاه میشود و در
ردهبندی و سطحبندی دانشگاه تأثیرگذار است ،با این امر نیز
در کمیته ترفیعات و هیأت ممیزه مقابله خواهد شد».
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با تصریح اینکه کاری که
کمیتههای سازمانی و دانشگاهی انجام میدهند توجه به فرآیند
پژوهش است ،عنوان کرد« :در کلیه روند فرآیند پژوهشی
کدهای اخالقی باید رعایت شوند و وظیفه کمیتهها و معاونت
پژوهشی دانشگاه ترویج این موارد و برگزاری کارگاههای
آموزشی برای آشنایی استادان است».
انتقال تجربیات برخی از استادان حاضر در جلسه و پرسش و
پاسخ درباره محورهای مورد بحث از دیگر برنامههای کارگاه
آموزشی «اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی کمیتههای
سازمانی» بود.
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در مراسم بزرگداشت دکتر غالمحسین
ابراهیمیدینانی

دکترسیداحمدرضا
خضری:
استاد دینانی اسرار و
رموز فلسفه را
مردمی کرد

مراسم بزرگداشت دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی ،استاد
برجسته دانشگاه تهران ،با حضور شمار زیادی از استادان،
فرهیختگان و دوستداران علم و دانش  ۵دی در تاالر
اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار
شد.
دکتر سید احمدرضا خضری ،مشاور رئیس دانشگاه و مدیر
کل حوزه ریاست و روابطعمومی دانشگاه تهران ،به عنوان
یکی از سخنرانان این مراسم با اشاره به اینکه سخنرانی وی
درباره دکتر دینانی سومین توفیق است ،گفت« :اولین سخنرانی
بنده درباره استاد دینانی در سال  ۱۳۷۲در دانشگاه زنجان ارائه

شد ،جایی که استاد را برای سخنرانی در جمع دانشجویان آن
دانشگاه دعوت کرده بودیم و ایشان با سخنرانی عالمانه خود
موجی از شور را در میان دانشجویان برانگیخت .سخنرانی
دوم بنده در دانشگاه کمپلوتنسه اسپانیا به مناسبت حضور
ایشان در کنگره مولوی بود که باز هم سخنرانی ایشان مورد
توجه اسپانیاییها قرار گرفت و این بار سوم است .امیدوارم
عمر استاد چنان طوالنی باشد که این تکرارها به اعداد مقدس
هفتم ،چهاردهم و حتی چهلم برسد».
وی دانش سرشار ،شخصیت ممتاز ،منطق استوار ،بیان شیوا
و ابهت مثالزدنی استاد دینانی را از دالیلی دانست که باعث
میشود دانشجویان شیفته استاد شوند.
استاد دانشگاه تهران تأکید کرد« :وقتی بنده و امثال بنده از
ایشان تعریف میکنیم در واقع خود را مدح میکنیم و اگر
قرار باشد به عنوان شاگرد ایشان و به نمایندگی از دانشگاه
تهران بهعنوان نماد آموزش عالی کشور با کهکشانی از استادان
و فرهیختگانش درباره ایشان سخن بگویم باید به کوتاهی
عرضکنم آنچه استاد را بر صدر نشانده تا امروز قدر بیند،
آموختن درست تحصیالت حوزوی و دانشگاهی و درآمیختن
این دو با یکدیگر است و اینگونه ایشان عصاره آن آموزهها
و میراث علمی دانشگاهی و حوزوی شدند .نکته دیگر اتکا
بر خرد و خردورزی و بهرهمندی از جهانبینی گسترده است».
دکتر خضری در ادامه سخنان خود درباره جهانبینی دکتر
دینانی افزود« :استاد نه تنها جهانبینی اسالمی که فالسفه بعد
از اسالم بر آن تأکید میورزیدند و خرد و دانش و اندیشه و
بینش خود را بر آن متکی میکردند که بر جهانبینی ایرانی و
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یونانی نیز اتکا داشتهاند .ایشان میراث ایرانی را در شیخ اشراق
خالصه کردند و بخش زیادی از عمر خود را صرف این
موضوع کردند ،همچنان که میراث اسالمی را در شیخالرئیس
و با فراست و هوشمندی میراث یونانی را در اندیشه ابن رشد
خالصه کرده و این سه تفکر را درهمآمیختند که محصول آن
استاد دینانی شده است».
وی استاد دینانی را یکی از پاسداران زبان فارسی توصیف
کرد و افزود« :هرچند ایشان عربی را خوب میدانند ،خوب
حرف میزنند و خوب مینویسند ،ولی تأکید دارند که باید
به زبان فارسی نوشت و درواقع ایشان یکی از پاسداران زبان
فارسی هستند».
استاد دانشگاه تهران ،در پایان به مردمیکردن فلسفه توسط
استاد اشاره کرد و گفت« :استاد دینانی اسرار و رموز فلسفه
را با هوشمندی ،بیان زیبا و پختگی مردمی کرد ،درحالی که
قدما و بسیاری در حال حاضر معتقدند که نباید فلسفه را به
هر کسی آموخت ،ولی وقتی گفتهها و بیانات ایشان به فضای
مجازی کشیده میشود ،موجی از شور و احساس و هویت
ملی ایجاد میکند که این نشاندهنده این است که خداوند این
نعمت را هم به ایشان داده که بتوانند فلسفه را مردمی کنند».
در این مراسم دکتر حسن بلخاری ،رئیس انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی ،نیز در توصیف استاد دینانی گفت« :بیش از نیمقرن
تالشهای مجدانه و گرانقدر او یقین ًا در زنده نگهداشتن
میراث بزرگ فلسفی ،حکمی و کالمی فرهنگ درخشان
اسالمی بسیار مؤثر و کارساز بوده است .تأمالت او همزمان
بر سه جریان َقدَر فکری در جهان اسالم یعنی روشهای
فکری بزرگانی چون شیخ اشراق ،خواجه نصیرالدین طوسی
و ابنرشد این معنا را به کمال نشان میدهد».
وی افزود« :ذهن اندیشندهای که بتواند در ظرف اندیشۀ خود،
شیخ اشراق ،ابنرشد و خواجه نصیر را کنار هم بنشاند (البته
اضافه کنید به این لیست موالنا ،ابنعربی و مالصدرا را) این
ذهن فراتر از تقسیمات رایج و شایع جهان حکمت و فلسفه
عمل میکند .شاید دکتر دینانی در ذهن خود به اعتباری بودن
این تقسیمات رسیده است».
همچنین در این مراسم دکتر غالمرضا اعوانی ،عضو پیوسته
فرهنگستان علوم؛ دکتر نجفقلی حبیبی ،عضو هیأت علمی
دانشگاه تهران؛ منوچهر صدوقیسها ،عضو شورای علمی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ایراد سخنرانی پرداختند.

برگزاری نشست نمایندگان شورای صنفی دانشجویان
با رئیس دانشگاه تهران

نشست نمایندگان شورای صنفی دانشجویان با رئیس دانشگاه
تهران  ۱۱دی در تاالر امیرکبیر برگزار شد.
در این نشست که دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی و
دکتر حسن بهنژاد ،معاون دانشجویی دانشگاه نیز حضور
داشتند ،نمایندگان شورای صنفی دانشجویان درخواستها و
مطالبات دانشجویان را با رئیس دانشگاه در میان گذاشته و
درخصوص حوادث اخیر از دکتر نیلی احمدآبادی خواستند
تا دانشگاه از تمام ظرفیتهای خود برای آزاد شدن این
دانشجویان استفاده کند.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در
این نشست ،فعالیتهای صنفی را در دانشگاه بسیار ارزنده
خواند و نقش ارتباط نمایندگان دانشجویان و دانشگاه در حل
مشکالت را بسیار مهم توصیف کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به رخدادهای اخیر و تاکید بر
این نکته که منبع و منشا اتفاقات اخیر ،دانشگاه تهران نبوده
و شرایط اعتراضی از بیرون وارد دانشگاه شده است ،از
دانشجویان خواست برای به نتیجه رسیدن پیگیری مسئوالن
دانشگاه برای آزادی افراد دستگیر شده ،همچنان آرامش خود
را حفظ کرده و مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیریکنند.
رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت که با تمام توان از مراجع
مختلف ،پیگیر وضعیت دانشجویان دستگیر شده است و برای
آزادی هرچه سریعتر آنان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد
کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان سخنان خود ،ضمن پاسخگویی
به برخی پرسشهای حاضران در جلسه ،از نمایندگان شورای
صنفی به خاطر پذیرش مسئولیت پیگیری مسائل دانشجویی
و صنفی دانشجویان قدردانی کرد و به آنها اطمینان داد که
دانشگاه تا حد امکان در رفع دغدغههای آنان خواهد کوشید.
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رئیس دانشگاه تهران در شانزدهمین نشست رؤسای
دانشگاههای سطح یک کشور:

دانشگاهها
بهترین و صادقترین مشاوران
وزارت علوم هستند
شانزدهمین نشست رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور در
دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

شانزدهمین نشست رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور،
 ۹آذر با حضور دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری و رؤسای دانشگاههای سطح یک در دانشگاه صنعتی
اصفهان برگزار شد.

دراین نشست ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس اجالس
رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور ،با تشکر ویژه از وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری به دلیل حضور در این اجالس ،این
موضوع را نشاندهنده توجه عمیق وزارت نسبت به ارتباط با
رؤسای دانشگاهها و به ویژه رؤسای دانشگاههای سطح یک
کشور دانست.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی با تبریک روز دانشجو و
فرارسیدن چهلمین سال تأسیس دانشگاه صنعتی اصفهان،
این دانشگاه را نماد پیشرفت و توسعه عنوان کرد و گفت:
«محصوالت و اثرات دانشگاه صنعتی اصفهان مانند شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان ،نشاندهنده جایگاه ویژه این دانشگاه
است».
وی با تأکید بر اینکه پایهگذاری صحیح میتواند یک روند اصولی
را به دنبال داشته باشد ،افزود« :باید تعمق کنیم که هر تصمیم
امروز ما ،آموزش عالی کشور و آینده کشور را رقم میزند و
تصمیم درست ما انشاءاهلل آینده درخشانتری را به دنبال دارد
و تصمیمهای عجوالنه و هیجانی و سیاسی نیز میتواند تبعات
بسیار بدی برای کشور و دانشگاهها داشته باشد».
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دکتر نیلی احمدآبادی با قدردانی از رئیس دانشگاه صنعتی
اصفهان برای پیشنهاد و پیگیری نشست مشترک دانشگاههای
برتر کشور ،این موضوع را ابتکاری بسیار درست و بجا
ارزیابی کرد و گفت« :دانشگاههای سطح یک به این دلیل مهم
هستند که تصمیمات آنها در جامعه علمی ،فرهنگی و فنی و
حرفهای کشور اثرگذار است».
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر این دانشگاهها به
همافزایی فعالیتهایشان بپردازند ،بهترین و صادقترین
مشاوران وزارت علوم خواهند بود ،تصریح کرد« :از آنجایی
که جامعه از دانشگاهها انتظار دارد به توسعه هرچه بیشتر
کشور کمک کنند ،پس باید توان خود را بیش از پیش در کنار
هم بگذاریم و همافزایی بیشتری را در این مسیر داشته باشیم».
وی با اشاره به شکلگیری همکاری خیلی خوب در سطوح
مدیریتی دانشگاههای سطح یک کشور ،بر لزوم توسعه این
همکاری به سطوح و ردههای تخصصی اعضای هیأت علمی

و دانشجویان تأکید کرد و گفت« :ما شاهد فقدان کار گروهی
درون دانشگاهها و بین دانشگاهها در کشور هستیم که البته
با اتصال به شبکه بینالمللی و در قالب برخی از پروژههای
ملی ،کار گروهی نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده ،اما باید
گستردهتر شود».

دکتر نیلی احمدآبادی توجه وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
به اجالس دانشگاههای سطح یک کشور را موجب تشویق
این دانشگاهها دانست و ابراز امیدواری کرد که این دانشگاهها
بتوانند دستاوردهای بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه این نشستها باعث شد تا بتوانیم یک
تعامل سازمانیافته و با ساختار مشخص را با کشور روسیه
آغاز کنیم ،گفت« :تاکنون سه نشست با رؤسای دانشگاههای
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معتبر روسیه داشتهایم و این نشستهای مشترک باعث شده
تا یک همکاری گستردهتر و سازمانیافتهتری را با این کشور
برقرار نمايیم».
رئیس اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور با
تأکید بر اینکه این شیوه همکاری بینالمللی ،در کنار سطوح
مختلف همکاری که بین دانشگاههای ایران و کشورهای دیگر
وجود دارد میتواند مورد توجه قرار گیرد و توسعه پیدا کند،
افزود« :عالوه بر اینکه اجالس دانشگاههای سطح یک کشور،
همکاری خیلی خوبی را به وجود آورده است ،قطع ًا بهتر و
راحتتر میتوانیم با مجموعه وزارت علوم ،ارتباط همفکری
و مشورتی داشته باشیم».

همچنین دکتر سیداحمدرضا خضری ،دبیر اجالس رؤسای
دانشگاههای برتر ،دکتر محمد فتوحی ،رئیس دانشگاه صنعتی
شریف؛ دکتر محمدتقی احمدی ،رئیس دانشگاه تربیت
مدرس؛ دکتر سید حسن صدوق ،رئیس دانشگاه شهید

بهشتی؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی ،رئیس دانشگاه تبریز؛
دکتر محمدعلی برخورداری ،رئیس دانشگاه علم و صنعت؛
دکتر علی خاکیصدیق ،رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوسی؛ دکتر حسین سلیمی ،رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی؛
دکتر علیرضا عبداللهینژاد ،مدیرکل روابط عمومی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری؛ دکتر محمد کافی ،رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد؛ دکتر ابراهیم گشتاسبیراد ،رئیس دانشگاه
شیراز در این اجالس حضور داشتند.
اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور به ریاست
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و دبیری
دکتر سید احمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیرکل حوزه
ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران فعالیت میکند.
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رئیس دانشگاه تهران در اجالس گفت وگوهای فرهنگی آسیایی:

هرگونه تصمیم گیری
پیش از مشورت و بررسی
علمی صحیح نیست

رئیس دانشگاه تهران در اجالس گفتوگوهای فرهنگی
آسیایی بر ضرورت اهمیت دادن به جایگاه نخبگان در
تصمیمگیری و تصمیمسازی و نیز مشورت و بررسی علمی
مسائل تاکید کرد.
در این اجالس که با حضور وزرای امور خارجه ،علوم،
تحقیقات و فناوری ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین
دستیار ویژه رئیس جمهور اندونزی ۲۳ ،دی برگزار شد،
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،به عنوان
یکی از سخنرانان اصلی مراسم بیانات خود را در سه مبحث
توگو به کمک
نخبگان ،چالشها و اینکه چگونه از گف 
نخبگان برای حل چالشها استفاده شود ،ارائه داد.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اگر ما خوب چالشها
را بشناسیم و اولویتبندی کنیم میتوانیم با شناخت دقیق
چالشها بر مبنای علم و دانش به حل و فصل آنها بپردازیم،
افزود« :امروز چالشها را میتوان به محلی ،ملی ،منطقهای
و بینالمللی تقسیمبندی کرد ،اما آنچه با آن مواجه هستیم
مرز بسیار باریک بین چالشهای منطقهای ،ملی و جهانیست.
فضای مجازی و ارتباط گسترده کشورها و جهانیشدن باعث
شده که یک مشکل محلی– منطقهای به سرعت تبدیل به یک
مشکل جهانی شود».
وی با تاکید بر اینکه حتی توجه به کوچکترین چالشها هم
باید در موضوع قرار داده شود ،گفت.« :چالشهایی مانند تغییر
اقلیم ،گرم شدن زمین ،محیط زیست ،کمبود آب ،اقدامات
تروریستی ،افراطیگری و ناآرامیهای اجتماعی را میتوان

بهعنوان بخشی از چالشهایی دانست که امروزه بشر با آن
مواجه است».
دکتر نیلی احمدآبادی برشمردن مولفههای این چالشها
افزود« :این چالشها چنان گسترده و عمیق شدهاند که حل
آنها نیازمند زمان طوالنی ،راهکارهای مبتکرانه و مبتنی بر علم
ودانش است .تاکید میکنم راه حلها باید مبتنی بر علم و
دانش باشد تا خود این راه حلها بعدها یک معضل جدید
را ایجاد نکنند».
وی با تاکيد بر اينکه چالشها در درون مرزهای جغرافیایی
محدود نمیشوند ،تصريح کرد«« :بسیاری از این چالشها
چندبعدی و چندالیه و دارای ابعاد فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فنی هستند که عم ً
ال غلبه بر آنها از عهده
یک گروه و یا یک تخصص خارج است .برای دستیابی به
راه حل مقابله با این چالشها نیازمند ایجاد فضای گفتوگو
هستیم ،اما قبل از گفتوگو فضای آن باید فراهم شود و اولین
اقدام مشترک برای گفتوگو ،تفاهم است و تفاهم ،بر اساس
برداشت مشترک از مشکل و راهحلهای مشکالت است».
رئیس دانشگاه تهران افزود« :هر اقدامی برای آنکه منجر به
ایجاد چالش جدید نشود ،نیازمند اقدام بر پایه دانش و علم
است .تجربه زیادی در سطوح مختلف داریم که اقدامی به
ظاهر مفید است ،ولی مقطعی صورت گرفته که این اقدام
بعدها خود به چالشی فراگیرتر و پیچیدهتر تبدیل شده
است .اگر یکی از محورهای تعامل و گفتوگو ،نخبگان
دانشگاهی و علمی باشند ،از آنجایی که مبنای گفتوگو بین

27

آنها چارچوبهای علمی است ونه رقابتهای تجاری و
اقتصادی ،میتواند به نتایج منطقیتری منجر شود».
دکتر نیلی احمدآبادی با چندبعدی خواندن چالشها تاکيد
کرد« :نخبگان دانشگاهی میتوانند از ظرفیت همه تخصصها
استفاده کنند و باعث جلوگیری از نگاه تکبعدی شوند ،اما
نکته مهمتر این است که آیا نخبگان دانشگاهی و علمی خود
به این رسالت واقفند؟ و نکته دوم اینکه آیا تصمیمگیران و
تصمیمسازان جایگاهی برای این نخبگان در تصمیمهای خود
قائل هستند؟».
وی در ادامه و در پاسخ به سوالهای طرح شده گفت« :به
نظر من گرچه این سیاه و سفید و صفر و یک نیست ،ولی از
موضوعات چالشی در جوامع کشورها به ویژه در آسیاست.
نخست باید جایگاه الزم به نخبگان در تصمیمگیری و
تصمیمسازی داده شود .به عبارت دیگر ،هیچ تصمیمی قبل
از مشورت و بررسی علمی گرفته نشود .دوم اینکه نخبگان
هم خود این مسئولیت را بپذیرند و قبول کنند که صرف
علمآموزی کافی نیست ،بلکه مسئولیت اجتماعی هم یکی از
وظایف نخبگان است».
رئیس دانشگاه تهران آموزش ،پژوهش و مسئولیت اجتماعی
را سه مسئولیت دانشگاهها توصیف کرد و افزود« :نخبگان
علمی و دانشگاهی باید متوجه باشند در اطرافشان چه
میگذرد .هر علم و دانشی که مطالعه میکنند و انجام میدهند
حتما در جهتگیری برای حل مسئله و چالشهای آن هم
همراهی کنند .لذا امروز دو شیوه برای تولید دانش مطرح
میکنند :یکی اینکه تولید دانش فقط بر پایه علمی باشد و دوم
این پژوهشها با نگاه به حل مسئله و مسئولیتهای اجتماعی
قرار داده شوند .این مسائل باید در دستور کار باشند و
دانشگاه تهران بهعنوان بزرگترین دانشگاه کشور سعی کرده
یکی از سه محور برنامه پنج ساله خود را اخالق حرفهای
و مسئولیت اجتماعی قرار دهد» .دکتر نیلی احمدآبادی با
اشاره به بینالمللی شدن دانشگاه خاطرنشان کرد« :تفاهم و
گفتوگو بدون نگاه به مسائل بینالمللی و مشارکت شدنی
نیست .نگاه محلی و منطقهای صرف میتواند مانع گفتوگو
و مفاهمه با بقیه ملتها شود .فضای بینالمللی به خاطر
تبادلی که صورت میگیرد باعث میشود که بهطور طبیعی
مردم کشورها با هم آشنا و از فرهنگ یکدیگر مطلع شوند و
این یکی از مهمترین پایههای صلح و دوستی است ،بهویژه
که این مبادالت و مراودات اگر بین نخبگان و دانشجویان و
محققین صورت بگیرد» .وی با اشاره به توجهدادن نخبگان
به مسئولیت اجتماعی و اهمیت آن در آموزش و پژوهش
گفت« :تاکید من بر این است که در کنار تفاهم و گفتوگویی
که بین کشورهای آسیایی ،یکی از موضوعاتی که باید روی
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آن متمرکز شویم ،مبادالت و همکاری دانشگاهی بین تمام
کشورهای آسیایی است .ما باید بر تبادل دانشجو ،استاد،
کارهای پژوهشی و همچنین ایجاد مؤسسات مشترک و
همکاریها و دورههای مشترک تمرکز داشته باشیم و این یک
بستر بسیار مناسب است که گفتوگوهای فرهنگی و علمی
عمیق را همراه خود خواهد داشت».
دکتر نیلی احمدآبادی ادامه داد« :دانشگاه تهران با بیش از ۵۰
هزار دانشجو و دو هزار و  ۱۰۰هیأت علمی بهعنوان یک
دانشگاه جامع بستر بسیار خوبی است برای بخشی از فرآیند
گفتوگوهای فرهنگی ،ما دورههای آموزشی و پژوهشی
متعددی را در دانشگاه تهران انجام میدهیم که میتواند در
راستای گفتوگوهای فرهنگی و تعامل بین ملتها بهویژه در
منطقه آسیا قرار بگیرد».
رئیس دانشگاه تهران یکی از دانشکدههای فعال در زمینه
گفتوگوهای فرهنگی آسیایی را دانشکده مطالعات جهان
عنوان کرد و گفت« :هدف این دانشکده انجام فعالیتها
و همچنین آموزش و پژوهشهای بینرشتهایست که در
حوزههای کشورهای مختلف آسیا فعالیت میکنند .نکته
مهم این است که در دانشکده مطالعات جهان سعی شده تا
این دورهها به زبان اصلی برگزار شود ،چون زبان مهمترین
محمل و محور فرهنگ و انتقال فرهنگها است .لذا اگر از این
ظرفیت زبان بیشتر استفاده کنیم ،میتوانیم به این گفتوگوهای
فرهنگی شکل عمیقتر و دقیقتری بدهیم».
نخستین اجالس گفتوگوی فرهنگی آسیا با حضور ۷۰
نفر از شخصیتهای فرهنگی و علمی از ایران و  ۲۱کشور
آسیایی در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی و با همکاری مراکز مختلف علمی و دانشگاهی
از جمله دانشگاه تهران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه
مازندران ،مؤسسه فرهنگی اکو ،مجمع بینالمجالس آسیایی
و مرکز گفتوگوی همکاری آسیایی برگزارشد.
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همایش مخاطرات محیطزیستی و امنیت منطقهای در غرب آسیا
در دانشگاه تهران برگزار شد
همایش مخاطرات محیط زیستی و امنیت منطقهای در غرب
آسیا  ۲۸آذر در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
در این همایش که با حضور دکتر عباس عراقچی ،معاون
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران؛ دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و گری لوئیس ،نماینده
سازمان ملل برگزار شد ،دکتر کوالیی ،دبیر علمی همایش ،با
بیان اینکه این نشست از جمله سلسله نشستهای کنفرانس
امنیتی تهران است ،گفت« :انجمن ایرانی مطالعات منطقهای
دانشگاه تهران به دلیل اهمیت موضوع محیط زیست و تاثیر
آن بر امنیت تصمیم گرفت که این نشست را با محوریت
مخاطرات زیستمحیطی و امنیت منطقهای در غرب آسیا
برگزار کند و ما در این نشست تالش داریم که پاسخ مشترکی
به مسائل و چالشهای زیستمحیطی ارائه کنیم که در سطح
منطقه و همچنین جهان با آن روبه رو هستیم».
وی با اشاره به اینکه مسأله تامین آب در منطقه از دیرباز از
دغدغههای مردم و دولتها بوده است ،افزود« :در سدههای
گذشته نگاه به امنیت یک نگاه سختافزاری بوده و همواره با
ابزار جنگی درگیر بوده ،ولی امروز امنیت زوایای متفاوتی از
خود نشان داده است به صورتی که امروز مسئله امنیت آب از
مسائل مهم در غرب آسیاست».

وی تاکید کرد« :بر اساس تنظیم روابط کشورها و استفاده از
رودخانههای بین کشوری میتوانیم از بروز درگیریهای آبی
در منطقه جلوگیری کنیم».
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،نیز با مهم
دانستن موضوع امنیت و محیط زیست گفت« :در منطقه غرب
آسیا این مسئله به یک چالش تبدیل شده است که با توجه به
پیچیده شدن مسائل جهانی ،نیاز به حضور دانشگاه در حل این
چالشها بیشتر احساس میشود ،چرا که دانشگاهها به عنوان
مغز متفکر و خالق جامعه و به عنوان مراکزی که صادقانه
در این موضوعات کار میکنند برای حل این چالشها بسیار
مورد توجهند».
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وی با اشاره به ارتباط مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از
سه محور ماموریت دانشگاه در برنامه پنج ساله و عنوان
بینرشتهای این سمینار تاکید کرد« :باید از ظرفیت علوم
انسانی و اجتماعی در حوزه اجتماعی کشور بیشتر استفاده
شود ،چرا که نتایج در حوزه اجتماعی بیشتر و به مراتب
تاثیرگذارتر و در واقع به نوعی سنتز است و صرف ًا جمع و یا
فرمول نیست و این توانایی را دارد که در حوزههای دانشی
جدید فهم جدید ارائه کند».
رئیس دانشگاه تهران با انتقاد از اینکه امروز به واسطه بحث
آلودگی هوا ،راهحلهای مقطعی را در پیش میگیریم از
دانشگاهها خواست تا به عنوان مراکزی که عالمانه فکر
میکنند صدایشان را بلند کنند چرا که تا پیش از آن مشکالت
را نجوا میکردند.
وی با اشاره به وجود مشکالت و خطا در بخشهای مختلف
از جمله جانمایی نادرست صنایع ،توزیع نامناسب منابع و
برداشتهای بیرویه و توسعه صنعتی کشور و یا اقتصاد
حمایتی از خودرو افزود« :از سی سال پیش قابل پیشبینی
بود که در بحث آلودگی  ۸۰درصدی هوا ناشی از افزایش
خودرو به اینجا میرسیم .سیاست دنیا کاهش قیمت خودرو
و افزایش قیمت سوخت است در حالی که کشور ما برعکس
عمل میکند .اینها موضوعاتی است که دانشگاهها از قبل
عنوان کردهاند».
وی با تاکید بر ظرفیت باالی دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای
کشور افزود« :باید به طور جدی به برنامه سوم دانشگاهها یعنی
پژوهش بپردازیم و هر سیاست تشویقی و اعتبارات محدود
دانشگاه در جهت پیادهسازی این سیاست است».
رئیس دانشگاه تهران اعالم کرد« :دانشگاه تهران به عنوان
واحد مسئول و وظیفهشناس میخواهد وظیفه خود را در
جامعه انجام دهد ،تا به حال امیدوار بودیم دستگاهها به سمت
ما بیایند ،ولی باید مسئوالنهتر و جدیتر یافتههای خود را در
سطح جامعه مطرح کنیم و امیدوار باشیم با یک همکاری و
هماهنگی جدی با دستگاهها از این دور تسلسل مشکالت
زیستمحیطی خارج شویم».
وی در پایان دادن وجهه بینالمللی به این سمینارها را مورد
تاکید قرار داد و گفت که با ارتباطاتی که دانشگاه تهران در
حوزه بینالمللی برقرار کرده است به راحتی می توانیم به این
هدف دست یابیم.
دکتر عراقچی ،معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران،
که با موضوع آب و تبعات آن در منطقه غرب آسیا و ایدههای
مقابله با این وضعیت سخنرانی کرد ،گفت« :معضل عمده در
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مشکالت منطقه بحث آب و کمبود آب است ۸۵ .درصد
منطقه غرب آسیا به عنوان منطقه خشک و نیمه خشک
شناخته میشود .در سال  ۲۰۲۵کل منطقه غرب آسیا یک
منطقه خشک شناخته خواهد شد».
وی با اعالم اینکه یک پنجم جمعیت جهان در این منطقه
ساکن است ،در حالی که یک درصد آبهای شیرین دنیا در
این منطقه قرار دارد ،افزود« :موضوعات و عوامل مختلفی به
موضوع کمآبی دامن میزنند از جمله کاهش مستمر بارش
و نزوالت آسمانی ،افزایش جمعیت ،صنعتیشدن ،باالرفتن
استانداردهای زندگی و نیاز بیشتر به آب ،مصرف بیرویه و
الگوهای نادرست آب که مصرف و الگوهای نادرست آب در
ایران  ۷۰درصد استاندارد جهانی است».
معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد:
«سیاستهای رژیم صهیونیستی و افزایش شهرکسازی،
سرقت آب توسط این رژیم کل منطقه را در یک بحران
خطرناک وارد کرده است که خطرناکتر هم خواهد شد».
وی درگیریهای قومی ،تهدید امنیت قضایی ،تهدید امنیت
سالمت و عدم اشتغال و فقر و مهاجرت را تمام بالیایی
دانست که به علت کمبود آب شاهد آن خواهیم بود و
همچنین پدیده ریزگردها که ارتباط مستقیمی با کاهش آب و
خشک شدن تاالبها دارد.
دکتر عراقچی تصریح کرد« :در اردن ،عربستان ،عراق ،مصر،
یمن و همه این کشورها در منطقه شاهد این بحران هستند.
بیثباتی سیاسی و جنگها و تنشهایی که در جریان است.
عدم اعتماد کشورها به هم و دخالتهای خارجی شرایط
مطلوبی را ایجاد نکرده است .هر چند کشور ما در این بحران
از آرامش برخوردار است ،ولی امنیت ،یک کاالی جمعی
است و در یک منطقه ناامن نمیتوان زندگی امنی داشت».
وی با تاکید بر اینکه بحران کمبود آب زمینه تنش را در منطقه
فراهم میکند ،افزود« :تجربه نشان داده است که کمبود آب و
بحران باعث همکاری میشود.در ایران هم دو توافق در حوزه
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هیرمند در شرق و اروندرود در غرب کشور صورت گرفته
است  ۲۶۰.حوزه رودخانه فرامرزی در کشورهای مختلف
وجود دارد که در قالب آنها کشورها به نوعی از همکاری برای
مدیریت منابع آبی رسیدهاند».
معاون وزیر خارجه کشورمان با طرح این سوال اساسی که
آیا در منطقه پرآشوب غرب آسیا آب میتواند موضوعی برای
همکاری باشد یا موضوعی برای جنگ پاسخ داد.« :به نظر من
اینجا دیپلماسی جواب میدهد».
وی تاکید کرد« :آنچه مسلم است موضوعات مختلفی وجود
دارد که باید روی آن کار و تحقیقات دانشگاهی شروع شود».
دکتر عراقچی یکی از مهمترین موضوعات را در منطقه
بحث تابآوری در مقوله کمبود آب عنوان کرد و افزود:
«دو مسئله مطرح است :تامین آب از مناطق خارجی و از آن
مهمتر بحث تابآوری است .استفاده درست از مقدار آب
موجود و تصحیح الگوهای مصرف ،بحث مهمی است .در
حالی که کشورهای دیگر در این حوزه تجربیات خوبی به
دست آوردهاند که تجربیات بینالملل گرانبهایی است و این
تابآوری باید در کل منطقه اجرا شود و با هم به سمت حوزه
کیفیت و مصرف آب و استفاده بهینه برویم».
دکتر دهقانی فیروزآبادی ،دبیر کنفرانس امنیتی تهران ،دیگر
سخنران این مراسم بود .وی ابتدا با اشاره به کنفرانس امنیتی
تهران که  ۱۸دی ماه برگزار میشود ،این همایش را بخشی از
این کنفرانس دانست که با توجه به اهمیت منطقه غرب آسیا
به نظم امنیتی غرب آسیا تعلق دارد.
وی افزود« :تالش ما این است که امنیت را با وجوه گسترده
در نظر بگیریم لذا در قالب هشت کنفرانس برگزار شد که این
همایش آخرین جلسه است».
دبیر کنفرانس امنیتی تهران افزود« :هرگاه سخن از امنیت
میشود ،ذهن به بعد نظامی امنیت میرود ،اما نمیشود امنیت
منطقهای را به این بعد محدود کرد ،بنابراین کنفرانس امروز در

چهارچوب امنیت منطقهای در غرب آسیاست که امیدواریم
دستاوردهای ملموسی برای حل این مشکل داشته باشیم».
وی افزود« :به نظر من یکی از ویژگی های حکمرانی شایسته
در تامین دو بعد از امنیت ،یعنی توسعه و رفاه اقتصادی و
امنیت زیستمحیطی و در چهارچوب این مثلث امنیت
انسانی ،تامین امنیت و رفاه انسانهاست.
دکتر دهقانی گفت« :گرچه تهدیدات سختافزاری بیشتر
امنیت انسانها را تهدید کرده است ،ولی تردیدی نیست
که اکنون آلودگیهای محیطزیستی هم منجر به ناامنی
میشود .بنابراین آلودگیهای محیط زیستی نمونهای از
عدم امنیت است» .وی در ادامه تاکید کرد« :جهان در حال
توسعه ،نیازمند یافتن راهحل برای این تهدیدات امنیتی است.
مخاطرات زیستمحیطی در منطقه غرب آسیا یک تهدید
مشترک منطقهای است که همکاری همه منطقه را میطلبد
و یک کشور نمیتواند به تنهایی به حل این معضل بپردازد.
حتی همکاریهای فرامنطقهای کمککننده است و ما باید
از قابلیتهای فرامنطقهای برای حل مشترک زیستمحیطی
منطقهای بهره ببریم».
دکتر دهقانی در پایان یکی از اهداف کالن کنفرانس را در
سطح داخلی بسترسازی برای همکاری با دانشگاهها با صنعت
و سایر نهادها دانست.
گری لوئیس ،نماینده سازمان ملل ،دیگر سخنران این همایش
به تاثیر تغییرات آب و هوا بر امنیت پرداخت .وی با اشاره
به اینکه محیط زیست یک موضوع استراتژیک است بر
حل مشکالت زیستمحیطی تاکید کرد و آن را غیر ممکن
ندانست .وی افزود« :از آنجا که آسیب محیط زیست به عنوان
یک تهدید چندجانبه مطرح میشود مورد توجه دیپلماتهای
کشورها قرار گرفته است».
نماینده سازمان ملل موضوع کمبود آب در ایران را بسیار
جدی دانست .وی به رودخانه هیرمند اشاره کرد که در گذشته
پرآب و زنده بود ،ولی در حال حاضر خشک شده و معیشت
و محیط زیست منطقه را دچار مشکل کرده است.
گری لوئیس در پایان شش راه حل برای ایران جهت حل
مشکالت زیست محیطی پیشنهاد کرد« :توجه به واژه امنیت
انسانی ،افزایش اطالعات درباره تاثیرات تغییرات آبو هوایی
که دانشگاهها در این خصوص میتوانند کمک کننده باشند؛
دستیابی به تکنولوژیهای دگرسانی؛ بهبود توانایی برای
ارتباط با پدیدههای پیچیده و غیرخطی؛ گسترش همکاری
و برنامههای بینالمللی و برنامهریزی برای دههها نه سالها.
دکتر علی مریدی ،مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت
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محیط زیست ،دیگر سخنران این همایش در خصوص
مشکالت آب و خاک و ریزگرد سخنرانی کرد .وی با اشاره
به مهمترین حوزه مشترک آبی از جمله هیرمند و هریررود در
شرق و حوزه آبریز ارس و دجله و فرات به مشکالت موجود
در این حوزهها و برنامههای کشورها برای برداشت بیشتر آب
پرداخت و با اشاره به مشکالت موجود و بینرشتهای بودن،
پیشنهاد داد بحث دیپلماسی آب تیمی برای همکاریهای
مشترک ایجاد شود.
این همایش با سه نشست کار خود را ادامه داد .نشست اول
با موضوع هیدروپلیتیک با ریاست دکتر محمدرضا حافظنیا
برگزار شد .دکتر حافظنیا با تاکید بر اینکه هیچ پرو ژهای در
حوزه آب صورت نمیگیرد مگر اینکه در حوزه ژئوپلیتیک در
مورد آن مطالعه شده باشد ،از مسئوالن کشور خواست بیش
از گذشته به دانش جغرافیا و حقوق بینالملل مجهز شوند تا
عوارض منفی کمتر باشد.
وی ادامه داد« :در برنامه ششم توسعه وقتی روی جنبههای
آمایشی این قضیه کار میکردیم سعی کردیم وزارت خارجه،
نیرو و جهاد کشاورزی را موظف کنیم تا مطالعات ژئوپلتیک
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داشته باشند تا عوارض منفی آن کم شود .امیدوارم این
سیاستمداران از نظرات این متخصصین بیشتر استفاده کنند».
استاد دانشگاه تهران آب را یکی از سه بنیان اساسی زیستی
انسان برشمرد که متاسفانه دچار چالشهایی به علت کاستی
در اثر مصرف فراوان ،آلودگی ناشی از ناهنجاری رفتاری و
نفلهسازی ناشی از تلف کردن منابع آب است .وی مسئولیت
آب را در جهان و کشورها بر عهده سه حوزه سیاست ،اقتصاد
و مهندسی دانست و افزود« :اگر قرار باشد آب مدیریت شود،
باید این سه حوزه مدیریت شود».
دکتر حافظنیا تصریح کرد« :مهمترین نکته این است که جنگ
آینده را جنگ آب میدانند .این گفتمانسازی خطرناک است.
زمانی میخواهیم آب را با رویکرد امپریالیستی و زیادهخواهی
مدیریت کنیم که این رویکرد منجر به جنگ میشود ،ولی
اگر آن را بر مبنای ژئوپلیتیک انسانگرا ببینیم و شرکا را محق
بدانیم به سوی همکاری و صلح حرکت میکنیم و جنگ آب
را تشویق نمیکنیم».
در ادامه کارشناسان در سه نشست به ارائه مقاالت خود
پرداختند.

غرفه دانشگاه تهران
غرفه برتر هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار

غرفه دانشگاه تهران ،در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش ،فناوری و فن بازار ،غرفه برتر شد.
در آیین اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که ۲۶
آذر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد،
دانشگاه تهران با حضور فعال و مؤثر در بین  ۱۵۵شرکت

کننده ،عنوان برترین غرفه را کسب کرد.
در این نمایشگاه ،دانشگاه تهران با هدف ارائه جدیدترین
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و با تکیه بر توانمندی استادان
و پژوهشگران خود و با ارائه بیش از  ۸۰دستاورد جدید،
موفق به کسب این عنوان شد.
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مراســمافتتـــاحیه
همایش ملی دانشگاه اخالق مدار
برگزار شد
همایش ملی دانشگاه اخالق مدار با حضور معاون فرهنگی
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاون فرهنگی
و معاون پژوهشی دانشگاه تهران  ۲۰آذر در دانشگاه تهران
افتتاح شد.
در ابتدای این همایش ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران و رئیس همایش ملی دانشگاه اخالق مدار،
گفت« :بدون تردید تحقق دانشگاه اخالقمدار و رشد
روزافزون اخالقی دانشگاه به دست توانا و مشارکت فعال
تمامی دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیات علمی تحقق
مییابد».
وی افزود« :بر خود الزم میدانم از حمایتهای رئیس محترم
دانشگاه و نیز همراهیهای معاون محترم پژوهشی دانشگاه و
از حضور معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و

فناوری در این همایش تشکر کنم».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران افزود« :رسالت اصلی دانشگاه
تربیت شهروندان برخوردار از دانش الزم ،ماهر ،حرفهای،
خردورز ،مسئولیتپذیر ،صاحب بصیرت ،متخصص و متعهد
است .نقش دانشگاه در توسعه علمی کشور و مشارکت در
توسعه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه نیز ،در گرو تربیت
متخصصان دانشمند و حرفهگرا در عرصههای گوناگون است.
تربیت دانشجو به ابزارهای گوناگون ،تجهیزات ،آزمایشگاهها،
کتابخانهها ،منابع علمی یه روز ،اعضای هیات علمی دانشمند
و دلسوز نیاز دارد ،اما در این میان بیش از همه و پیش از همه
نیازمند محیطی اخالقی است».
دکتر سرسنگی در ادامه تاکيد کرد« :محیط اخالقی ،امنیت و
سالمت روانی را افزایش میدهد و نیز سبب افزایش توان
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یادگیری ،ارتقای اثربخشی پژوهش و کیفیت آموزش و
بهرهوری فعالیت کار گروهی میشود .یکی از مسئولیتهای
دانشگاه اخالق مدار ،ایجاد محیط اخالقی از طریق استقرار
فرایندها و نظامهای حرفهای اخالقی در همه شئون حرفهای
دانشگاه است».
وی با اشاره به آمارهای جهانی ،افزود« :امروزه در بسیاری از
سازمانهای اقتصادی ،علمی و صنعتی ،اقبال فراوانی نسبت
به اخالق حرفهای وجود دارد .مسئولیت اجتماعی بنگاهها
(  ) SCRمفهوم وسیعتری یافته است و دانشگاهها هم بر
مسئولیت اجتماعی خود (  ) USRتاکید میکنند .ارتقای
اخالق شهروندی و نیز اخالق حرفهای صاحبان مشاغل و
سازمانها ،امروز به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است».
رئیس همایش ملی دانشگاه اخالقمدار با اشاره به نقش
دانشگاه در جامعه ،خاطر نشان کرد« :دانشگاه ،بهویژه دانشگاه
تهران به عنوان نماد علمی کشور ،مسئولیت خطیر و نقشی
راهبردی در استقرار اخالق حرفهای دانشگاهی دارد .دانشگاه
چگونه میتواند ،اوالً اخالق را در محیط درونی خود رونق
دهد و محیطی اخالقی را برای دانشجویان ،اعضای هیات
علمی و کارکنانش ایجاد کند و ثانی ًا ،به عنوان یک مسئولیت
اجتماعی ،یاریگر شهروندان و نهادهای اجتماعی خارج از
دانشگاه ،برای رشد معیارهای اخالقی باشد ،پاسخ این دو
پرسش در اخالق مداری دانشگاه نهفته است».
دکتر سرسنگی با بیان اینکه تعریف دانشگاه اخالق مدار بر
اساس اینکه از اخالق تعاریف گوناگون وجود دارد ،واجد
بحثهایی پر چالش است ،گفت« :به اختصار و بر پایه تعریف
رایج از اخالق حرفهای دانشگاه اخالقمدار ،دانشگاهی است
که حقوق همه صاحبان حق و ذینفعان خود را در دو محیط
درونی و بیرونی به تفصیل به رسمیت میشناسد و به نحوی
نظاممند و پیشبینیپذیر بر همه این حقوق پایبند است».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در ادامه ،اضافه کرد« :دانشگاه
نه تنها موظف است نسبت به حفظ و رعایت همه حقوق
ذینفعان پایبند باشد ،بلکه باید در صیانت از آنها و استیفای
حقوق دانشجویان و همکاران خود بیوقفه تالش کند .این
امر نیازمند برنامهای مدون و مشارکتی عمومی است .مراد از
مسئولیت پذیری دانشگاه اخالقمدار است ،مسئولیتپذیری
نهادینه شده در تمام شئون سازمانی دانشگاه است».
دکتر سرسنگی با اشاره به اینکه دانشگاه در مقایسه با بسیاری
از سازمانها ،از زمینه بیشتری برای تحقق آرمانهای اخالقی
برخوردار است ،گفت« :مهمترین سرمایه دانشگاه برای رشد
اخالقی ،دانشجویان هستند .دانشجویان با فطرت اخالقگرای
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خود هم مطالبهکننده اخالق از دانشگاه و هم ناظران و منتقدان
اخالق دانشگاه و همیاران مصمم و پرتوان در دانشگاه هستند.
یاری دانشجویان و مشارکت آنان برای رشد اخالقی دانشگاه،
زمینهای بسیار مناسب و موثر را برای ارتقای اخالقی دانشگاه
فراهم میآورد».
در ادامه مراسم دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی دانشگاه
تهران ،ضمن قدردانی از ابتکار برگزاری همایش دانشگاه
اخالق مدار گفت« :در برنامه پنج ساله سوم دانشگاه ،یکی
از اهداف دانشگاه اخالق و مسئولیتپذیری اجتماعی است
و این همایش در همین راستا و بسیار بجا برگزار میشود».
وی افزود« :در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ،کمیتهای به
نام کمیته تخلفات پژوهشی تشکیل شده است که وظیفهاش
این است که اگر در پژوهشی ،تخلفی صورت گیرد این کمیته
رسیدگی میکند .مصادیق تخلفات پژوهشی به بیش از ۵۰
مورد میرسد .این تخلفات بیشتر شامل رعایت نکردن اخالق
حرفهای در پژوهشها میشود».
معاون پژوهشی دانشگاه تهران در ادامه ،اظهار داشت« :یکی
دیگر از کارهای انجام شده در دانشگاه ،تشکیل کمیتههای کد
اخالقی بوده است؛ البته کمیته ملی کد اخالقی در وزرات
بهداشت و درمان است ،ما هم یک مجوز کد اخالقی گرفتهایم.
وظیفه کمیته کد اخالقی این است که از ابتدای تحقیق تا انتها
بر مسائل اخالقی نظارت میکند بر کدهای اخالقیای که به
صورت مکتوب موجود است».
در ادامه افتتاحیه همایش ملی دانشگاه اخالق مدار ،دکتر
غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
تحقیقات و فناوری ضمن قدردانی از دانشگاه تهران ،رئیس
و هیأت رئیسه گفت« :امیدواریم این همایشها نهتنها در
دانشگاه تهران ،بلکه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دیگر
ادامه پیدا کند تا وجه عملی اخالق مورد اعتنای جدی قرار
بگیرد».
وی افزود« :بیتردید همایش در ذیل راهبردی قرار میگیرد که
دانشگاه برای خود با عنوان اعتالی اخالق و مسئولیتپذیری
اجتماعی در برنامه سوم تعریف کرده است و از طرف دیگر
همگی به این نکته اذعان داریم که اساس ًا وقتی که بحث
اخالق مطرح میشود در تعامالت اجتماعی بیشتر خودش
را نشان میدهد و این تعامالت در شکل حداکثری در میدان
دانشگاه نمود پیدا میکند».
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تاکيد کرد کرد« :وقتی صحبت از دانشگاه و کارویژههای
دانشگاه مطرح میشود ،اولین نکتهای که به ذهن میرسد و
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بیشتر هم در ادبیات و نوشتههای مربوط به دانشگاه با آن
مواجه هستیم این است که نهاد دانشگاه ثروتآفرین است؛
این ثروت بیشتر به صورت مادی در ذهن مجسم میشود،
ولی در واقع چنین نیست ،دانشگاه صاحب ثروت و سرمایه
است ،ولی نه فقط سرمایه مادی و نه فقط تولید سرمایه
انسانی ،بلکه در سرمایه انسانی و در تولید سرمایه اجتماعی و
اخالقی و نمادین هم سرآمد همه نهادهاست».
دکتر غفاری در ادامه تاکید کرد« :دانشگاه از یک طرف خود
مروج و آموزشدهنده بحث اخالق است و از سوی دیگر
خود نیز باید مزین به این ویژگی باشد .کدام میدان هست
که در تجربه زیسته آحاد افراد جامعه ،به اندازه دانشگاه سهم
و نفوذ داشته باشد» .وی افزود« :از سوی دیگر اگر بپرسیم
چرا ما همایش دانشگاه اخالقمدار برگزار میکنیم نشان از
این دارد که با یک مسئلهای مواجه هستیم و آن این است که
ارزشها ،هنجارها و کردار اخالقی مورد انتظار و مطلوب
آنگونه که باید در جامعه ساری و جاری نیست و این مهم
عالمان و سیاستگذاران را وا داشته است که همایش دانشگاه
اخالقمدار را برگزار کنند تا از این طریق بتوان به وضعیت
مطلوبتری رسید».
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،
در پایان تصريح کرد« :ما در جامعه با یک شکاف بین اخالق
عملی و نظری مواجه هستیم؛ به میزانی که اخالق نظری بسط
و گسترش پیدا کرده است ،اخالق عملی ما پیش نرفته است.
باید دید با چه راهبرد ،شیوه و مکانیسمی میتوان اخالق
عملی را نیز در جامه بسط و گسترش داد و این فاصله را
کمتر کرد ،بیتردید برگزاری همایشهایی چون دانشگاه
اخالقمدار میتواند به حل این معادله کمک کند».
در ادامه این مراسم ،دکتر علیاکبر علیخانی ،دبیر علمی
همایش ملی دانشگاه اخالقمدار ،در سخنانی گفت« :اخالق
با ذات انسان سرشته است ،مسئولیت اخالقمداری و عمل به
آن در همه حوزههای زندگی بر عهده دانشگاه است .دانشگاه
مرکز پرورش مدیران و نخبگان جامعه است ،اگر دانشگاه
دچار بحران شود ۱۰ ،برابر آن بحران و شدیدتر را در جامعه
خواهیم دید» .وی افزود :جامعهای که اخالق نداشته باشد،
روی سعادت را نخواهد دید ،پدیدهای با این اهمیت که
سرنوشت افراد و جامعه به آن گره خورده است را نمیتوان به
پند و نصیحت فروکاست .هیچ جامعه خردمندی با بیاخالقی
سرنوشت خود را به بازی نمی گیرد .رابطه اخالق با مفاهیم
همپیوند با آن مثل آزادی ،عدالت ،حق و ...هم عرض نیست.
اخالق مانند کرامت انسانی با ذات انسان سرشته است».

دبیر علمی همایش ملی دانشگاه اخالقمدار خاطرنشان کرد:
«اخالقی اندیشیدن ،اخالقی سخن گفتن ،اخالقی عمل کردن
در تمام حوزههای زندگی به یک فرایند پیچیده و مستمر
تربیتی نیاز دارد که مسئولیت آن بر عهده دانشگاه است.
اخالقی زیستن به معنای عام آن به مومنان و پیروان ادیان
خاصی تعلق ندارد ،اخالقی زیستن راه تعالی بشر را با هر
اعتقادی ،هموار می کند».
افتتاحیه این همایش که اجرای آن بر عهده دکتر حسامالدین
ریاحی بود ،با سخنرانی دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی و
دکتر احدفرامرز قراملکی پایان یافت.
هشت نشست حاصل همایش ملی دانشگاه اخالقمدار است.
اختتامیه این همایش سه شنبه  ۲۱آذر برگزار شد.

دیدار اعضای کمیته علمی همایش
با رئیس دانشگاه تهران

اعضای کمیته علمی همایش دانشگاه اخالقمدار ۲۲ ،آبان با
توگو کردند.
رئیس دانشگاه تهران دیدار و گف 
دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه ،در اين نشست همایش
دانشگاه اخالقمدار را یک همایش علمی کاربردی دانست که
ماهیتی متفاوت با دیگر همایشها دارد و بايد مبتنی بر علم و
دانش باشد.
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر خودداری از انجام کارهای
تکراری و سخنرانیهای یکطرفه خواست تا از صاحبنظران
حوزه اخالق و مسئولیتپذیری اجتماعی به منظور تضارب
آرا و ارائه یک برنامه مدون دعوت به عمل آید و نیز فرصتی
در اختیار نمایندگانی از میان دانشجویان و استادان گذاشته
شود تا به ارائه نظرات خود بپردازند.
دکتر نیلی احمدآبادی در اين ديدار ضمن ابراز خرسندی از
برپایی این همایش بر لزوم ایجاد یک دبیرخانه دائمی اخالق
حرفهای و ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی در دانشگاه تاکید
کرد و از معاون فرهنگی دانشگاه خواست با مشورت و
مشارکت استادان و بهویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد
و دکترا نسبت به راهاندازی این دبیرخانه اقدام کند.
گفتنی است که دکترمحمد خدایاری فرد ،دکتر طاهرنژاد ،دکتر
سعیدرضا عاملی ،دکتر علیاکبر علیخانی ،دکتر قراملکی ،دکتر
محمد سمیعی ،دکتر یونس نوربخش ،دکتر محمدعلی زارع
و دکتر مریم حقروستا اعضای کمیته علمی همایش «دانشگاه
اخالقمدار» هستند.
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اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران آغاز به کار کرد

اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران  ۴آذر در باشگاه
دانشجویان افتتاح شد .در ابتدای مراسم افتتاحیه اولین
جشنواره فرهنگ ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه ،ضمن اشاره به جریانات حوزه فرهنگی گفت:
«اهل فرهنگ همیشه در رنج و تب و تاب هستند و این از
ویژگیهای حوزه فرهنگ است که نباید ما را خسته کند .اگر
ما انتخاب کردهایم در حوزه فرهنگ کار کنیم ،باید استقامت
خود را بیشتر کنیم و نشان بدهیم که اهالی فرهنگ روی پای
خود میایستند و سختیها را تحمل میکنند ،زیرا به هدفی
واال و برتر اعتقاد دارند».
وی افزود« :برگزاری اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران،
قدم مبارکی بود که توسط خود دانشجویان و همکاران
دانشگاه تهران برداشته شد .برگزاری چنین جشنوارههایی
میتواند سطح مشارکت فرهنگی دانشجویان را ارتقاء بخشد.
کما اینکه در اولین دوره از جشنواره فرهنگ چیزی بالغ بر
 ۶۵۰۰دانشجو شرکت کرده و آثار خود را برای این جشنواره
ارسال کردهاند این نکتهایست که بسیار جای خوشحالی و
خشنودی دارد».
دکتر مجید سرسنگی با تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره
فرهنگ ،کارکرد مهم این جشنواره را در کنار دستیابی به هدف
گسترش سطح مشارکت فرهنگی دانشگاهیان ایجاد امیدواری
و اعتقاد به آینده روشن برای اهالی فرهنگ عنوان کرد.
وی تاکيد کرد« :فرهنگ یک رکن است و دانشگاه بدون
فرهنگ یک واژه ناقص است و ما حتم ًا باید به فرهنگ مانند
ابعاد دیگر دانشگاه توجه کنیم .من مطمئنم در سایه توجه
اولیای دانشگاه ،دانشجویان ،استادان ،اعضای هیات علمی
و کارکنان دانشگاه به حوزه فرهنگ ،دانشگاه تهران روزگار

خوشی را پیش رو خواهد داشت ،چه ما باشیم و چه نباشیم».
معاون فرهنگی دانشگاه در بخش دیگری از سخنان
خود اظهار داشت« :مهم این است که فرهنگ در دانشگاه
نهادینه شود و دانشجویان دانشگاه تهران در دورانی که در
این دانشگاه هستند بتوانند در یک فضای فرهنگی تحصیل
کنند و در زمان فارغالتحصیلی به عنوان یک فرد شاخص و
یک انسان فرهنگی وارد جامعه شوند .مطمئنم که جشنواره
فرهنگ ،نقش بسزایی در این مهم خواهد داشت».
جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در راستای اهداف برنامه سوم
دانشگاه تهران و به منظور «ارتقای اخالق حرفهای و ترویج
مسئولیتپذیری اجتماعی» در محورهای انجمنهای علمی
دانشجویی ،کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی،
نشریات دانشجویی ،ایدههای برتر فرهنگی ،آثار و تولیدات
فرهنگی و هنری دانشجویان ،اعضای هیات علمی و کارکنان،
پژوهشهای برجسته در حوزه فرهنگ دانشگاهی و مدیران و
کارشناسان برتر فرهنگی برگزار شد.
در طول برگزاری اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران،
باشگاه دانشجویان هر روز از ساعت  ۹تا  ،۱۷میزبان غرفه
تشکلهای دانشجویی پردیسها و دانشکدههای دانشگاه
تهران از جمله انجمنهای علمی و دانشجویی ،کانونهای
فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی ،نشریات دانشجویی و
برگزاری کارگاههای مختلف خواهد بود و هر روز از ساعت
 ۱۱تا  ۱۴در ایستگاه جشنواره ،در پردیس مرکزی دانشگاه،
روبهروی مسجد ،برنامههای متنوع فرهنگی برگزار شد.
همچنین در نگارخانه دانشجو نمایشگاه عکسی از فعالیتهای
مختلف معاونت فرهنگی دانشگاه تهران برپا بود.
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در اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگ

رئیس دانشگاه تهران :ارتقای فرهنگ جامعه در گرو عملکرد دانشگاههاست
اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران با معرفی
برگزیدگان ۸ ،آذر در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران،
برگزار شد.
در این مراسم ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،با اشاره به نقش فرهنگ در دانشگاه و جامعه ،گفت:
«با توجه به اهمیت مسئله فرهنگ در جامعه ،دانشگاه تهران
همیشه در جهت ارتقای فرهنگی حرکت میکند ،زیرا ارتقای
فرهنگ جامعه در گرو عملکرد دانشگاهها است».
رئیس دانشگاه تهران در اختتامیه جشنواره فرهنگ دانشگاه
تهران ،گفت« :جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران رویداد مهمی
است که با حضور فعال دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
این رویدادهای جمعی نشان از عملکرد دانشگاه تهران دارد
که همیشه در چنین رخدادهایی حضور خوبی داشته است».
دکتر نیلی احمدآبادی در خصوص اهمیت فرهنگ ،افزود:
«فرهنگ خمیرمایه هر دستاورد در جامعه است و نقش
تعیینکنندهاي در هر جامعه بر عهده دارد .البته تعریف از
فرهنگ زیاد است و به عقیده صاحبنظران هیچکدام از
آنها جامع و مانع نیست .فرهنگ دربرگیرنده همه وجوهات
زندگی است» .رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد« :نباید بین
فرهنگ ،آموزش و پژوهش در دانشگاه مرزبندی باشد ،همه
اینها باید با یکدیگر باشند و کسی هم که در این دانشگاه
تحصیل میکند باید در همه زمینهها سرآمد باشد».
وی ضمن اشاره به تعریف جهانی فرهنگ ،عنوان کرد« :هر

اقدامی که ما انجام میدهیم نشأتگرفته از فرهنگ ما است،
امروز دنیا تا حد زیادی به اين برداشت از فرهنگ رسیده است.
جامعه اهل فرهنگ و تمدن را ،جامعه بافرهنگ میگویند و
محور تمام این فرهنگها در دانشگاه شکل میگیرد».
دکتر نیلی احمدآبادی ضمن تأکید بر نقش دانشجویان در
پیشبرد فرهنگ ،اظهار داشت« :دانشجویان در این امر بسیار
مورد اهمیت هستند ،زیرا دانشجویان با توجه به شرایط سنی
در شکلگیری فرهنگ نقش موثری دارند و با توجه به اهمیت
مسئله فرهنگ در جامعه ،وظیفه دانشگاه این است که در
شکلگیری فرهنگ خوب عمل کند و دانشگاه تهران به عنوان
دانشگاه مادر در کشور در این زمینه خوب عمل کرده است».
رئیس دانشگاه تهران ،افزود« :رسالت دانشگاه ارتقای فرهنگ
جامعه و فرهنگ عمومی است و اگر دانشگاه را فرهنگساز
بدانیم ،حرف اشتباهی نزدهایم .دانشگاه تهران به دلیل قدرت
اثربخشی میتواند با ارتقای فرهنگ تاثیر گستردهای در جامعه
بگذارد و تا به امروز این رسالت را انجام داده است».
وی تاکيد کرد که اولويت و توجه به نیاز دانشجویان در حوزه
فرهنگ به معنای بیتوجهی به حوزه فرهنگ و نیاز فرهنگی
کارکنان و اعضای هیات علمی و در مجموع کل دانشگاه
نیست و در کل همه حوزهها باید مورد توجه قرار بگیرند.
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان ضمن تقدیر از ابتکار عمل
معاونت فرهنگی دانشگاه تهران ،یادآورشد :نباید مرزی میان
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فرهنگ و تحصیل در دانشگاه وجود داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس دانشگاه تهران ،دکتر مجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشگاه ،ضمن قدردانی از مشارکت
دانشجویان در برگزاري جشنواره فرهنگ ،گفت« :دانشگاه
تهران قطع ًا در حوزه فرهنگ حرفهای زیادی برای گفتن
دارد ،بنابراین ما موظف هستیم این میراث بزرگ فرهنگی را
در دانشگاه تهران پاس بداریم».
وی ادامه داد« :امروز چه بخواهیم یا نخواهیم دانشگاه تهران،
نهادی باالتر از یک نهاد آموزشی صرف در کشور محسوب
میشود و نقش و سهم دانشگاه تهران در فرهنگ جامعه
غیرقابل انکار است».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران افزود« :دانشگاهها و دانشجویان
ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند نشاط و امید هستند و فرهنگ
و هنر عناصری حیاتی برای ایجاد این امید ،نشاط و سرزندگی
در دانشگاههای ما محسوب میشوند».
دکتر سرسنگی در ادامه ،گزارشی از برگزاری این جشنواره
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ارائه کرد و گفت« :این جشنواره با هدف تجمیع جشنوارههای
فرهنگی در زمینههای مختلف شکل گرفت و توانستیم امسال
جشنواره فرهنگ را به صورت متمرکز و در حوزههای
مختلف از جمله انجمنهای علمی دانشجویی ،کانونهای
فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی ،نشریات ،ایدههای برتر
فرهنگی ،پژوهشهای مرتبط با فرهنگ دانشگاهی ،تولیدات
فرهنگی دانشگاهیان و تقدیر از کارشناسان و مدیران فرهنگی
برتر برگزار کنیم».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،با اشاره به نقش دانشجویان در
برگزاری این جشنواره اضافه کرد« :اصرار و رویکرد ما استفاده
از ظرفیتهای دانشجویی بوده و اعتقاد ما براین است که باید
از ظرفیتهای دانشجویی استفاده کنیم».
در این مراسم که اجرای آن را کورش سلیمانی برعهده داشت،
گروه موسیقی نهفت از کانون دانشپژوهان با آسیب بینایی
دانشگاه تهران و کانون موسیقی دانشگاه تهران به اجرای
قطعاتیپرداختند.

تجلیل از دکتر غالمعباس توسلی در هشتمین مراسم اهدای جایزه علمی علیمحمد کاردان
هشتمین دور مراسم اهدای جایزه علمی استاد دکتر علیمحمد
کاردان از سوی مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
تهران با همکاری فرهنگ سرای ارسباران برگزار شد.
در این مراسم از استاد پیشکسوت جامعهشناسی ایران،
غالمعباس توسلی تجلیل شد و چهار رساله برتر در حوزه
علوم تربیتی و روانشناسی این جایزه علمی را دریافت کردند.
هشتمین مراسم اهدای جایزه علمی علیمحمد کاردان ۱۱دیماه
 ۹۶با حضور دکتر علی اکبرصالحی ،معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران؛ حجتاالسالم محمود دعایی،
مدیرمسئول روزنامه اطالعات؛ دکتر احمد احمدی ،عضو

شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس انتشارات َسمت؛ استاد
رضا داوری اردکانی ،رئیس فرهنگستان علوم؛ دکتر غالمعلی
افروز ،روانشناس و دبیر مراسم؛ دکتر احمد مسجدجامعی،
عضو شورای شهر تهران؛ دکتر محمد امین قانعی راد ،استاد
جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ و خانواده
دکتر علیمحمد کاردان در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
دکتر حسین نادعلی ،دانشگاه تهران؛ دکتر منصوره فضیلتی،
دانشگاه تهران؛ دکتر زهرا رحیمی ،دانشگاه تربیت مدرس و
دکتر مهناز قیاسی؛ دانشگاه الزهرا به عنوان برندگان هشتمین
جایزه علمی استاد دکتر علیمحمد کاردان معرفی شدند.
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یادبود نود و سومین سالگرد زادروز استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی
مراسم یادبود نود و سومین سالگرد زادروز استاد محمد
ابراهیم باستانی پاریزی ،چهره ماندگار تاریخ و ادبیات ایران،
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.
همزمان با نود و سومین سالگرد زادروز استاد فقید دکتر محمد
ابراهیم باستانی پاریزی ،چهره ماندگار تاریخ و ادبیات ایران،
مراسمی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و شرکت
ملی صنایع مس کرمان ،چهارم دی با حضور چهرههای برجسته
فرهنگی و هنری ،در تاالر فردوسی این دانشکده برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئيس دانشگاه تهران ،با حضور
در این مراسم ،از دکتر باستانی پاریزی بهعنوان افتخاری برای
دانشگاه تهران ،که هم دانشجو و هم استاد این دانشگاه بوده
است ،یاد کرد و گفت« :ایشان مسئولیت اجتماعی را در کنار
آموزش و پژوهش مهم میدانست و بر این نکته تاکید داشت
که باید به آنچه در اطراف و جامعه میگذرد توجه داشت و
اثری فراتر از علم بر جای گذاشت».
رئیس دانشگاه تهران گفت« :مرحوم باستانی پاریزی جزو
دانشمندان حوزه مسئولیت اجتماعی است که سالها پیش
از طرح دانش دانشگاه تهران ،با نوشتن مقالهای با عنوان
(طرحهای بزرگ و مردان بزرگ) در روزنامه اطالعات،
حمایت کرد و گسترش این طرح مدیون خوشفکری ایشان
است» .وی عملکرد دکتر باستانی را در حوزه تاریخ حرکت
از برج عاج به عرصه اجتماع توصیف کرد و گفت« :دکتر
باستانی پاریزی پای مردم عادی را به تاریخ باز کرد و سهم
آنان را در ساختن فرهنگ و تمدن ایران زمین پررنگتر کرد».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به جایگاه رفیع زبان و ادبیات
فارسی در دانشگاه تهران افزود« :نوشتن تاریخ به زبان شیوای
فارسی توسط مرحوم باستانی پاریزی مهمترین خدمت به
جامعه علمی کشور بود و امیدواریم طبق توافق انجامشده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی با شرکت ملی صنعت مس
کرمان ،به دانشجویان رشته تاریخ بورسیهای با عنوان (جایزه
باستانی) تعلق گیرد».
دکتر حسن حضرتی ،سرپرست دانشکده ادبیات ،ضمن
خوشامدگویی به ميهمانان مراسم ،از جایگاه واالی مرحوم
باستانی پاریزی در حوزه تاریخ سخن گفت و از آن مرحوم
بهعنوان استاد حامی پژوهشگران و دستگیر تازهکارها یاد کرد.
سرپرست دانشکده ادبیات از دانش تاریخ بهعنوان دانشی که
در قرآن بسیار از آن یاد شده است ،یاد کرد و گفت« :دانشی
که توجه به آن عبرت ،سعادت و رستگاری بههمراه دارد».
وی در ادامه بیان کرد« :در دورهای که تاریخسازی رایج است،
باید با سالح علم از این مهم پاسداری کرد .دکتر حضرتی
از اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان تاریخ در سه دوره
تحصیلی کارشناسی ،ارشد و دکتری خبر داد که با همکاری
و حمایت شرکت صنعت مس منطقه کرمان بزودی میسر
میشود» .در ادامه ،مهندس احمد مرادعلیزاده ،رئیس شرکت
ملی صنایع مس سرچشمه کرمان ،با اشاره به پیشگفتار کتاب
«حماسه کویر» مرحوم باستانیپاریزی گفت« :تاریخ مس با
تاریخ کویر همبستگی دیرینه دارد .آن مرحوم منابع نفت و
مس را موهبتی ملی میدانست که نصیب ایران شده است و
روزی تمام میشود و باید آنرا دریابیم».
مهندس مرادعلیزاده در ادامه صحبتهای خود ،بر هوشمندی
و آیندهنگری مرحوم باستانی تاکید کرد و افزود« :دکتر باستانی
پاریزی نام زادگاه خود را زنده کرد و تاریخ اجتماعی دوران
معاصر وامدار ایشان است».
در پایان مراسم ،ضمن تقدیر از چهرههای برجسته فرهنگی و
هنری ،سه قطعه موسیقی توسط ارکستر ملی ایران اجرا شد
و از آهنگ باستانی به خوانندگی شهرام ناظری رونمایی شد.
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جلسه شورای فرهنگی دانشگاه تهران
برگزار شد

شورای فرهنگی دانشگاه تهران با حضور دکتر محمود نیلی
احمدآبادی رئیس دانشگاه ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر
کرمی ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و
سایر اعضای این شورا ۱۸ ،دی برگزار شد.
دکتر نیلی احمدآبادی در این جلسه ضمن اشاره به حوادث
اخیر در کشور و ابراز تأسف از برخی هنجارشکنیها و آسیب
رسیدن به اموال عمومی گفت« :امروزه کشور با چالشهای
مهمی روبهرو است که به واقع باید نام ابرچالش را بر آنها
نهاد .دانشگاه در کنار تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص
کشور باید به وظیفه دیگر خود که تعامل با جامعه و ارائه راه
حل ابرچالشهای موجود است عمل کند».
رئیس دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه میتوان بسیاری
از مشکالت را از قبل پیشبینی کرد و با کمترین هزینه
آنها را حل کرد ،افزود« :بخش عمدهای از رخدادها با
پیشنشانگرهایی روبهرو هستند .دانشگاه به دلیل داشتن توان
علمی قابل توجه میتواند پیشنهاداتی عملی را به سازمان و
دستگاههای اجرایی بدهد .امروز کشور با مسائلی چون کمآبی،
ریزگردها ،مشکالت اقتصادی ،بیکاری و دیگر مسائل از این
دست درگیر است .دانشگاه تهران مصمم است دستگاههای
مربوط را در فائق آمدن به این مشکالت کمک کند».
دکتر نیلی احمدآبادی لزوم یافتن الگویی را که در قالب آن
دانشگاه بتواند نظرات و پیشنهادات استادان را در رابطه با
موضوعات مختلف جمع آوری کرده و آنها را به دیگر
سازمانها پیشنهاد دهد ،مورد تاکید قرار داد و گفت« :در
موضوع زلزله اخیر کرمانشاه ،ما با تشکیل جلساتی تخصصی
با حضور اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه در حوزههای
مختلف فنی ،مهندسی ،علوم انسانی ،علوم اجتماعی،
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روانشناسی و معماری ،ایدههای ارزندهای برای ارائه به
سازمانهای مربوط جمع آوری کردیم ،همین الگو باید برای
دیگر مسائل نیز انجام گیرد».
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود،
حوادث اخیر در کشور و دانشگاه را مورد توجه قرار داد و
گفت« :هرچند در این حوادث دانشگاه کانون اتفاقات نبود
و رخدادها در سطح جامعه شروع شد و گسترش یافت ،اما
طبیعتا آسیبهایی نیز متوجه دانشگاه شد .بهویژه دستگیر
شدن تعدادی از دانشجویان ما نکته تاسف برانگیزی است که
دانشگاه به طور جدی در حال پیگیری این موضوع است و با
کمک مراجع مربوط انشاءاهلل ظرف چند روز آینده تعداد قابل
توجهی از آنها آزاد خواهند شد».
رئیس شورای فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از شیوه برخورد
دانشجویان و تشکلهای دانشجویی – خصوصا بسیج و
انجمن اسالمی دانشجویان – با این موضوع و اهتمام آنها
برای آرامشبخشی به محیط دانشگاه ،تصریح کرد :اینکه
دانشجویان نسبت به مسائل اجتماعی عکسالعمل نشان
دهند ،امر پسندیدهایست .ما خود نیز در برنامه سوم توسعه
دانشگاه ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی را به عنوان یک
رکن پذیرفتهایم ،اما انتقاد و اعتراض در دانشگاه باید بر
محور عقالنیت ،شأن دانشگاهی و توجه به حفظ اصول و
ارزشهای اجتماعی صورت گیرد.
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این نکته که مدیریت دانشگاه
در تعامل کامل با نهادهای مربوط و خانوادههای دانشجویان
بازداشت شده است ،از تشکیل کمیتهای برای پیگیری آزادی
این دانشجویان خبر داد و گفت :باید همه کمک کنیم تا
دانشجویانی که دارای شاکیان خصوصی نیستند و نقشی در
اغتشاشات نداشتهاند به زودی به دانشگاه بازگشته و خصوصا
بتوانند فصل امتحانات را در دانشکدههای محل تحصیل خود
حضور داشته باشند .خوشبختانه تاکنون تعدادی از دانشجویان
آزاد شدهاند و مسئولین ذیربط قول دادهاند تا پایان این هفته
بخش قابل توجه دیگری از آنان آزاد شوند.
دکتر نیلی احمدآبادی وجود آرامش در دانشگاه را اصلی مهم
در حل مشکالت موجود دانست و بر لزوم وجود تریبونهای
آزاد دانشجویی و جلسات نقد و بررسی و مناظرات بین
دیدگاهها و سلیقههای مختلف تاکید کرد.
در ادامه این جلسه ،اعضای حاضر نظرات خود را در خصوص
حوادث اخیر طرح کرده و پیشنهاداتی را برای نقشآفرینی
هرچه بیشتر دانشگاه در این قبیل رخدادها ،خصوصا با استفاده
از ظرفیت دانشجویان و تشکلهای دانشجویی ارائه کردند.
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مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران افتتاح شد
مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران ۶ ،دی ،با حضور دکتر
محمود نیلی احمدآبادی افتتاح شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در مراسم
افتتاحیه این مرکز با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی برای
دانشگاه ،روز به روز دارای اهمیت بیشتری میشود ،گفت:
«در آغاز ،این امکانات دامنه و وسعت چندانی نداشت ،اما
پیشرفت در این حوزه کیفیت خدمات را افزایش داده و
همچنین منجر به کاهش هزینهها شده است».
وی افزود« :دانشگاه تهران در زمینه فیبر نوری بین دانشگاههای
کشور پیشگام بوده و یک ظرفیت سختافزاری خوبی در
دانشگاه تهران انجام شده است .در این دو حوزه سختافزار
و نرمافزار در حال حاضر اتفاقات خوبی رقم خورده است».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه خاطر نشان کرد« :هرچه از
سوی ذینفعان تقاضا باالتر رود ،باعث میشود که مرکز
فناوری اطالعات و فضای مجازی و دانشگاه تهران نیز بیش
از گذشته در این زمینه فعالیت داشته و به آن در ابعاد مختلف

بپردازد ،هر چند که تا دستیابی به حد مطلوب فاصله زیادی
در پیش داریم».

دکتر نیلی احمدآبادی با برشمردن سامانههای فعال در سطح
دانشگاه تهران گفت« :اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته
است .به اعتقاد من وابستگی به سامانهها در حال افزایش است
و هر چه این وابستگی بیشتر شود ،به کارگیری این ظرفیت در
دانشگاه رشد و افزایش پیدا خواهد کرد».

وی با تاکید بر اینکه باید سیستمهای موجود را امن و برای
شرایط بحران آماده کنیم ،عنوان کرد« :در دانشگاه تهران
همانند وضع موجود در سراسر کشور آمادگی شرایط بحران
وجود ندارد .در درجه اول باید مدیریت بحران را در دانشگاه
ارزیابی و پیشبینی کنیم ،در اینباره باید دستورالعملهایی
تهیه و در راستای آن آموزشهای الزم نیز ارائه شود .برای
حفظ تجهیزات تعیینکننده و مهم در شرایط بحرانی باید
آمادگی الزم را داشته باشیم».
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دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه برای دانشگاه تهران،
انفورماتیک یک بحث بسیار مهم است ،تصریح کرد« :قرار
گرفتن این مرکز در ذیل ریاست دانشگاه نشاندهنده این
است که دانشگاه اهمیت خاصی برای این مرکز قائل است
و اینکه ما یک مرکز داده پشتیبان را داریم ،رویکرد درست
و کار شایستهایست که در مرکز فناوری اطالعات و فضای
مجازی دانشگاه تهران صورت گرفته و من از اقدامات و
زحمات صورتگرفته تشکر و قدردانی میکنم».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه انتقادات به مرکز
فناوری اطالعات در حال حاضر کاهش چشمگیری داشته
است ،گفت« :البته با توجه به اینکه یکی از اهداف دانشگاه
تهران رویکرد بینالمللی است ،امکانات و توانمندیهای
ما در این حیطه باید با توجه به آن دیدگاه پیش رود .ما
نباید مبنای پیشرفت را دانشگاههای دیگر در داخل کشور
قرار دهیم؛ اگر بخواهیم در سطح بینالمللی جایگاهی داشته
باشیم باید همه سرویسها و خدمات را متناسب با آن نیازها
ارتقا دهیم».
دکتر محمودرضا هاشمی ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و
فضای مجازی دانشگاه تهران ،نیز گفت« :از سال  ۱۳۸۷تعداد
زیادی از سرویسهای ما به صورت مجازی در آمده است.
قبل از آن راهکار موجود این بود که برای هر سرویس یک
دستگاه سرور خریداری میشد و در آن زمان تعداد سرورهای
مجموعه ما بیش از یکصد دستگاه بود .رویکردی که در نظر
گرفته شد ،مجازیسازی در این زمینه بود که به ما کمک
کرد تا بتوانیم تعداد سرورها را کمتر و از منابع در اختیار بهتر
استفاده کنیم و از طرف دیگر تعداد دیتاهای پراکنده بر روی
سرورهای مختلف را به صورت متمرکز درآوریم».
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی ،خرابشدن
تجهیزات سختافزاری ،ایجاد مشکل و اختالل در روند
عملکرد سامانهها ،وجود بدافزارها و خرابکاران و غیر قابل
پیشبینی بودن بالیای طبیعی را از جمله دالیل ایجاد مرکز
داده پشتیبان برشمرد.
دکتر هاشمی در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی درباره
ویژگیهای مرکز داده پشتیبان و فرایند اجرایی آن خاطر نشان
کرد« :برنامهریزی و تأمین تجهیزات شبکه ،ذخیرهسازی،
پردازش و ...این فرایند از سال  ۱۳۹۴آغاز و سعی شده
است که در این خصوص هر خریدی که انجام میشود در
مرکز داده اصلی نصب و تجهیزات مرکز داده اصلی به مرکز
داده پشتیبان انتقال یابند .همچنین فرایند بازسازی فیزیکی
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و نصب و راهاندازی مرکز داده از ابتدای سال  ۱۳۹۶آغاز
شده است».
وی با اشاره به فرایند پیکربندی و راهاندازی سامانه EMC
 Recoverpointافزود« :دانشگاه تهران در سال  ۱۳۸۷اولین
مرکز داده کشور در راهاندازی زیرساخت مجازی کشور بود
و باید اعالم کنم که در حال حاضر نیز دانشگاه تهران اولین
مرکز داده کشور در راهاندازی این تکنولوژی است».
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی ،ارتباط
فیبر  Core ۱۴۴تاریک با مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران،
ارتباط فیبر تاریک با تمرکز دهندههای امیرآباد شمالی ،امکان
دریافت برق از دو پست جداگانه و نزدیکی این سایت در
دوره آزمون و بهینهسازی فرایندها را از ویژگیهای محل

مرکز داده پشتیبان دانشگاه توصیف کرد.
به گفته دکتر هاشمی ،پروژه داده پشتیبان دانشگاه تهران یکی
از پروژههای طوالنی مدت بوده ،که یک میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان برای راهاندازی آن هزینه کارسازی شده و تمام
اصول امنیتی بهجز محافظت در برابر زلزله در آن پیشبینی
شده است.
در این مراسم نحوه عملکرد داده پشتیبان دانشگاه تهران
توسط مهندس مجید دادرس ،مسئول کارگروه پشتیبانی
مرکز داده مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی ،به
صورت آزمایشی انجام شد و در پایان با حضور رئیس و
مسئوالن دانشگاه تهران از داده پشتیبان دانشگاه رونمایی و
از محل استقرار آن بازدید بهعمل آمد.

دومین رویداد

تحول به توان دانشجو
در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین رویداد تحول به توان دانشجو ۱۲ ،آذر به همت مرکز
فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر محمودرضا هاشمی ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و
فضای مجازی ،در گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران
هدف از برگزاری این رویداد را بهرهگیری از توانمندیهای
دانشجویان در اجرای پروژههای نوآورانه فناوری اطالعات
دانشگاه ،بهعنوان یکی از اقدامات ارزشمند در مسیر حرکت
بهسوی ایجاد دانشگاه کارآفرین برشمرد.
وی با اشاره به برگزاری موفق رویداد نخست گفت« :این
دومین رویداد در خصوص استفاده از توان دانشجویان
دانشگاه تهران در حوزه خدمات فناوری اطالعات دانشگاه
است .با توجه به تجربه خوب رویداد نخست و اینکه ما
توانستیم دانشجویان را دعوت به همکاری در قالب کارآموزی
و پروژههای دانشجویی کنیم ،بر آن شدیم تا دومین رویداد
تحول به توان دانشجو را نیز در سال جاری برگزار کنیم».
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی افزود« :رویداد
نخست یک تجربه برد برد بود به اين صورت که هم ما از

توان دانشجویان بهره مند شدیم و هم دانشجویان توانستند
در محیط دانشگاه تجربه محیط کار و بازار را کسب کنند .در
رویداد دوم همه دستاوردهای ارائه شده نتیجه کار و تالش
دانشجویان است که این ن توان باالی دانشجویان دانشگاه
تهران را نشان ميدهد».
دکتر هاشمی خاطر نشان کرد« :بازار  ITبازار نسبت ًا کوچکی
است و شرکتهایی هم که در آن فعالیت میکنند شرکتهای
کوچک و متوسط هستند .به دو دلیل ما مجبور بودیم به توان
خود اتکا کنیم؛ یکی اینکه شرکتها نیازهای ما را تامین
نمیکردند و دوم انعطافپذیری نداشتند و شاید بسیاری از
این شرکتها از توان و ظرفیتی دانشجویان ما بیبهره بودند».
وی با بیان اینکه ما از دوجهت این برنامه را بزرگتر از نیاز
دانشگاه تهران میدانیم ،افزود« :خیلی عالقهمند هستیم که اگر
کار دانشجویان رشد کرد به صورت یک شغل و کسب و کار
آن را بیرون از دانشگاه گسترش دهند و ما نیز یکی از مشتری
آنها شویم».
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی در ادامه با
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یادآورشدن دانشگاه نسل سوم و حرکت به سوی کارآفرینی
افزود« :ما تالش ميکنيم که ایدههای دانشجویان با حمایت و
کمک ما تبدیل به محصول شود و در آینده خود دانشجویان
آن را توسعه دهند که با نگاه و رویکرد دانشگاه نسل سوم که
دانشگاه کارآفرین است بستری برای کارآفرینی دانشجویان
ایجاد خواهد کرد .خدماتی که در این رویداد توسعه پیدا
میکند ابتدا به حوزه آموزش عالی کشور وارد و بعد از آن
محصوالت به حوزه  ITعرضه میشود».
دکتر هاشمی با اشاره به نشست سال گذشته با عنوان معرفی
دستاوردهای یکساله مرکز از برگزاری دومین نشست در دی
ماه سال جاری خبر داد و گفت« :در این نشست از ذینفعان
خارجی هم برای بازدید دستاوردها دعوت شده است که در
راستای آن محصوالت و ایدههای دانشجویان هم ارائه خواهد
شد .همچنین برنامهای برای تهیه سایت و ابزاری در دست

توان دانشجو ،نیز گفت« :ایده این کار از حرکت دانشگاه به
سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین گرفته شده است و ما
میخواهیم فضایی ایجاد کنیم که دانشجویان ایدههای خود را
ارائه کنند و جذب کار جدی در داخل دانشگاه شوند».
وی افزود« :پروژههای آيتي که در مرکز هستند در این رویداد
ارائه میشوند تا دانشجویان به شیوههای مختف کارآموزی،
پروژه کارشناسی و طرحهای کارشناسی ارشد جذب آنها
شوند .دانشجویان در دورهای در مرکز همکاری میکنند
و بعد کمک میکنیم که جذب شرکتهای آيتيبیرون از
دانشگاه شوند و یا حتی اگر بخواهند خود کسب و کار جدید
راهاندازی کنند .تالش ما بر این است تا از دانشجویان حمایت
و زمینه الزم را برای فعالیت آنها فراهم آوریم».
مسئول برگزاری رویداد با بیان اینکه مخزن نیروهای توانمند
آيتي در دانشگاه تهران است ،خاطر نشان کرد« :به جای

داریم که غیر از این نشستها به صورت دائمی با دانشجویان
تعامل خود را حفظ کنیم».
وی عنوان کرد« :در دو رویداد ما از شرکتها برای بازدید
دعوت کردهایم ،اما نه به عنوان سرمایهگذار و هدف اولیه ما
این است که تیمهای دانشجویی بتوانند مستقل شوند و بعد از
سرمایه گذاران دعوت کنیم؛ البته با رویداد دوم به بلوغ الزم
دست مییابیم».
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی تاکید کرد« :به
رغم اینکه این رویداد در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
برگزار میشود ،خیلی از افرادی که در این رویداد شرکت
کردهاند از دانشکدههای صنایع ،مدیریت و پردیس علوم
هستند .گستردگی و جنس کار آيتي میطلبد که ما از این
نیروها استفاده کنیم و شاید این مزیت دانشگاه تهران است
که این دانشجویان در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا ارزش
افزودهای را به همراه آورند».
دکتر سید علیرضا متولیان ،مسئول برگزاری رویداد تحول به

اینکه ما از شرکتهای بیرون خدمات بگیریم از دانشجویان
استفاده میکنیم که به رشد آنها کمک خواهد کرد و این
جریانی است که ما با توان دانشجویان تحولی در فضای IT
ایجاد میکنیم».
دکتر متولیان در ادامه تاکيد کرد« :آيتي دانشگاه تهران مانند
یک شرکت بزرگ است .مجموعه این پروژهها را شرکتهای
آي تي ارائه میهند ،اما شرکتها انتظارات ما را برآورد
نمیکنند و با توجه به رویکرد دانشگاه و حرکت به سمت
کارآفرینی و بررسیهای الزم ،به اجرای این طرح و عرضه
ایدهها از طرف دانشجویان دست یافتیم .این ایدهها گرفته
میشود و ما از آنها برای ارائه خدمات جدید در دانشگاه
استفاده می کنیم».
وی در پایان خاطرنشان کرد« :این اتفاق با ایدهبازارهای مرسوم
تفاوت دارد که سرمایه گذار جذب میکند .ما نمیخواهیم این
ایدهها وابسته به سرمایه گذار شوند و این یک مسیر جدید
است .خیلی وقتها برای اینکه دانشجویان تجربه اولیه را
ندارند ایدهها به نتیجه موفق نمیرسند».
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مقام نخست دانشگاه تهران
در دهمین جشنواره ملی
حرکت
دانشگاه تهران با درخشش انجمنهای علمی دانشجویی ،مقام
نخست کشور را در دهمین جشنواره ملی حرکت از آن خود
کرد.
مراسم اختتامیه دهمین جشنواره ملی حرکت با حضور
معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ مسئوالن
دانشگاه رازی ،جمعی از مسئوالن استانی و مدیران فرهنگی
دانشگاهها ۷ ،دی در تاالر انتظار کرمانشاه برگزار شد.
در این مراسم دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،پس از تقدیر از میزبانی دانشگاه
کرمانشاه و عوامل برگزاری جشنواره گفت« :دانشگاه قلب
تپنده جامعه است و خود را جدای از جامعه نمیبیند و بر
این مبناست که جشنواره حرکت که همیشه حرکتآفرین
و نقشآفرین بوده ،نسبت به این مسئولیت خطیر ،احساس
مسئولیت دوچندانی را داشته است».
غرفه دانشگاه تهران به عنوان نماد دانشگاه سبز به منظور تحقق
اهداف برنامه سوم توسعه دانشگاه و توجه به محیط زیست
مورد توجه مسئوالن و بازدیدکنندگان واقع شد ،طراحی این
غرفه با مواد بازیافتی انجام شده بود.
دانشگاه تهران در این غرفه با همکاری دانشگاههای کل کشور
با پلتفرم َمنتاما ،بزرگترین همکاری جمعی انجمنهای علمی
کشور با هدف کمک پایدار به زلزلهزدگان کرمانشاه را برگزار
کرد که مورد استقبال همه دانشگاهها قرار گرفت.
در این مراسم از انجمنهای علمی دانشجویی ،گروههای
دانشجویی و دانشجویان برتر در قالب دو عنوان «شایسته
تقدیر» و «برگزیده» تقدیر شد.
در این مراسم دانشگاههای برتر در حوزه عملکرد انجمنهای
علمی دانشجویی ،اتحادیههای برتر و غرفههای برتر معرفی
شدند و لوح سپاس و تندیس جشنواره را دریافت کردند:
 -۱انجمن برگزیده در بخش انجمن علمی برتر :انجمن علمی
دانشجوییدامپزشکی؛
 -۲انجمن برگزیده در بخش انجمن علمی برتر :انجمن علمی
دانشجویینمایش؛
 -۳انجمن برگزیده در بخش فضای مجازی :انجمن علمی
دانشجویی مهندسی مکانیک؛
 -۴انجمن برگزیده در بخش فضای مجازی :انجمن علمی
دانشجویی شیالت؛

 -۵انجمن برگزیده در بخش مسابقه :انجمن علمی دانشجویی
دامپزشکی؛
 -۶انجمن برگزیده در بخش مسابقه :انجمن علمی دانشجویی
نمایش؛
 -۷انجمن شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر :انجمن
علمی دانشجویی مهندسی برق؛
 -۸انجمن شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر :انجمن
علمی دانشجویی فیزیک؛
 -۹انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خالقانه :انجمن
علمی دانشجویی مهندسی شیمی؛
 -۱۰انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خالقانه :انجمن
علمی دانشجویی طراحی صنعتی؛
 -۱۱انجمن شایسته تقدیر در بخش فعالیت علمی خالقانه :انجمن
علمی دانشجویی محیط زیست؛
 -۱۲انجمن شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی :انجمنهای
علمی دانشجویی دانشکده مدیریت؛
 -۱۳انجمن شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی :انجمن علمی
دانشجوییگرافیک؛
 -۱۴انجمن شایسته تقدیر در بخش مسابقه :گروه دانشجویی
اقتصاد؛
 -۱۵انجمن شایسته تقدیر در بخش نشریه :انجمن علمی
دانشجوییزیستشناسی؛
 -۱۶انجمن شایسته تقدیر در بخش نشریه :انجمن علمی
دانشجویی محیط زیست؛
 -۱۷انجمن شایسته تقدیر در بخش کارآفرینی :گروه دانشجویی
گردشگری؛

اسامی برگزیدگان دیگر جشنواره

دانشگاههای برگزیده در حوزه عملکرد انجمنهای علمی
دانشجویی :دانشگاه تهران؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشگاه شیراز؛
دانشگاه تبریز.
دانشگاههای شایسته تقدیر در حوزه عملکرد انجمنهای علمی
دانشجویی :دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه زابل.
اتحادیههای انجمنهای علمی دانشجویی برتر وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری :اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی مهندسی
مواد و متالورژی.
اتحادیه برگزیده :اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی مهندسی
عمران.
اتحادیههای شایسته تقدیر :اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی
معماری ،شهرسازی و مرمت؛ اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی
دامپزشکی؛ اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری؛ اتحادیه
شایسته تقدیر؛ اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم اجتماعی.
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تقدیر از برگزیدگان دانشگاه تهران در دهمین
جشنواره ملی حرکت
مراسم تقدیر از برگزیدگان دانشگاه تهران در دهمین جشنواره
ملی حرکت برگزار شد.
مراسم تقدیر از برگزیدگان دانشگاه در دهمین جشنواره
ملی حرکت  ۲۳دی با حضور هیأت رئیسه دانشگاه ،معاون
فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ،سرپرست سابق وزارت
علوم و جمعی از روسای پردیسها و دانشکدهها ،استادان و
دانشجویان دانشگاه تهران در باشگاه دانشجویان برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمود نیلیاحمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،با قدردانی از فعالیتهای دانشجویان این دانشگاه،
گفت« :نام دانشگاه اگر بلند است ،مدیون خدمات و تالش
دانشجویان و استادان است و در طول تاریخ  ۸۴ساله این
دانشگاه براساس همین عملکرد شناخته شده است».
وی با اشاره به اینکه اکنون باید به آینده بیندیشیم ،افزود« :افق
دانشگاه تهران فقط در سطح ملی نیست ،دانشگاه تهران در
جایگاه جهانی است و رقابت آن هم بینالمللی است».
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد« :مردم در کشور ما انتظار دارند
دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برتر کشور ،پرچم آموزش
عالی را به دست بگیرد و افتخارآفرینی کند».
وی با بیان اینکه عملکرد دانشمندان ما در جهان مثالزدنی
است ،تاکید کرد« :در داخل کشور ،با کاربردی شدن علم هنوز
فاصله زیادی داریم».

دکتر نیلی ،بر فعالیت انجمنهای علمی و تشکلها برای تشکیل
شبکه بینالمللی تاکید و اظهار کرد« :انتظار من این است که
با کشورهای همسایه و کشورهایی که مشترکات زیادی با آنها
داریم وارد همکاری شده و زبانما نيز بینالمللی شود».
رئیس دانشگاه تهران ،در ادامه تصریح کرد« :رشتههای
علومانسانی و اجتماعی باید فعالیتهای دانشجویان را در
قالب تشکلهای مختلف بررسی کنند تا مشخص شود که
چقدر در شکلگیری شخصیتهای دانشجویان ،اخالق
حرفهای و نیز توسعه علمی موثر بودند .این مهم میتواند
در قالب پایاننامه بررسی شده تا از دل آن متوجه شویم که
چگونه باید تشکلها را پشتیبانی کرد و در کدام حوزهها بیشتر
آنها را تقویت کنیم».
در ادامه دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی
وزیر علوم ،در مراسم تقدیر از برگزیدگان دانشگاه تهران
در دهمین جشنواره ملی حرکت ،با بیان اینکه نزدیک به
۹هزار و ۵۰۰انجمن علمی در قالب اتحادیههای مختلف
تعریف شده و فعالیت دارند ،گفت« :گستردهترین تشکلها
انجمنهای علمی هستند .متاسفانه یکی از مقولههای جامعه
ایرانی این است که در آن کار جمعی و فعل جمعی جایگاهی
ندارد».معاون فرهنگی وزیر علوم بر فاصله گرفتن از فردگرایی
تاکید کرد و افزود« :معموال جامعه ایرانی بهعنوان یک جامعه
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فردگرا با دایرههای محدود شناخته میشود و کمتر به عنوان
جامعهای که باید صفت جمعی داشته باشد ،از آن نام میبریم».
وی با بیان ویژگیهای جشنواره ملی حرکت تاکید کرد:
«جشنواره حرکت نشان از یک حرکت جمعی است .جمع
بزرگ دانشجویی در کنار هم به خوبی تعامل و گفتوگو دارند
و امر جمعی را بهعنوان حلقه مفقوده جامعه نشان ميدهند.
نخبگان هر رشته وقتی در کنار هم قرار میگیرند غیر از اینکه
یک سرمایه علمی هستند ،سرمایه اجتماعی و فرهنگی بزرگی
هم به شمار میروند .جمع شدن این سرمایهها در کنار هم
نشان از ارزش باالی جشنواره حرکت دارد».
دکتر غفاری با اظهار امیدواری از اینکه جشنواره حرکت در
آینده بتواند نقشآفرینی بیشتری داشته باشد ،خاطرنشان کرد:
«در کنار این نقشآفرینی باید تالش کنیم تا دستاوردهای بهتر
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و بیشتری داشته باشیم و بتوانیم به خوبی در توسعه جامعه از
آن استفاده کنیم».
همچنین در این مراسم ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران ،در تقدیر از برگزیدگان دهمین جشنواره
حرکت دانشگاه تهران ضمن ابراز خوشحالی از افتخارآفرینی
دانشجویان این دانشگاه و کسب مقام اول کشور ،گفت:
«کسب رتبه برتر در این جشنواره افتخار بزرگی برای دانشگاه
تهران است ،اما مهمتر از کسب رتبه ،فعالشدن هستههای
علمی و انجمنهای علمی و دانشجویی است .ما برای سال
 ۹۷برنامههای بسیاری برای انجمنهای علمی تدارک دیدهایم،
اکنون وقت آن است که انجمنهای علمی وارد فاز جدیدی
شوند».دکتر سرسنگی از دو طرح جدید این دانشگاه برای
حمایت از دانشجویان و انجمنهای علمی خبر داد و گفت:
«بسیاری از نشریات انجمنهای علمی دست کمی از نشریات
علمی -پژوهشی ندارند .ما خواستار بررسی و ارزیابی آنها
هستیم و بحث ورود انجمنهای علمی به فضای علمی
کشور را جدی دنبال میکنیم .انجمنهای علمی میتوانند
در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا کنند» .معاون فرهنگی
دانشگاه تهران ،اضافه کرد« :از ابتدای سال  ۹۷انجمنهای
علمی را با جدیت تمام حمایت میکنیم تا از طریق پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران بتوانند به عنوان شرکت دانشبنیان
فعالیت کنند .امیدواریم همه این طرحها در سال  ۹۷عملیاتی
شده و دانشجویان دانشگاه تهران بتوانند فراتر از آنچه اکنون
هستند ،بدرخشند» .در این مراسم همچنین ،علی حمیدیان به
عنوان نماینده انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران به
سخنرانی پرداخت و از حمایتهای معاون فرهنگی دانشگاه
تهران قدردانی کرد.
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در ادامه این مراسم ،دانشگاه تهران از دکتر سید ضیاء هاشمی،
معاون سابق فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،به پاس
خدمات ایشان در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.
همچنین ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری از رئیس ،معاون
فرهنگی ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و معاون مشارکتهای
فرهنگی اجتماعی دانشگاهیان دانشگاه تهران تقدیر کرد.
پایانبخش این مراسم ،تقدیر از انجمنهای علمی دانشجویی
آناتومی جنینشناسی و تکنولوژی تولید مثل ،نمایش،
مهندسی مکانیک ،شیالت ،مهندسی برق ،فیزیک ،مهندسی
شیمی ،طراحی صنعتی ،محیط زیست ،دانشکده مدیریت،
دانشجویی گرافیک ،گروه دانشجویی اقتصاد ،زیست شناسی،
گروه دانشجویی گردشگری ،اتحادیه دامپزشکی اتحادیه برتر
انجمنهای علمی دانشجویی ،کارآفرینی ،ادبیات ،کامپیوتر،
ادبیات انگلیسی ،مدیریت ،انسانشناسی ،مهندسی پزشکی،
شهرسازی ،عمران ،مکانیک بیوسیستم بود.
همچنین در ین مراسم از مهدی غفوری ،سمیرا نادرینژاد،
مسعود یوسفی ،مجتبی آدمیان ،پانیذ ضرغامی ،مهدی تاجپور،
امید غالمی ،آبتین شاهکرمی ،میثم نایبی ،میثاق اسماعیلپور،
علی حمیدیان ،وحید فروزنده ،ارمیا سحرخیز ،امیر احمدی،
مهرداد عبادی ،صیاد شیخی ،محسن دمندان ،حسین عبداللهی،
مصطفی اکبری ،زهرا اسداللهی ،مهدیه ماهپیکر ،فائزه محمدی
و کیمیا اکرامیان تقدیر شد.
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جلسههماندیشی
سازگاری با شرایط
ناشی از تغییرات
اقلیمیکشور
برگزار شد

جلسه هماندیشی سازگاری با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی
کشور ۱۲ ،دی در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار
شد.
در این جلسه که با حضور رئیس ،مسئوالن و اعضای هیأت
علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ،مدیران سازمان
هواشناسی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد ،دکتر
ابراهیم مقیمی ،رئیس دانشکده جغرافیا ،با بیان اینکه یکی از
دغدغههای دانشکده جغرافیا مسائل اقلیمی است ،گفت« :برای
این منظور بخش وسیعی از گروه جغرافیای طبیعی با همکاری
اعضای هیأت علمی ،دانشجویان دوره دکترا و تحصیالت
تکمیلی در حوزه اقلیمی مطالعاتی را انجام میدهند».
وی افزود« :مسئله دیگری که در دانشکده جغرافیا جای بحث
و بررسی دارد ،حوزه زراعت و مسائل مربوط به کشاورزی
و اقتصاد روستا است .لذا این نشست هم در راستای فعالیت
گروههای دانشکده است و هم همسو با نیازهای جامعه و
رخدادهایی که در محیط طبیعی شاهد آن هستیم».
دکتر مقیمی ،با بیان اینکه دیگر زمان جزیرهای فکر کردن،
کار کردن و تصمیم گرفتن تقریب ًا سپری شده است ،گفت:
«نتایج تصمیمات جزیرهای منجر به آلودگی هوا ،رخدادها
و مخاطرات ناشی از زلزله ،تمرکز جمیعت و اضمحالل
زمینهای کشاورزی میشود .زمان همگرایی و همسویی
برای برونرفت از چنین وضعیتی است و از جمله اهداف
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استراتژیک این نشست تقویت این همگرایی است ،تا از
این به بعد بتوانیم در تعامل با دستگاههای اجرایی اقدامات
موثرتری داشته باشیم».
رئیس دانشکده جغرافیا با اشاره به اینکه ما از لحاظ علمی
پتانسیل بسیار خوبی داریم ،عنوان کرد« :این دانشکده حدود
 ۲۷۰دانشجوی دکترا دارد و کارهای تحقیقی بسیاری در
دانشکده توسط این دانشجویان صورت میگیرد و بهتر است
این تحقیقات همسو با نیازهای جامعه تعریف شوند».
وی خاطر نشان کرد« :آنچه بهعنوان بحث خشکی و
خشکسالی در ایران مطرح میشود ترکیبی است .سهم خشکی
و خشکسالی از کاهش بارش درصد تعریف شدهای است،
اما فعالیتهایی که در بخشهای دیگر صورت میگیرد به
تشدید این وضعیت کمک میکنند .هم چنین موقعیت زمین
ایران نیز تا حدودی کمک کننده این شرایط خشکی است».
دکتر مقیمی تغییرات اقلیمی ،کاهش بارش ،جریانهای
هیدرولوژیک و ماهیت هیدرولوژیک شبکههای آبراهی،
مسئله تکنولوژی ،استحصال آبهای عمیق زیرسطحی ،حوزه
فرهنگ و شهرنشینی ،اکولوژی و کشاورزی ،رخنمونهای
سنگی و رسوبی را از جمله مسائلی برشمرد که هر یک در
به وجود آمدن خشکی و خشکسالی در ایران سهمی را ایفا
میکنند.رئیس دانشکده جغرافیا در ادامه افزود« :به هر یک از
این فاکتورها و سهم آنها در وضعیت خشکی باید توجه شود
و منطقی نیست که همه این مسائل را فقط به کاهش بارش
ناشی از شرایط اقلیمی ارتباط دهیم .اما آنچه در این جلسه
مطرح میشود بحث بارش و مسائل مربوط به زراعت است».
وی تصریح کرد« :طبق آماری که ناسا در مقیاس جهانی منتشر
کرده است از سال  ۱۹۵۰تا  ۲۰۲۰روند گرم شدن کره زمین
را نشان میدهد که تقریب ًا ما در مرز یک درجه هستیم ،اما با
توجه به پیشبینیهای که شده برای پایان قرن  ۲۱این افزایش
تا  ۲.۵درجه است .همچنین گزارشی از مرکز ملی خشکسالی
ارائه شده است که دما را برحسب درجه سیلسیوس نشان
میدهد و از سال  ۱۳۴۷تقریب ًا  ۴درجه سیلسیوس در کشور
افزایش حرارت داشتهایم که این میتواند در روند خشکتر
شدن شرایط اقلیمی ما تأثیرگذار باشد».
دکتر مقیمی یادآور شد« :دانشکده جغرافیا و اعضای هیأت
علمی آن در بحث الگوی کشت در سطح ملی یا به تفکیک
استانی میتوانند همکاران خوبی هم برای اجرا و هم مطالعه
باشند .ما میتوانیم در بخشهای سیاستگذاری تأثیرگذار
باشیم و کمکهای الزم را ارائه دهیم».
رئیس دانشکده جغرافیا در پایان ضمن اشاره به توان
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اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره دکترا گفت« :ما در
این دانشکده آمادگی داریم در زمینههای مختلف از جمله
دادهآوری و تحقیقات دادهای ،مباحث مربوط به پروژه اقلیم،
منابع آب و خاک ،تناسب اراضی ،کاداستر ،نظام بهرهوری،
دادهپردازی و مدلینگ ،اجرا ،نظارت و آموزش ،بسترسازی
و اطالعرسانی با سازمان هواشناسی ،وزرات کشاورزی،
شهرداری تهران و سایر نهادها همکاری داشته تا بتوانیم بحث
کاهش منابع آب و بارش را به گونهای جبران کنیم».
دکتر منصور جعفربگلو ،رئیس مؤسسه جغرافیا ،نیز در این
نشست گفت« :این جلسه با عنوان هماندیشی سازگاری با
شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی کشور به دعوت مؤسسه
جغرافیا و با همکاری سازمان هواشناسی کشور تشکیل شده
است» .رئیس مؤسسه جغرافیا افزود« :هدف از برگزاری این
جلسه هماندیشی در ارتباط با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی
و سیاستگذاریهایی است که در ارتباط با الگوی کشت در
کشور باید صورت بگیرد .به همین خاطر از مسئوالن وزارت
کشاورزی دعوت کردیم تا در این جلسه حضور یابند و
مخاطب اصلی ما وزارت کشاورزی است».
دکتر جعفربگلو خاطر نشان کرد« :موسسه جغرافیا فعالیت
خود را از سال  ۱۳۳۶آغاز کرده و بهعنوان یک مؤسسه
پژوهشی در این مدت فعالیتهای خاصی بهویژه در زمینه
مسائل زیستمحیطی کشور داشته است .اولین اطلس اقلیمی
کشور در این مؤسسه تهیه شده است .همچنین پایهگذاران
سازمان هواشناسی کشور از مؤسسه جغرافیا بودند و ارتباط
نزدیکی بین سازمان هواشناسی و مؤسسه جغرافیا از گذشته
وجود داشته است».
وی با اشاره به همکاری مؤسسه جغرافیا و وزارت کشاورزی
تاکيد کرد« :مقدمات و بسترهای الزم برای تهیه الیحه مربوط
به ملیشدن جنگلها و مراتع با کمکهای فکری این مؤسسه
انجام گرفته است».
رئیس مؤسسه جغرافیا اجرای پروژههای کاربردی با
دستگاههای اجرایی بر اساس تقاضای آنها را از وظایف اصلی
این مؤسسه برشمرد و گفت« :اجرای پروژههای کاربردی به
سفارش کارفرما و برگزاری جلسات هماندیشی و نشستهای
علمی نیز از وظایف این مؤسسه است و این جلسه هم در
راستای اهداف مؤسسه برگزار شده است».
ارائه سخنرانی توسط شرکتکنندگان حاضر در جلسه و تبیین
و تشریح دیدگاههای مختلف در جهت ارائه راهکار مناسب و
بحث و گفتوگو و تبادل نظر از دیگر برنامههای این جلسه
هماندیشی بود.
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مراسم معارفه
رئیس جدید
نهاد مقام معظم هبری
در دانشگاه برگزار شد

مراسم معارفه و تکریم رئیس جدید و پیشین نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران با حضور رئیس دانشگاه
و نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها ۷ ،آذر در تاالر
عالمه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه،
ضمن مبارک خواندن تقارن مراسم با آغاز والیت حضرت
ولیعصر (عج) گفت« :آنچه دانشگاه را در همه دنیا و اعصار
حائز اهمیت کرده و شرایط خاصی به آن داده است علم و

انسان است».
وی با تاکید بر اینکه علم نقش محوری در توسعه همه جوامع
دارد ،گفت« :آنکه از علم بهرهبرداری میکند انسان است و از
آنجا که علم به ذاته جهتگیری ندارد این انسان است که به
آن جهت میدهد .بنابراین مهم این است انسان که محور تمام
اتفاقات است چگونه پرورش پیدا میکند».
رئیس دانشگاه تهران وظیفه اصلی دانشگاه را تربیت ،آموزش
و پرورش انسانهایی دانست که مسئولیت آینده بشر را بر
عهده دارد.
دکتر نیلی خاطرنشان کرد« :دانشگاه تهران این ویژگی خاص را
دارد که عالوه بر قدمت و توانمندیهای ویژه ،فضای خاصی
برای تربیت دانشجویان دارد .فضایی که دانشجویان در آن
نفس میکشند و برای پذیرش مسئولیتها آماده میشوند».
وی با اشاره به افرادی که امروز در جامعه مسئولیتهای کالن
و اثرگذار را بر عهده دارند تاکید کرد« :این افراد در دوران
دانشجویی هم در فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
نقش داشتند و فضای ویژه دانشگاه تهران این شرایط را برای
دانشجویان فراهم میکند».
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد« :از نظر آموزشی ،هیچ تفاوتی
بین فرهنگ ،دین ،سیاست و علم وجود ندارد و کسی که از
دانشگاه فارغالتحصیل میشود ،عالوه بر علم باید در حوزه
فرهنگ و دین هم تحصیلکرده باشد».
وی اظهار داشت« :نهاد رهبری بخش بزرگی از این مسئولیت
را بر عهده گرفته است و ارتباط بسیار دوستانهای بین همه
مجموعههای دانشگاه از جمله نهاد وجود دارد و به رغم
اختالف سلیقهای که ممکن است بین دانشجویان و استادان
وجود داشته باشد ،شاید به گونهای سبقت در امر خیر وجود
دارد تا رقابت در فعالیتها».
دکتر نیلی احمدآبادی از همه دانشگاهیان خواست تا در
دانشگاه و کارهای فرهنگی به کارهای اصلی بپردازند ،چرا که
پرداختن به حاشیهها خیانت به جامعه و مردم است.
وی مسجد دانشگاه را یکی از مراکز مهم نهاد خواند و گفت:
«همانطور که دانشگاه تهران متمایز از سایر دانشگاههاست،
مسجد دانشگاه هم متمایز و یکی از مردمیترین مساجد
کشور است و فعالیتهای متعددی در آن برگزار میشود.
وقتی مسجدی در دانشگاه فعالیت فرهنگی و دینی انجام
میدهد دانشگاه اثر مضاعفی میتواند در جامعه داشته باشد و
بیشترشدن فعالیتها منوط به در کنار هم قرارگرفتن بضاعت
همه ماست» .رئیس دانشگاه موضوع مسئولیت اجتماعی و
اخالق را یکی از سه رکن برنامه دانشگاه خواند که توسط
رکن فرهنگی دانشگاه شکل میگیرد که تمام نهادهای دانشگاه
باید در کنار هم به این مهم دست یابند.
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وی در پایان از حجهاالسالم دکتر کالنتری ،رئیس سابق نهاد
رهبری مقام رهبری ،و حجهاالسالم کرمی ،رئیس جدید نهاد،
تشکر و قدردانی کرد.
حجهاالسالم دکتر کالنتری ،رئیس سابق نهاد مقام معظم
رهبری در دانشگاه ،با تبریک آغاز والیت حضرت مهدی
موعود ،دانشگاه تهران را نماد و قله آموزش عالی کشور و
محل تجمع هزاران نفر از نخبگان و اندیشمندان بزرگ و
موثر در جمهوری اسالمی ایران دانست که در حوزه فرهنگی
کشور نقش غیر قابل انکاری دارد ،همانطور که امام خمینی
دانشگاه را مبدا همه تحوالت خواند.
وی وظیفه دانشگاه را در تمامی جوامع غربی یا شرقی
تولید علم ،آموزش علم و ترویج علم در جامعه و ارتقاء و
نهادینهسازی فرهنگ برشمرد و گفت« :علم و فرهنگ و اشاعه
فرهنگ جامعه را به قلههای تعالی میرساند .اما دانشگاهی که
در غرب شکل بگیرد با سبک و سیاقی که دانشگاه غرب به
آن احتیاج دارد به تولید همه اینها کمک میکند و درواقع مبلغ
اخالق و علم سکوالر و دموکراسی منهای خداوند است».
دکتر کالنتری تاکید کرد« :دانشگاه در نظام جمهوری اسالمی
آنگونه که معمار کبیر انقالب و مقام معظم رهبری برای
دانشگاه ترسیم کردند جایی است که انسان و جامعه الهی
بسازد و انسان را به سعادت برساند و درواقع تولید و توسعه
و ترویج علم و اخالق با نگاه الهی داشته باشد».
وی چهار ماموریت تولید علم ،آموزش ،فرهنگسازی و

ولی عصر عنوان کرد و گفت« :رویکردی که شاید پررنگتر و
جدیتر در دوره مدیریت بنده رقم بخورد این است که بتوانیم
محوریت برنامههایمان را معنویت و اخالق قرار دهیم».
وی با تاکید بر اینکه در دانشگاه تهران اخالق حرفهای جایگاه
جدی دارد اظهار داشت« :گمشده اصلی در جهان انسانی
معنویت و اخالق است و باید تالش کرد تا سبک زندگی
اسالمی در جایگاه مناسب قرار گیرد».
رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران تاکید کرد:
«موضوعات مورد توجه در نهاد رقابتی نیست و همه باید در
آن گام بردارند و از موازیکاریها جلوگیری کرد و از تمام
توان برای پیشبرد برنامهها استفاده کرد».
وی در ادامه به برنامههای جدید نهاد مقام معظم رهبری اشاره
کرد و گفت« :به صورت جدی از ما خواسته شده است که
مصالح دانشگاه مورد توجه قرار گیرد و مرزبندی بین نهاد
و دانشگاه اتفاق نیفتد ،برنامه دیگر ارتباط و همکاری با
تشکلهای دانشجویی است .یکی از سیاستهای جدی نهاد
ارتباط و همکاری با تشکلهای دانشجویی و به حداقلرساندن
تصدیگری و واگذاری کارها به دانشجویان است .ارتقای
مسجد دانشگاه و سایر مساجد دانشگاه ،توجه به موضوع
تولید محصوالت رسانهای و آخرین نکته در برنامههایی که
شروع کردهایم ایجاد روحیه با نشاط و امید به زندگی در بین
دانشجویان است».
حجهاالسالم محمدیان ،مسئول نهاد نمایندگی در دانشگاهها،

ترویج علم را غیرقابل تفکیک و در هم تنیده خواند و افزود:
«پژوهشی که به تولید علم منجر شود باید رنگ و بوی الهی
داشته باشد .همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر به
مرزهای دانش برسیم و قلههای جهانی را فتح کنیم ،دانشگاه
ما اسالمی است» .دکتر کالنتری در پایان گزارشی از ده سال
فعالیت در نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران ارائه کرد.
حجهاالسالم کرمی ،سخنران دیگر مراسم ،رسالت همه کسانی
که در نهاد تالش میکنند را تربیت سربازان برای حضرت

سخنران دیگر این مراسم با اشاره به اینکه برای نصیحت یک
نکته کافی است تاکید کرد« :هر کاری برای رضای خدا انجام
گرفته نتیجه داده و هر کاری برای خدا نباشد به نتیجهای
نخواهد رسید».وی در پایان برای روسای جدید و پیشین نهاد
مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران آرزوی موفقیت کرد.
دکتر هادی بهرامی احسان ،استاد دانشکده روانشناسی
دانشگاه تهران و اقرلو به نمایندگی از استادان و دانشجویان در
این مراسم سخنانی ایراد کردند.
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نخستین نشست
هماندیشی مدیران
رفاهی دانشگاههای
سطح یک کشور
برگزار شد

نخستین نشست هماندیشی مدیران رفاهی دانشگاههای سطح
یک کشور ۷ ،آذر در سالن شوراي سازمان مرکزی دانشگاه
تهران برگزارشد.
در این نشست که با حضور معاون اداری مالی دانشگاه تهران
و مدیران رفاهی دانشگاههای سطح یک کشور برگزار شد،
دکتر سعید یزدانی ،معاون اداری دانشگاه تهران ،با اشاره به
نشستهای مختلف مسئوالن دانشگاههای سطح یک کشور
در زمینههای گوناگون این جلسات را مثبت ارزیابی کرد و آن
را راهکاری برای تبادل نظر و تجربیات بین دانشگاهها توصیف
کرد.
وی با مهم برشمردن بخش رفاهی گفت« :بخش رفاهی دارای
اهمیت ویژهایست و یکی از دغدغههای اینجانب از زمان
پذیرش مسئولیت معاونت اداری و مالی احیاء اداره رفاه در
دانشگاه تهران بوده است».
معاون اداری و مالی دانشگاه تهران با بیان اینکه خدمات و
تالشهایی که در اداره رفاه انجام میشود متصل به تمامی

53

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 118

پرسنل دانشگاه است ،افزود« :اداره رفاه در تمامی زمینهها
میتواند وارد شود و با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط
کشور خاص است و مردم کشور و بالطبع پرسنل دانشگاه
با محدودیتهایی مواجهاند در دانشگاه افراد زیادی هستند
که نیاز به کمک دارند ،اما اظهار نمیکنند و این کار مسئوالن
رفاهی است که آنها را شناسایی کنند».
دکتر یزدانی با عنوان اینکه با توجه به اهمیت بخش رفاهی
حتی ما پیشنهاد تشکیل معاونت رفاهی در دانشگاه را ارائه
دادیم ،گفت« :اهمیت اداره رفاه بر هیچکس پوشیده نیست
و مسئوالن این امر وظیفه بسیار سنگینی بر دوش دارند که
میتوانند منشا خدمات بسیار ارزشمندی برای پرسنل دانشگاه
باشند و در این راه مدیران از شما حمایت خواهند کرد».

خصوصي است».
مهندس محمدعلی گودرزی ،مدیر رفاه دانشگاه تهران ،نيز
گفت« :دانشگاههای سطح یک کشور در حوزههای مختلف
آموزشی ،پژوهشی ،اداری و مالی ،دانشجویی و سایر حوزهها
همکاریهای مشترکی دارند که در آخرین جلسه معاونین
اداری و مالی تصمیم گرفته شد تا نشست مدیران رفاهی
دانشگاههای سطح یک کشور توسط دانشگاه تهران برگزار
شود».
وی آشنایی با فعالیتها و عملکردهای بخشهای رفاهی
دانشگاههای سطح یک ،تبادل اطالعات بین مجموعههای
دانشگاههای برتر ،انتقال تجربیات و دانش در حوزههای
رفاهی ،به اشتراکگذاشتن امکانات و منابع مشترک دانشگاهها

وی هدف از تشکیل این نشست را ارائه پیشنهاد و تبادل نظر
واحدهای رفاهی دانشگاههای مختلف برشمرد و تصریح کرد:
«با توجه به اینکه هر دانشگاهی مدل خاص خود را دنبال
میکند و سیاست یکسانی وجود ندارد ،برای ایجاد هماهنگی،
هماندیشی ،همفکری و دستیابی به راهکار مناسب در آخرین
جلسه معاونان اداری و مالی دانشگاهها پیشنهاد برگزاری
نشست مدیران رفاهی مطرح شد».
دکتر یزدانی با تاکید بر اینکه مکانیزه و هوشمندسازی باید
گسترش پیدا کند ،گفت« :اطالعرسانی با نامه باید کنار گذاشته
شود.اگر یک کانال ارتباطی با وزارتخانه و همچنین بین
دانشگاهها در زمینه رفاهی فراهم شود ،میتواند براي تسریع
این امر راهگشا و کمکرسان باشد».
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور به
گونهایست که دانشگاهها دیگر نمیتوانند در جاهای مختلف،
هتل و یا زائرسرا خریداری کنند ،افزود« :اقتصاد مقاومتی
میگوید که باید به اندازه و درست مصرف کنیم .باید هزینهها
حداقل شود و با کمترین هزینه بتوانیم بهترین امکانات را ارائه
دهیم که یکی از راهکارها در این زمینه انعقاد قرارداد با بخش

با هدف همافزایی و توسعه امکانات و خدمات را از جمله
اهدف برگزاری این نشست برشمرد.
مدیریت رفاه دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :آشنایی با
مسایل و مشکالت بخشهای رفاهی و بررسی راههای حل
این مشکالت از دیگر اهداف این نشست است که با توجه
به محدودیت منابع ابتدا باید یک اولویتبندی در نظر گرفته
شود و بعد به سمت ایجاد ،شناسایی و خلق منابع پایدار
رفاهی حرکت کرد».
مهندس گودرزی همچنین استفاده از ظرفیتهای قانونی،
مانند برنامه پنج ساله ششم کشور را بهعنوان هدفی توصیف
کرد که میتواند در حوزههای رفاهی فرصتهای قانونی را
در اختیار دانشگاهها قرار دهد.
مهندس حبیب سنگتراش ،دبیر ستاد رفاهی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،نیز در این نشست گزارشي از فعالیت
شش ماه اخیر وزارت علوم ارائه کرد که در حیطه کارهای
رفاهی برای دانشگاههای کل کشور صورت گرفته است.
در ادامه نشست ،مدیران رفاهی دانشگاههای سطح یک کشور
درباره موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
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مراسم تجلیل از فرزندان ممتاز
خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز
خانواده بزرگ دانشگاه تهران،
دوم دی به همت مدیریت رفاه
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم که رئیس ،هیأت
رئیسه ،مسئوالن و کارکنان
دانشگاه حضور داشتند ،دکتر
سعید یزدانی ،معاون اداری
و مالی ،ضمن خیر مقدم به
حاضران گفت« :موفقیت شما
عزیزان و آیندهسازان کشور برای کسب رتبههای برتر مقاطع
تحصیلی و دانشگاهی را تبریک عرض میکنم .دانشگاه
افتخار میکند که تعداد  ۳۲۵دانشآموز و دانشجو بهعنوان
فرزندان ممتاز انتخاب شدهاند».
دکتر یزدانی ،هدف از برگزاری این مراسم را اجر نهادن به
تالشهای فرزندان کارکنان و همچنین زمینهسازی برای
نزدیکی و استحکام خانواده بزرگ دانشگاه تهران برشمرد.
وی با بیان اینکه علم و اخالق دو عامل مهم در راستای
تضمین پیشرفت جامعه و کشور هستند ،افزود« :وظیفه ما این
است تا جایی که در توان داریم فرزندان خود را در راه کسب

علم و اخالق و طی پلههای
ترقی کمک و حمایت کنیم».
معاون اداری و مالی دانشگاه
تهران خاطر نشان کرد« :اینکه
فرهنگ حاکم بر خانوادههای
ما ،فرهنگ علم و اخالق است
جای تقدیر بسیار دارد .وجود
اعتقاد در بین خانوادههای ایرانی
نسبت به پیشرفت تحصیلی
فرزندان خود یک نعمت الهی
است و بودن چنین فرهنگی موجب شده خانوادهها درباره
ارتقای علم و دانش فرزندان خود از هیچ کوششی فروگذار
نکنند».
دکتر یزدانی با تصریح اینکه هرگونه رشد و پیشرفتی را
که در سطح ملی و بینالمللی شاهد آن هستیم به برکت
وجود فرزندان مستعد و تالشگر است ،گفت« :دانشآموزان
و دانشجویان ایرانی با حداقل امکانات موجود ،در جوامع
بینالمللی موفق به کسب رتبههای بسیار ارزشمندی شدهاند؛
دلیل این همه موفقیت اعتقاد و همت خانوادهها و فرزندان
آنهاست».
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وی در ادامه تاکید کرد« :موفقبودن تنها منحصر به ممتازی
در زمینه تحصیل و درس نیست ،بلکه احترام به حقوق
دیگران ،ارزشهای ملی و اجتماعی مردم ،تکریم پدر و مادر
و مسئولیتپذیری از دیگر زمینههایی است که باید به آنها
توجه ویژه شود».
معاون اداری و مالی دانشگاه در پایان با عنوان اینکه از
خانوادههای محترم دانشگاه تهران به پاس تعلیم و تربیت
فرزندان برومند و نخبه تشکر میکنم ،افزود« :اگر تالش و
همت شما نبود هرگز چنین موفقیتهایی به دست نمیآمد.
اهمیت دادن به تحصیل فرزندان خود نوعی سرمایهگذاری
برای پیشرفت و ارتقای کشور است .توصیه و تاکید من به
شما فرزندان افتخارآفرین دانشگاه تهران این است که قدر
والدین ایثارگر خود را بدانید که تکریم و احترام والدین بر
همه ما واجب است».
مهندس محمدعلی گودرزی ،مدیریت رفاه دانشگاه تهران ،نیز
در این مراسم گفت« :مطابق روال گذشته در چنین مراسمی از
دانشآموزان منتخب و ممتاز پایههای تحصیلی ششم ابتدایی،
نهم ،سوم دبیرستان و دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی
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ارشد ،دکترای حرفهای و تخصصی و مدالآوران و مقامآوران
المپیادها و جشنوارههای علمی تقدیر ميشود».
مهندس گودرزی اعالم کرد« :امسال از  ۳۲۵منتخب ممتاز
به صورت ویژه تقدیر خواهد شد .بر اساس بررسیهای
صورتگرفته طی پنج سال گذشته شاهد رشد حدود ۲۰
درصدی منتخبین ممتاز ،در پایههای تحصیلی و مقاطع
مختلف دانشگاهی بودهایم».
وی خاطر نشان کرد« :دانشگاه تهران با برگزاری این جلسات
توجه ویژه خود را به سرنوشت علمی فرزندان همکاران نشان
میدهد و در این مسیر هرگونه همکاری و اقدام الزم را ارائه
خواهد داد» .مدیریت رفاه دانشگاه تهران با بیان اینکه منتخبین
امروز بدون تردید آیندهسازان فردای روشن این سرزمین
خواهند بود ،افزود« :بر این باوریم که استقالل ،آزادی و
سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مرهون همت و
سختکوشی این جوانان و نوجوانان عزیز است که با تالش
و مجاهدت علمی خود امید را به جامعه و نسل آینده اعطا
میکنند».مهندس گودرزی تاکيد کرد« :این دانشگاه که خود
مایه افتخار و مباهات است به وجود فرزندان عزیز همچون
شما و همچنین به والدین گرانقدری که فضای رشد و تعالی
فرزندانشان را مهیا کردهاند بسیار افتخار میکند».
در این مراسم از فرزندان ممتاز و منتخب کارکنان دانشگاه
تهران در مقاطع تحصیلی مختلف با اهدای لوح ،تقدیر شد.
اجرای موسیقی و قرعهکشی اقامت در خزرآباد ساری و
مشهد مقدس از دیگر برنامههای این مراسم بود .همچنین از
طرف رئیس دانشگاه تهران به قید قرعه به پنج خانواده ،اقامت
در مجتمع تفریحی و رفاهی خزرآباد ساری و دو خانواده
اقامت در مشهد مقدس اعطا شد.
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اولین نشست تخصصی
مدیران هستههای گزینش
در دانشگاه تهران
برگزار شد
اولین نشست تخصصی مدیران هستههای گزینش کارکنان
دانشگاههاومراکزآموزشعالیوابستهبهوزارتعلوم،تحقیقات
و فناوری ۱۸،دی ،به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست که به مناسبت سالگرد صدور فرمان تاریخی
حضرت امام(ره) براي تشکیل گزینش برگزار شد ،دکتر
سیداحمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیر کل حوزه
ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران ،با بیان اینکه کار
گزینش از اهمیت و حساسیت فراوانی برخوردار است ،گفت:
«بحث گزینش کارکنان در دانشگاهها بهعنوان مهمترین و
تاثیرگذارترین نهاد یک کشور جایگاه و اهمیت وی ژهای دارد».
وی با اشاره به رویکرد امام (ره) و رهبری درباره اهمیت و
جایگاه بسیار بلند و رفیع دانشگاه بهعنوان نهادي تاثیرگذار
در جامعه و آینده کشور افزود« :در بیانات این بزرگان نکات
بسیار مهمی وجود دارد که همه ما میتوانیم به آنها رجوع

کنیم .این سخنان یادآوری میکند که شما در مسند و مصدری
نشستهاید که مهمترین امانت یک کشور و درگاه ورود
انسانهایی در دستان شما قرار گرفته است که میتوانند در
این نهادها منشا اثر قرار بگیرند».
مشاور رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد« :مفهوم گزینش ممکن
است از منظر ناظران بیرونی تصورات چندان خوبی ایجاد
نکند ،اما باید اذعان کرد افرادی که در این جایگاه قرار
میگیرند خطشکنانی هستند که ممکن است همه خوبیها و
یا بدیها از بیرون متوجه آنها شود ،اما آنها فداکارانی هستند
که اگر جایگاه واقعی خود را بدانند و وظایف خود را به
درستی انجام دهند ،میتوانند در این زمینه تأثیر واقعی خود
را بر جای گذارند».
دکتر خضری در ادامه با تاکید بر نقش دانشگاهها در آینده
کشور و همچنین تاثیر آموزش عالی بر تحوالت علمی،
اخالقی و فرهنگی جامعه گفت« :گزینش یک نیروی
متخصص و متعهد برای ورود به این نهادها از اهمیت بسیاری
برخوردار است .کسانی که در این مسند نشستهاند ،در واقع در
یک دادگاه تعریف ناشده و بدون نام قرار گرفتهاند .دادگاهی
که باید قاضی آن با تمامی شواهد و مدارکی که در مورد یک
فرد به دست آورده ،داوری کند .طبیعی است کسی که در
مسند گزینش نشسته درباره زندگی و آینده شغلی یک فرد
تصمیمگیریمیکند».
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران افزود:
«با توجه به نکات یاد شده باید اذعان کرد که این شغل از
حساسیت و اهمیت فراوانی برخوردار است ،اما در کنار این
حساسیت الزم است تا با یکسری از دغدغهها ،الزامات،
ضروریات اخالقی ،حقوقی و انسانی همراه شود ،تا بتواند
اثر مثبت خود را در یک نهاد بگذارد .طبیعت ًا رعایت عدالت،
انصاف و همه موازین اخالقی و حقوقی از الزامات این کار
است .کسی که در مسئولیت گزینش قرار گرفته نسبت به
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دستگاه مربوط ،آینده کشور وآینده دانشگاهها وهمچنین در
برابر حقوق افراد مسئول است و باید پاسخگو باشد و اگر
خدای ناکرده تصمیمی نادرست و ناروا در مورد شخصی
بگیرد ممکن است تمام زندگی و آینده شغلی و کاری او را
تحت تاثیر قراردهد».
وی با یادآوری اینکه نظام و کشور ما در مسیر شایستهگزینی
و انتخاب بهترینها گام برمیدارد ،گفت« :خوشبختانه اینگونه
افراد در جامعه ما کم نیستند و عموم مردم کشور ما افرادی
وظیفهشناس ،اخالقی ،وطندوست و نظامدوست هستند.
بنابراین جذب حداکثری باید در دستور کار ما قرار داده
شود .اگر ایرادی در کار افراد وجود دارد ،باید بکوشیم با
روش درست و انسانی و اصالحگرانه که سنت و سیره پیامبر
بزرگوار ما بوده است ،آنها را اصالح و جذب کنیم تا این افراد
هم بتوانند برای کشور مفید واقع شوند».
دکتر خضری تصریح کرد« :اگر بخواهیم با رفتارهای سلیقهای،
گزینشهای حزبی ،فردی و گرایشی افرادی را جذب کنیم که
در مسیر مورد عالقه ما باشند ،طبیعت ًا با این کار خیانت و ضربه
به نظام وارد کردهایم .گزینش درست با جناح ،گروه ،قومیت
و سالیق جنسیتی و فردی سازگاری ندارد .ما باید در مجموع
بسنجیم که آیا این فرد برای نظام و کشور مفید است یا خیر.
کشور ما از نظر قومی ،زبانی و حزبی یک کشور متنوع است و
این تنوع برای کشور ما یک فرصت است و باعث شده ما از
حداکثر ظرفیتهای موجود در کشور بهرهمند شویم».
مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی در
پایان سخنان خود گفت« :کار گزینش با آینده کشور و نظام و
دانشگاهها ارتباط پیدا میکند و میتواند مسیر آنها را تعیین کند
و به منزله یک جهاد و مبارزه نرم است .به شرط آنکه الزامات
و تعهدات را نیز رعایت کنیم .امیدوارم این امر را کارگزاران
گزینش با توجه به مسئولیت خطیری که بر عهده دارند ،در
نظر بگیرند».
دکتر محمد رضائیان ،رئیس مرکز گزینش هیأت علمی و
کارکنان دانشگاه تهران ،در آغاز این نشست ضمن خیرمقدم و
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همچنین بزرگداشت سالروز  ۱۹دی ماه به عنون شروع اولین
حرکت پرتالش نهضت انقالب اسالمی طی سخنان کوتاهی
گفت« :گزینش دانشگاه بهعنوان یک واحد کام ً
ال مستقل
دارای چارت تشکیالتی است و البته در گزینش دانشگاه
تهران کارگروه صالحیت عمومی اعضای هیات علمی که
بخشی از هیات اجرایی جذب است نیز بهعنوان یک واحد
مستقل تعریف شده است».
وی افزود« :در واحد گزینش دانشگاه تهران ما یک ساختار
دوشاخهای هیات علمی و کارکنان را داریم .هر هفته جلسه
هسته گزینش کارکنان برگزار میشود و در هر سال حدود
یک هزار و  ۷۰۰پرونده در جلسات هسته گزینش مورد
بررسی قرار گرفته است که این یک روال مستمر است و
چون در حال حاضر استخدام نیست اکثر پروندهها تمدید و
یا تبدیل وضعیت هستند».
دکتر حسینعلی عربی ،مدیر کل دبیرخانه هیات مرکزی
گزینش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نیز با گرامیداشت
یاد و خاطر امام (ره) به مناسبت صدور فرمان تشکیل گزینش،
به تشریح و تبیین جایگاه گزینش پرداخت و با بیان اینکه ما
مفتخریم که کارگزار این نظام هستیم گفت« :همه کارگزاران
باید در مسیر ارتقای نظام گام بردارند و اگر در جایی هم
مشکلی وجود دارد باید راهکار مناسب ارائه شود».
وی افزود« :در گزینش یکی از مراحل رفع عیوب و
آسیبشناسی است که باید با دقت و حساسیت مورد توجه
قرار گیرد و اگر در جایی نقصی وجود دارد ،برطرف شود».
در ادامه این نشست ،رضا کرمی ،معاون مدیر کل دبیرخانه
هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،نیز به ارائه گزارش و همچنین عملکرد کمیسیونها
پرداخت .تشکیل جلسات کمیسیونهای چهارگانه ،دبیران
مناطق ،ارزیابی عملکرد ،آموزش ،شیوههای نوین ثبت اسناد
و مدارک ،ارائه گزارش کمیسیونهای چهارگانه و هماندیشی
و تبادل نظر مدیران هستههای گزینش از دیگر برنامههای این
نشست بود.
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مدیر کل امور حقوقی دانشگاه:

 ۴۰هزار متر مربع از امالک
متعلق به دانشگاه تهران
از متصرفین پس گرفته شد
 ۴۰هزار متر مربع از امالک متعلق به دانشگاه تهران که بیش از
 ۳۷سال در ید متصرفین بود ،با تالش اداره کل امور حقوقی
دانشگاه تهران و از طریق دادخواهی در مراجع قضائی
ذیصالح پس گرفته شد.
دکتر حسن محسنی ،مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران ،در
گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران ،با اشاره به روند
به نتیجه رسیدن یکی از پروندههای مهم حقوقی دانشگاه که
سالیان متمادی در مراجع ذیصالح قضائی در جریان بود،
گفت« :این اراضی موسوم به باغ بقایی ،در شهر قدس استان
تهران واقع شده است و سالها قبل ،توسط بانوی نیکوکار
خانم سیده فاطمه رضوی (معروف به بقایی) وصیت شده
بود .استاد مرحوم دکتر جواد واحدی ،استاد برجسته حقوق
دادرسی مدنی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
با اطالع از موضوع ،مقدمات یک تفاهم بزرگ با دانشگاه در
این زمینه را فراهم میکند که اگر ایشان این کار را نمیکردند،
دانشگاه از این وصیت آگاه نمیشد».
دکتر محسنی افزود« :با پیگیریهای اداره کل امور حقوقی
دانشگاه طی سنوات گذشته بر مبنای همان وصیت ،مشخص
میشود که داراییهای همسر خانم بقایی توسط دادگاه
انقالب قانون ًا توقیف شده است .دانشگاه تهران ،با اطالع از
این موضوع ،بر اساس قوانین و مقررات برای خروج مورد
وصیت بهعنوان امالک دانشگاه ،از میان امالک توقیف شده،
در دادگاه انقالب مراحل اقدام قضائی را آغاز میکند و از
سال  ۱۳۷۶موفق به تحصیل دادنامههایی از این مرجع قضائی
ِ
وصیت
میشود .در این رسیدگیها مشخص میشود که سهم
خانم بقایی به نفع دانشگاه تهران ،جزو اموال شخصی ایشان

بوده ،نه همسرشان و نباید مورد بازداشت ،توقیف و یا مصادره
به موجب قوانین قرار بگیرد».
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران در ادامه گفت« :با تثبیت
مالکیت دانشگاه و خرید بخشهای دیگر این اراضی از
مراجع قانونی ،کارشناسان اداره کل امور حقوقی دانشگاه به
طور خاص بر پرونده تمرکز کردند ،اما به دلیل اینکه دانشگاه
تصرفی در ملک نداشت و ملک محصور و در تصرف عده
زیادی از مردم همان منطقه بود و آنها نیز مدعی بودند که
دارای اقسام عالقه مالکیت مانند کشاورزی ،زراعت و ریشه و
غیره داشتند ،موضوع جدیدی به موارد حقوقی ملک مذکور
اضافه شد .گفتنی است که برخی از این متصرفین حتی حاضر
نبودند نمایندگان دانشگاه را برای بازدید ملک بپذیرند و چند
بار مراجعات مکرر مسئوالن دانشگاه و کارشناسان بینتیجه
ماند و به برخی ممانعتها منجر شد و به طور کلی باید تاکید
کرد رفتار و برخورد با این نحو تعامل متصرفین با دانشگاه
خیلی پیچیده و دشوار بود».
دکتر محسنی با ذکر اینکه در زمان مسئولیت مدیران حقوقی
مختلف در دانشگاه ،دعاوی سنگین و دادخواستهای مهم
متعددی درباره این ملک طرح شده است ،افزود« :برای این
موضوع ،در نهایت دانشگاه در دادگستری شهر قدس طرح
دعوا میکند و حتی در این دادگستری ،در مرحله نخست ،رأی
به نفع دانشگاه صادر میشود ،اما دادگاه تجدیدنظر این قضیه را
مشمول رأی وحدت رویه شماره  ۵۸۱از هیأت عمومی دیوان
عمومی عالی کشور دانست و آرای صادره به نفع دانشگاه
را نقض کرد و دانشگاه در زمان مدیریت پیشین ،ناگزیر به
پیگیری جدید دعوای خلع ید در دادگاه انقالب شد».
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دادگاه انقالب نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و رسیدگی
به ادعاهای متصرفین به طور کامل و بررسی مدارک ،ادله و
مستندات دانشگاه ،در نهایت حکمی دایر بر خلع ید اراضی
صادر میکند .با تجدیدنظرخواهی ذینفع در دادگاه تجدید نظر
نیز مورد رسیدگی قرار میگیرد و در نهایت ،حکم خلع ید
صادره در دادگاه نخستین به نفع دانشگاه ،در دادگاه تجدید
نظر مورد تأیید قرار میگیرد و رأی نهایی ،قطعی و الزماالجرا
به نفع دانشگاه صادر می شود».
دکتر محسنی ،در خصوص نهایی شدن مباحث حقوقی این
پرونده ،خاطر نشان کرد« :پیگیری آرایی که از دادگاه انقالب
صادر شده بود و نیز اثبات مسئله مالکیت دانشگاه تهران بر
این ملک در مراجع ثبتی و همچنین در بنیاد مستضعفان،
دست دانشگاه را برای اقدام جهت خلع ید متصرفین بازکرد
و دانشگاه با تمرکز بر این موضوع ،اقدامات اجرایی حقوقی و
قضائی را آغاز کرد که سرانجام در سال  ۱۳۹۵به نتیجه رسید
و ملک به تصرف دانشگاه درآمد».
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه ،در خصوص روند اجرایی
این حکم و تصرف ملک مذکور ،گفت« :در آغاز مسئولیت
اینجانب در اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران ،این رأی
قطعیالصدور که ذکر آن رفت ،به دانشگاه ابالغ شد .از
لحظهای که این رأی ابالغ شد تمامی جوانب مختلف کار
با کمک معاون و کارشناسان حقوقی اداره کل بررسی شد و
استراتژی خلع ید را مطالعه کردیم».
وی با بیان اینکه اکثر متصرفین با مالحظه اراده قاطع دانشگاه،
با دانشگاه همکاری کردند از عدم همکاری تعدادی از افراد
اظهار تاسف کرد و افزود« :برای اینکه جلوی آرای قطعی
صادره به نفع دانشگاه گرفته شود ،حتی با صرف وقت و
گذاشتن تضامین مختلف در دادگستری ،قرارهای تأخیر
اجرای رأی گرفتند تا از اجرای رأی دانشگاه تا رسیدگی به
دعاوی جدید آنان ممانعت شود که کلیه این اقدامات با کمک
و همت کارشناسان اداره کل امور حقوقی به نتیجه نرسید .در
نهایت نیز دانشگاه تهران توانست با کمک اداره کل حراست
و اداره کل طرحهای عمرانی و پشتیبانی و به ویژه مداخله
مستقیم همه کارشناسان اداره حقوقی و وکالیی که به دانشگاه
مشورت میدهند ،ضمن مراجعه چندمرحلهای به محل و تهیه
تجهیزات و تمهید نیروی انسانی ،اراضی متصرفی را خلع ید
کند».
دکتر محسنی در ادامه افزود« :با یاری خداوند و همت
جمعی همه همکاران ،دانشگاه تهران توانست از نیت آن خیّر
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نیکاندیش پاسداری کند و امالکی را که ایشان برای کار
خیر و علم و دانش وصیت کرده بود را از دست متجاوزین
خارج کرده و به دانشگاه برگرداند .ریاست محترم دانشگاه
هم در «گزارش عملکرد دانشگاه در سال  ،»۱۳۹۵که به طور
عمومی منتشر شد ،این مطلب را مورد تاکید قرار دادند که
دانشگاه تهران ،از وصایا ،موقوفات و موهوبات مردم به نفع
دانش ،پژوهش و آموزش ،به طور کامل حراست و پاسداری
میکند».
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران ،در خصوص وضعیت
فعلی این ملک نیز گفت« :در این ملک ،درختان پرشمار مثمر
و غیرمثمر و ابنیه و تأسیسات قدیمی و چاه آب بسیار با
ارزش وجود دارد و الزم است که این خبر را هم بدهیم
که بنابر تصمیم دانشگاه ،این ملک به یک مزرعه آموزشی و
پژوهشی با آوردن نام بانوی نیکوکار به نام «مزرعه آموزشی و
پژوهشی دانشگاه تهران در شهر قدس (بانوی نیکوکار فاطمه
بقایی)» تبدیل شده و ان شاء اهلل ثمرات علمی و آموزشی در
رشتههای مرتبط خواهد داشت و قطع ًا آن خیّر نیکاندیش
محترم ،در این برکات علمی هم سهیم خواهد بود.
در خصوص سایر مسائل حقوقی مرتبط با این ملک مثل
تصرفات در طول سالهای گذشته ،دانشگاه تهران موضوع
را رها نکرده و برداشتهای غیر مجازی را که در عرصههای
مختلف اعم از آب و خشکی ،درختان و غیره در طول سالها
در محل توسط متصرفین به اموال دانشگاه انجام شده ،طی
دعاوی دیگری در دادگستری مطرح است که عوائد آن به
دانشگاه خواهد رسید و بیگمان صرف تحقق نیات خیّر
خواهد شد».
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سومین گردهمایی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان
برگزار شد
سومین گردهمایی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه
تهران ۱۱ ،آذر با حضور خیرین نیکاندیش در دانشگاه
تهران برگزار شد.
در این گردهمایی ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی با اشاره
به اینکه در یک فضای صمیمی و شاداب ،شاهد حضور
دانشجویان بورسیه دانشگاه تهران هستیم و با اشاره به نزدیکی
روز دانشجو گفت« :روز دانشجو به گونهای با دانشگاه تهران
و دانشکده فنی گره خورده است و لذا این روز در دانشگاه
تهران جلوه دیگري دارد».
وی در ادامه ضمن تبریک میالد رسول اکرم (ص) و در پاسخ
به اینکه چرا جایزه بنیاد حامیان دارای اهمیت است ،گفت:
«موضوع پیامبری حضرت محمد (ص) را اگر مرور کنیم،
درمييابيم در یکی از عقبماندهترین جوامع بشری آن روز در
شب ه جزیره عربستان پیامبری مبعوث میشود و مهمترین کاری
که میکند این است که توانمندیهای ناشناخته انسانهاي
عصر جاهلیت را با شعار اخالق و انسان الهی شناسایی کند
که این کار نه تنها چهره آن شبه جزیره بلکه چهره سیاسی،
اجتماعی دنیا را تغییر میدهد».
رئیس دانشگاه تهران افزود« :بزرگترین کاری که حضرت
رسول اکرم (ص) انجام میدهند این است که انسانها را به

فطرت خود بازمیگردانند ،کار پیامبران تربیت انسان است
و اگر این اتفاق بیفتد ،تمام خوبیها و نیکیها به دنبال آن
خواهد آمد .دانشگاه وآموزش و پرورش هم در واقع همین
کار را می کنند ،وظیفه این دو تحقق توانمندیهای انسانها و
اخالقیتر کردن آنها است و اگر این اتفاق بیفتد آینده کشور
تضمین خواهد شد».
دکتر نیلی احمدآبادی با یادآوری اینکه سابقه و اعتبار
دانشگاه تهران از کسانی میآید که در آن درس خوانده و
یا تدریس کردهاند و هر جا علم و عالم حضور داشته باشد
خطا کمتر است ،تاکید کرد« :آنچه بنیاد حامیان دانشگاه تهران
انجام میدهد که من آن را جایزه بورسیه مینامم ،کمک به
توانمندترشدن دانشجویان دانشگاه تهران است که از نخبگان
کشور هستند تا بتوانند در یک مسیر صحیح قدم بردارند».
وی در پاسخ به تقاضای دانشجویان برای توانمندسازی
فارغالتحصیالن برای ایجاد کسب و کار جدید گفت« :ایجاد
کسب و کار جدید برای فارغالتحصیالن که ما آن را کارآفرینی
مینامیم یک در خواست کام ً
ال صحیح است و دانشگاه تهران
در این باره برنامههای متعددی دارد و مذاکراتي هم با خیرین
صورت گرفته است .در این راستا پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران که یکی از وظایف آن ایجاد شرایط و زیستبوم برای
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فارغالتحصیالنی است که میخواهند کسب و کار ایجاد کنند،
نیز میتواند برای توانمندسازی دانشجویان و فارغالتحصیالن
کمک شایانی را به همراه آورد».
دکتر محمود کمرهای ،رئیس هیأتمدیره بنیاد دانشگاه تهران،
نیز در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه فعالیتهای مختلفی
در بنیاد حامیان انجام میشود ،گفت« :این کارها برای حمایت
و توسعه فعالیتهای دانشگاه تهران است .برخی بخشها
مربوط به ایجاد فضا و بناهای مورد نیاز دانشگاه و برخی دیگر
توسعه آزمایشگاهها ،تجهیز کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی و
انفورماتیک در سطح دانشگاه است».
وی با بیان اینکه حمایت از دانشجویان به دو شکل در بنیاد
حامیان است ،افزود« :یک گروه دانشجویان بورسیه و دیگری
دانشجویان مستعد هستند ،البته به نظر ما همه دانشجویان
دانشگاه تهران مستعدند ،اما برخی از دانشجویان مشکالتی از
نظر مالی دارند که از طرف بنیاد حامیان حمایت می شوند».
رئیس هیأتمدیره بنیاد دانشگاه تهران ،ضمن تشریح فرآیند
پذیرش دانشجویان بورسیه عنوان کرد« :متناسب با تعداد
دانشجویان دوره کارشناسی پردیسها و دانشکدهها برای آنها
سهمیهای اختصاص داده شده است که دانشکدههای فنی با
 ۲۳درصد سهمیه ،بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و
حداقل معدل برای پذیرش دانشجویان  ۱۷است».
دکر کمرهای خاطر نشان کرد« :دانشجویان دانشگاه تهران
که در آزمون سراسری امسال پذیرفته شده و دارای رتبه
زیر  ۲هزار هستند نیز میتوانند از حمایت بنیاد حامیان
برخوردار شوند».
وی با بیان اینکه در دوره اول فقط تعداد  ۵۰۰بورسیه به همت
بنیاد قلمچی داشتیم ،افزود« :این تعداد در سال تحصیلی -۹۶
 ۱ ،۹۵هزار و۱۷۴و در سال تحصیلی  ۹۶-۹۷به ۱هزارو۳۷۴
دانشجوی بورسیه افزایش یافته است که از بین آنها  ۶۰بورسیه
متعلق به دانشجویان غیرایرانی است».
رئیس هیأتمدیره بنیاد دانشگاه تهران هدف از بورسکردن
دانشجویان را اهمیت دادن به نیروی انسانی در دانشگاه که پایه
اصلی آن دانشجویان هستند برشمرد و گفت« :بنیاد حامیان در
راستای تحقق اهداف دانشگاه تهران و وظیفه اجتماعی خود
حرکت میکند و اهمیت دادن به نیروی انسانی جزو اهداف
بنیاد است».
در این مراسم از دانشجویان برتر و استعداد درخشان بورسیه
تقدیر شد .همچنین از سوی خیرین نیکاندیش پذیرش
تعدادی بورسیه جدید صورت گرفت.
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معرفی سرپرست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سرپرست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور
مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و روابط
عمومی ۱۸ ،آذر معرفی شد.
در مراسم معرفی دکتر سید مهدی اعتمادیفرد ،به عنوان
سرپرست دانشکده علوم اجتماعی ،دکتر سید احمدرضا
خضری ،مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست
و روابط عمومی دانشگاه تهران ،ضمن تبریک و آرزوی
موفقیت برای دکتر غالمرضا غفاری در پست معاونت
فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت« :جناب
آقای دکتر غفاری در زمان ریاست دانشکده علوم اجتماعی
تالشهای زیادی برای ارتقا و بهبود دانشکده انجام دادند.
شایسته است از زحمات ایشان تشکر کنیم و امیدواریم در
پست جدید هم با توجه به تجربیات و سوابق ارزنده علمی
و اجرایی که دارند ،موفق باشند».
وی سپس از دکتر سید مهدی اعتمادیفرد بابت پذیرش
مسئولیت سرپرستی دانشکده علوم اجتماعی تشکر کرد
و افزود« :با توجه به اینکه رئیس محترم دانشگاه بر اساس
نظرخواهی از اعضای محترم هیات علمی ،رئیس واحدها را
انتخاب میکنند ،در آینده نزدیک این فرایند اجرایی و رئیس
جدید دانشکده انتخاب خواهد شد .بنده ضمن تشکر از
جناب آقای دکتر اعتمادیفرد ،برای ایشان در مدت تصدی
سرپرستی دانشکده آرزوی موفقیت میکنم».
دکتر غالمرضا غفاری نیز از همکاری مجموعه دانشگاه تهران
با دانشکده علوم اجتماعی در زمان تصدی ریاست دانشکده
قدردانی و دکتر اعتمادیفرد را فردی شایسته معرفی و برای
سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرد.
در پایان دکتر اعتمادیفرد از حسن نظر رئیس دانشگاه تهران
در انتخاب وی به عنوان سرپرست دانشکده علوم اجتماعی
قدردانی کرد.
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درخشش دانشگاه تهران در نهمین جشنواره بینالمللی فارابی
اختتامیه نهمین جشنواره بینالمللی فارابی با معرفی برگزیدگان
و درخشش دانشگاه تهران برگزار شد.
آیین اختتامیه نهمین جشنواره بینالمللی فارابی ویژه
تحقیقات علوم انسانی و اسالمی با هدف شناسایی و ارتقای
پژوهشهای این حوزه ۲۴ ،دی با حضور رئیس جمهور در
سالن اجالس سران با معرفی برگزیدگان و درخشش استادان
و دانش آموختگان دانشگاه تهران ،برگزار شد.
در نهمین جشنواره بینالمللی فارابی کتاب «اطلس تاریخ بنادر
و دریانوردی ایران» تالیف دکتر محمد باقر وثوقی و دکتر
منصور صفتگل از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در
بخش بزرگسال گروه علمی تاریخ ،جغرافیا و باستان شناسی
رتبه اول را کسب کرد.
همچنین کتابهای «ماهیت حقوقی اوراق بهادار» تالیف دکتر
نفیسه شوشینسب ،دانشآموخته دانشگاه تهران ،بهعنوان اثر
برگزیده سوم بخش جوان گروه علمی حقوق ،و رسالههای
دکترا؛ «تدوین الگوی رفتار کارگزاران در حکمرانی مطلوب
از دیدگاه امام علی (ع) بر اساس متن نهجالبالغه» تالیف دکتر
صدیقهسادات هاشمی ،دانشآموخته دانشگاه تهران بهعنوان
اثر برگزیده دوم بخش جوان گروه علوم اقتصادی ،مدیریت و
حسابداری؛ «مبانی سیاست عمومی در ایران :عقل یا افسون»
(درباره ناکامی سیاست رفاه اجتماعی در ایران )۱۳۸۴-۱۳۹۲
تالیف دکتر بهزاد عطارزاده ،دانشآموخته دانشگاه تهران

بهعنوان اثر برگزیده دوم بخش جوان گروه علوم سیاسی،
روابط بینالملل و مطالعات منطقهای و «بازسازیهای چندگانه
تغذیه ،شرایط محیطی و مهاجرتهای انسانی ،بر اساس آنالیز
ایزوتوپهای موجود در عناصر اسکلتی ،از محوطههای
باستانی» تالیف دکتر فهیمه شیخ شعاعی ،دانشآموخته
دانشگاه تهران بهعنوان اثر برگزیده سوم بخش جوان گروه
علمی تاریخ ،جغرافیا و باستان شناسی معرفی شدند.
در آیین اختتامیه نهمین جشنواره بینالمللی فارابی ،دکتر
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛ دکتر
منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری؛ دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و جمعی از مسئوالن،
نخبگان و چهرههای علمی و فرهنگی کشور حضور داشتند.
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کارگاه استارتآپ معماری و شهرسازی در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
نخستین رویداد کارآفرینی متمرکز بر حوزه شهر ،معماری و
فناوری« ،استارتآپ معماری» ۵ ،تا  ۷دی با حضور رئیس
پردیس هنرهای زیبا در تاالر شهید آوینی برگزار شد.
مراسم افتتاحیه این جلسه با سخنرانی دکتر حامد مظاهریان،
معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی ،آغاز
شد و سپس در بخش کارآفرینی و معماری؛ مهندس مهرداد
زواره محمدی ،عضو کمیته معماری و طراحی شهری شورای
اسالمی شهر تهران ،با موضوع سناریوسازی برای بهبود
وضعیت شهر و مهندس بهنام کریمی پور ،پژوهشگر معماری
با موضوع فرآیندهای کارآفرینی و نوآوری در حوزه معماری،
لزوم حل معضالت شهر و معماری از طریق تفکر کارآفرینانه با
دو رویکرد بهرهگیری از تکنولوژی و بهرهگیری از برنامهریزی
و سناریوسازی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ادامه و در بخش شهر هوشمند ،مهندس مهران داوری،
شهر هوشمند و عناصر آن را به همراه بیان نمونههای موردی
در این خصوص و پلتفرمهای شکل گرفته در حوزه شهر
هوشمند شرح داده و مهران قارلقی مقایسهای میان تهران و
سایر شهرهای جهان به لحاظ ظرفیتها و فرصتها داشتند
که میتوان در قالب آن شهر هوشمند را ایجاد ،و معضالت و
مشکالت مربوطه را بر طرف نمود.
در انتهای بخش اول ،مفهوم استارتآپ توسط آقای علیرضا
خدایی به صورت مشروح ارائه شد و در کنار وي سینا

مختاری به ارائه نمونههای موردی در حوزه استارتآپهای
شکل گرفته پیرامون شهر و معماری و ساختمان پرداخت.
در بخش دوم مراسم ،میزگردی با حضور مهندس سید جواد
میرحسینی ،عضو هیأت مدیره سازمان عمران و بهسازی
شهری؛ دکتر حیدر جهانبخش ،نایب رئیس نظام مهندسی
ساختمان استان تهران؛ مهندس مهران حقبین ،معمار و
پژوهشگر شهر هوشمند و مهندس مهرداد زواره محمدی،
عضو کمیته معماری و طراحی شهری شورای اسالمی شهر
تهران به منظور بررسی معضالت شهری و فرصتهای
موجود برای ایجاد استارتآپهای حوزه شهر و معماری
برگزار شد.
در پی انجام این موارد ،فرآین ِد طراحی و توسعه ایدهها
آغاز شد .در طول این فرآیند تسهیلگرا ِن استارتآپ از
مجموعه تکاستارز و مربیانی با گرایشهای مختلف از جمله
جامعهشناسی ،معماری ،اقتصاد ،مدیریت ،شهرسازی ،گرافیک
و کامپیوتر ،دانشپذیران را همراهی و هدایت کردند.
روند توسعه و پیشبرد ایدهها در روز دوم ادامه یافته و در روز
سوم ،بعد از تکمیل ایدهها و تولید برنامههای مدون کسب و
کار ،دمو و معرفی کامل پلتفرمهای شکل گرفته توسط هیات
داوران به داوری گذاشته شد.
قطب معماری پردیس هنرهای زیبا هدایت امور مختلف را به
کمک حوزه ستادی پردیس بر عهده داشتند.
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رشد
شرکتهایدانشبنیان
در دستورکار
پارک علم و فناوری
دانشگاهتهران

سوم دی  ۱۳۹۶همزمان با برگزاری روز فناوری در پارک
علم و فناوری دانشگاه ،از  ۱۵دستاورد فناوری این پارک
رونمایی شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در مراسم
رونمایی از محصوالت فناورانه پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران که در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد ،خاطر
نشان کرد« :در سال  ۱۳۸۰نمیتوانستیم به کاربردی ساختن
فناوری و دستاوردهای حاصل تالش محققان فکر کنیم؛ اما
اکنون به مرحلهای رسیدهایم که به فکر بهروز کردن فناوری
و به دنبال تصویرسازی نقشه راه برای اقتصاد آینده به واسطه
فناوری داخلی هستیم».
وی با تاکید بر اینکه باید هم اکنون طوری برنامهریزی کنیم که
بتوانیم مشکالت کشور را با فکر و فناوری رفع کنیم ،گفت:
«اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم کشور با فقر و چالشهای
زیادی مواجه خواهد شد .ما هیچ راهی جز این برای رفع
چالشهای موجود نداریم ،در گذشته تجربیاتی در حوزههای
سرمایهگذاریهای خارجی ،خرید فناوری خارجی ،تمرکز بر
تولید داخلی و سیاستهای جایگزینی صادرات با واردات را
داشتهایم ،ولی همچنان با فقر و بیکاری دست به گریبان هستیم
و این در حالی است که اگر همه سرمایهها در کنار هم قرار
گیرد ،شاهد اتفاقات بزرگی در حوزه اقتصاد خواهیم بود».
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تنها راه برون رفت
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کشور از چالشهای اقتصادی ،تمرکز شرکتهای دانشبنیان
بر تولید محصوالت با فناوریهای پیشرفته است ،گفت:
«بانک جهانی سرمایهگذاری در حوزه شرکتهای نفتی را
منع کرده ،زیرا آلودگیهای نفتی ایجاد میکنند؛ به همین
دلیل بیشتر سرمایهگذاریها باید به سمت صنایع پاک ،سبز و
انرژیهای تجدیدپذیر برود».
دکتر نیلی در ادامه گفت« :ایران در حوزه انرژیهای
خورشیدی به دالیل دانش و پتانسیلی که دارد میتواند سرآمد
باشد و در میزان پیشرفت کشور تاثیرگذار ،اما در این زمینه
کند پیش میرود و در مقابل ،کشورهای فاقد آفتاب ،بیشترین
سرمایهگذاریها را در این حوزه انجام دادهاند».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اينکه فعالیت شرکتهای
دانشبنیان در زمینه صنعت ،تجارت و خدمات به بلوغ نرسیده
است ،خاطر نشان کرد« :تعداد بازیگران این حوزه محدود
هستند و بازیگران همان استادان و دانشجویان هستند».
دکتر نیلی افزود« :در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طرح
شکوفایی را اجرایی کردیم که به واسطه آن توانستهایم ۲۰۰
پایاننامه را حمایت کنیم و این در حالی است که ساالنه
حدود  ۹هزار رساله دکتری تدوین میشود که این میتواند
بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تامین کند».
در ادامه مراسم ،دکتر عباس زارعی ،رئیس پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران ،با اشاره به برنامههای آتی این پارک
گفت« :توسعه قطبهای علمی دانشگاه و رشد شرکتهای
دانشبنیان در دستور کار این پارک قرار دارد .در کشور ما
دولت با رویکرد اقتصاد مقاومتی عمل میکند ،همانطور که در
دنیا نیز اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا میکند».
وی با بیان اینکه پارکهای علم و فناوری در کشور ایران
ارتباط دهنده دولت ،دانشگاه و صنعت هستند ،اظهار داشت:
«این پارکها در مسیر اقتصاد دانشبنیان هستند و در اقتصاد
دانشبنیان ،تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت
دنبال میشود».
زارعی اضافه کرد« :صنعت اینترنتی و اینترنت صنعتی مبحثی
است که باید در اقتصاد صنعت چهارم منتظر آن باشیم و ما
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،برای هماهنگشدن با
تحوالت انقالب صنعت چهارم برنامهریزی کردهایم».
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،ایجاد دانشگاه نسل
سوم و کارآفرین را از دیگر رویکردهای این پارک نام برد و
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ادامه داد« :در این نسل از دانشگاه ،دیگر دانشگاهها به تولید
پژوهش نمیپردازند ،بلکه مدیریت پژوهش را مدنظر قرار
میدهند».
دکترزارعی همچنین به برنامههای آتی پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت« :توسعه قطبهای علمی
دانشگاه و رشد شرکتهای دانشبنیان از جمله برنامههای آتی
ما به شمار میرود و مهمترین فعالیتهای قطبهای علمی
حرکت در سیستمهای حل مسئله و تبدیل فناوری به کسب
وکارهای دانشبنیان است».
رئیس پارک علم و فناوری خاطرنشان کرد« :گردش مالی
شرکتهای مستقر در پارک در سال  ۹۶بالغ بر  ۷۰۰تا ۸۰۰
میلیارد تومان بوده است که با دارایی حدود  ۶۰۰میلیارد تومان
توانستهایم  ۶۰۰محصول را تولید کنیم».
وی با بیان اینکه فناوری اطالعات در حوزه فناوری بیشترین
درآمد را دارند ،گفت« :مهمترین بخش قطب علمی در
سیستمهای حل مسئله است که بتوان به واسطه آن ،فناوری را
به کسب و کار تبدیل کرد».
زارعی با بیان اینکه توسعه سطح فناوری در پارک به سطح
«هایتک» رسیده است ،خاطر نشان کرد« :ثبت اختراعات در
این پارک علم و فناوری به  ۵۰مورد رسیده است».
در این مراسم از  ۱۵طرح پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی شد :هوشمند کردن ثبت تخلفات با طراحی دوربین
پالک خوان از سوی حسین توحیدی؛ نقشه گیتا از سوی
ماهیار سلطانی؛ کارتخوان ایمن از سوی شاهین نوروزی؛
تولید سیم و مفتول فوق نازک پاالدیوم تنگستن از سوی
علیرضا عسگریانی؛ طراحی و ساخت دستگاه هولترمانیتور
برای ثبت پیوسته ضربان قلب از سوی امید شعاعی؛ دستگاه
چاپ اطالعات متغیر با پردازش تصویر از سوی جواد شکیب؛
محاسبات وب از سوی ابوالقاسم قاسمپور؛ دستگاه شبیهساز
ضربه از سوی محمدرضا منتظری؛ پکیج آموزش تخصصی
ساخت حداقل محصول قابل عرضه در حوزه اینترنت اشیا از
سوی مهیار عباسیان؛ برونکدسید از سوی سید عال سجادی؛
نود اینترنت اشیا از سوی سید علیرضا حسینی؛ شامپو بیزالن
از سوی سیدصدرالدین نبوی؛ مترجم هوشمند فرازین از
محسن عرب سرخی میشایی؛ انژکتور سی تی اسکن از
سوی امیر دهقاندار؛ بلوک سبک کابلکس از سوی محمدرضا
مخملباف طرحهای رونمایی شدهاند .این طرحها با حضور
سرمایهگذاران و صاحبان صنعت طرحهای رونمایی شدند.
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نشست تخصصی شهر دانش ،دانشگاه کارآفرین ،سبز و هوشمند
در دانشگاه تهران برگزار شد
نشست تخصصی بررسی طرح گسترش دانشگاه تهران و
دانشگاه علوم پزشکی تهران در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
نشست تخصصی با عنوان «شهر دانش ،دانشگاه کارآفرین ،سبز
و هوشمند»  ۲۱آذر ،با حضور مسئوالن سازمانهای مربوطه از
جمله دکتر پیروز حناچی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
و معاون شهرداری تهران؛ دکتر محمدحسن طالبیان ،معاون
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری؛ دکتر
علی محقر ،معاون سازمان توسعه و سرمایهگذاری و طرح
ساماندهی دانشگاه؛ و دکتر مهدی قاسمیه ،مدیر کل طرحهای
عمرانی و پشتیبانی دانشگاه و جمعی از رؤسای پردیسها و
دانشکدههای دانشگاه تهران ،و استادان معماری و شهرسازی
و دانشجویان رشتههای ذیربط برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،دکتر شاهین حیدری ،رئیس پردیس
هنرهای زیبا ،بر ضرورت توجه به تغییرات اجباری که در
دنیا در حال اتفاق است و همه چیز را تحتالشعاع خود قرار
داده اشاره کرد و تذکر داد که تغییر در نظام کالبدی و فضایی
دانشگاهها ضرورتی جهانی است که این تغییر در دانشگاه
تهران به عنوان دانشگاه برتر ایران و به عنوان الگوی کشور
باید انجام شود .بعد از سخنان رئیس پردیس هنرهای زیبا،
دکتر محقر ،معاون سازمان توسعه و سرمایهگذاری و طرح
ساماندهی دانشگاه ،در سخنانی با اشاره به روند شکلگیری
طرح و اهمیت آن به بررسی چالشهای موجود و البته نقاط
قوت طرح پرداخت.
وی تاکید کرد که دانشگاه تهران با جدیت مسئله را دنبال
خواهد کرد و تالش میکند که مشکالت را با کمک مسئوالن
دلسوز حل نماید .دکتر قوهستانی ،مشاور معاون توسعه

مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران،
نیز از ضرورت توجه به مسئله و اهمیت آن برای مسئوالن
و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با توجه به گسترش آن
تاکید و آمادگی دانشگاه علوم پزشکی را برای هرگونه کمک
به طرح اعالم کرد .سپس دکتر حناچی ،به تاریخچه مسئله
و میزان اهمیت آن پرداخت و تاکید کرد که مسئوالن مرتبط
نظام به واقع سند را پذیرفتهاند و همگام با آن حرکت میکنند.
دکتر طالبیان نیز با توجه به ضرورت این طرح ،به ثبت جهانی
دانشگاه تهران اشاره و آمادگی سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری را در این زمینه برای ادامه کار اعالم کرد.
در بخش بعدی مراسم مهندس کامران صفامنش ،مشاور طرح
توسعه دانشگاه به صورت مبسوط در دو بخش سخنرانی کرد.
وی در بخش اول ضمن تشریح ویژگیهای طرح در زمینه
شهری به تغییرات جهانی اشاره و به وظایف دانشگاه خودکفا
و کارآفرین پرداخت.
دکتر ساعد سمیعی ،از استادان برتر و با سابقه دانشگاه تهران،
سخنران آخر بخش اول نشست بود .وی در سخنان خود به
ارائه خطوط طرح پرداخت.

مهندس صفامنش در بخش دوم سخنان خود به تشریح کامل
شهر دانش و دانشگاه کارآفرین پرداخت و معیارهای جهانی و
تغییراتی را که در طرح خود به آن توجه داشته را برای حضار
به بحث گذاشت.
در خاتمه این نشست با حضور دکتر سمیعی ،دکترحبیبی،
دکتر طالبیان و مهندس صفامنش ،میزگرد پرسش و پاسخ
برگزار و به پرسشهای استادان و دانشجویان پاسخ داده شد.
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برگزاری مراسم اهدای مدال خورشیدی در طراحی صحنه
در دانشگاه تهران
سومین دوره مراسم اهدای مدال خورشیدی در طراحی
صحنه سینما ،تئاتر و تلویزیون کشور در پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.
سومین دوره مراسم اهدای مدال خورشیدی در طراحی صحنه
سینما ،تئاتر و تلویزیون کشور ،با حضور چهرههای بینالمللی
و پیشکسوت طراحی صحنه تئاتر ،سینما و تلویزیون و
همچنین استادان پردیس هنرهای زیبا ۲۵ ،آذر در سالن شهید
آوینی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
در این مراسم دکتر شاهین حیدری ،رئیس پردیس هنرهای
زیبا ،در سخنانی گفت« :در این جلسه دو کلمه کلیدی حائز
اهمیت است ،یکی طراحی صحنه و دیگری فرهنگ .طراحی
صحنه با فرهنگ حرکت میکند و مهم این است که آن را به
شکل عینی تجلی میدهد .خوشبختانه دانشگاه تهران در این
مورد فعالیت چشمگیر و طراز اول در سطح کشور دارد».
در ادامه پیام فروتن ،عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای
نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا و دبیر سومین دوره
مدال خورشیدی ،طی گزارشی درباره نحوه داوری مراسم
مطالبی بیان کرد.
فروتن با بیان اینکه داوریها به صورت فصلی انجام شده است
گفت« :در بخش تئاتر  ۲۲۰اثر ارزیابی شده که نمایشهایی
بودند که در سالنهای تاالر وحدت ،حافظ ،تئاتر شهر ،باران،
پالیز ،سه نقطه ،مولوی ،ایرانشهر ،ارغنون و پایتخت به روی

صحنه رفتند .در بخش سینما و سریال هم  ۹۵اثر مورد ارزیابی
قرار گرفت».

وی در ادامه افزود« :این مراسم کام ً
ال غیر انتفاعی است و
هیچ ردیف بودجهای ندارد و یک بخش خصوصی عهدهدار
برگزاری آن است .نفع مالی برای خودش ندارد و فقط به
خاطر جدیتر گرفتهشدن حوزه طراحی صحنه اقدام به
برگزاری آن کردیم .تمام کسانی که در این مراسم حضور
دارند از هنرجویان و دانشجویان طراحی صحنه هستند و
بدون دریافت حتی یک ریال دستمزد همکاری میکنند .توقع
ما این است که نهادهای دیگر به ما کمک کنند و این مقوله
را جدیتر بگیرند ،زیرا تمام تئاتر و تلویزیون و سینما وابسته
به تصویر است».
در پایان مراسم برندگان مدال خورشیدی در سه بخش تئاتر،
سینما و تلویزیون به شرح ذیل معرفی شدند:
بهترین طراح صحنه تئاتر کشور به رضا مهدیزاده برای نمایش
«شوایک»؛ بهترین طراحی صحنه سریالهای تلویزیونی و
رسانههای خانگی کشور به داریوش پیرو برای سریال معمای
شاه و بهترین طراحی صحنه بخش فیلم سینمایی به آیدین
ظریف برای فیلم سیانور تعلق گرفت.
همچنین در این مراسم از زحمات دکتر حمید صنیعی پور،
استاد برجسته دانشکده هنرهای نمایشی ،تجلیل به عمل آمد.
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رئيس جديد پرديس ارس دانشگاه تهران ،سوم دی ،با حضور
مشاور رئيس و مدير کل حوزه رياست و روابطعمومی
دانشگاه معرفی شد.
دکتر سيد احمدرضا خضری در اين جلسه گفت« :پرديس
ارس يک پرديس منطقهايست که با اهداف خاص و پس از
بررسی نيازهاي منطقه و در پی درخواستهايي که از سوی
مقامات و مسئوالن منطقهای صورت گرفت ،برای پاسخگويي
به نيازها و ضرورتهای منطقه و کشورهای اطراف آ ن منطقه
توسط دانشگاه تهران ايجاد شد».
دکتر خضری خاطر نشان کرد« :از آنجايي که دانشگاه تهران
يک دانشگاه ملی است ،مأموريتهای خود را در سطح ملی
تعريف میکند ،با اين همه هيچگاه از مسائل و موضوعات
منطقهای نیز غافل نبوده و نگاهش برای تأسیس پردیس ارس
نیز در همین جهت بود .بهرغم اینکه این پردیس خودگردان
است ،اما رویکرد دانشگاه تهران هیچوقت به منافع زودگذر
و اهداف کوتاهمدت معطوف نبوده است و به همین خاطر
تجدیدنظرهایی که در خصوص این پردیس به وجود آمده
دانشگاه تهران را از آن مسیر اصلی و چشماندازی که برای
این طرح دارد ،باز نداشته است».
مشاور رئیس دانشگاه تهران تاکيد کرد« :برآورده ساختن

نیازهای منطقهای و موردی که بنا بر درخواست مسئوالن یک
منطقه صورت میگیرد در زمره اهداف دانشگاه تهران قرار
دارد و برنامهریزیهای الزم را در این جهت انجام میدهد .اما
طبیعت ًا نگاه دانشگاه تهران این نیست که پردیس ارس فقط به
نیازهای منطقهای پاسخ دهد؛ بلکه هدف این است که پردیس
ارس بتواند به صورت بینالمللی فعالیت کند و نیازهایی را که
در کشورهایی مانند آذربایجان ،ارمنستان ،گرجستان و ترکیه
وجود دارد را نیز بر آورده کند».
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران با بیان
اینکه امیدواریم که این پردیس همچنان فعالیتهای گذشته
را در آینده نیز مورد توجه قرار دهد ،افزود« :با نظر به اینکه
سرکار خانم دکتر امام جمعه با پردیس از نزدیک آشنا هستند
و بهعنوان یک چهره بینالمللی فعالیتهای علمی و بینالمللی
گستردهای دارند ،مطمئن ًا این هدف را مورد توجه قرار داده و
پردیس را در جهت اهداف دانشگاه تهران پیش خواهند برد».
دکتر خضری با اشاره به اینکه مدیریتهای دانشگاه تهران
دورهایست و دوره هر مدیریت سه سال تعریف شده است،
عنوان کرد« :آقای دکتر آشتیانی در دانشگاه تهران بهعنوان
یک نیروی ارزشی ،کار و تالش کردهاند و در هر جایگاهی
توانمندی ،عالقهمندی و وفاداری خود را به دانشگاه تهران
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نشان دادهاند .ایشان فردی از جنس دانشگاه هستند که برای
دانشگاه تهران زحمات زیادی کشیدهاند .همچنان که در
پردیس ارس نیز فعالیتهای چشمگیری به ثمر رساندند و
بهرغم فراز و فرودهایی که در مسیر این پردیس بهوجود
آمد ،ایشان همچنان صبورانه چالشها را پشت سر گذاشته و
موجب تعالی پردیس شدند .از این رو هرچند در این فرصت
از زحمات دکتر آشتیانی سپاسگزاری میکنیم ،اما دانشگاه
تهران از تواناییها و تجارب ارزشمند ایشان در جاهای دیگر
نیز بهرهمند خواهد شد».
وی در ادامه افزود« :از امسال پردیس ارس فعالیتهای خود
را دوباره آغاز و اقدام به پذیرش دانشجو کرده است که
امیدواریم در آینده با همان چشماندازی که برای این پردیس
ترسیم شده ،این مسیر ادامه یابد .خانم دکتر امام جمعه نیز از
آغاز ایجاد این پردیس با آن همکاری داشتهاند ،مطمئن ًا در
پیشبرد اهداف پردیس خصوص ًا رویکرد بینالمللی آن موفق
عمل خواهند کرد».
مشاور رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه همه ما عالقهمند
به دانشگاه تهران بهعنوان یک میراث ملی هستیم و به
شکوفایی و بالندگی فعالیتهای جدیتر آن در عرصههای
بینالمللی باور داریم ،گفت« :به نظر بنده آنچه برای همه ما
میتواند مهم باشد این است که بتوانیم دانشگاه تهران را یک
گام در این عرصه پیش ببریم .امیدوارم همه همکاران بزرگوار
این پردیس خانم دکتر امام جمعه را در این راه یاری کنند و
همچنین رؤسای پیشین این پردیس توانمندی و تجارب خود
را در اختیار خانم دکتر امام جمعه قرار دهند تا ایشان بتوانند
در این زمینه موفق تر عمل کنند».
دکتر خضری گفت« :پردیس باید استقرار بیشتری در محل
داشته باشد تا کیفیت آموزش و خدمات آن بیشتر شود و البته
این یک ضرورت و اهمیت است .ان شاءاهلل خانم دکتر امام
جمعه در این زمینه نسبت به گذشته اهتمام بیشتری خواهند
داشت و در مورد رشتههایی که باید در پردیس دایر شوند
با یک برنامهیزی و بررسی هدفمند اقدام خواهند کرد تا
کیفیترین و مناسبترین رشتهها با توجه به اهدافی که مورد
نظر دانشگاه تهران است ،در پردیس ایجاد و دایر شود».
دکتر سیدرضا میرائی آشتیانی ،رئیس پیشین پردیس ارس ،نیز
در این جلسه گفت« :پردیس ارس نهال نوپایی است که در
سال  ۱۳۸۹غرس شد .حدود هفت سال است که این پردیس
به کار خود ادامه داده است و البته گزارش مفصل را در مراسم
تودیع و معارفه رسمی ارائه خواهم کرد».
وی با بیان اینکه اساس کار ما در پردیس بر کیفیت بوده
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است ،افزود« :در همه زمینهها ،برگزاری کالسها ،دفاعها،
پایاننامهها و ...تاکید داشتهایم که همواره باید در شأن دانشگاه
تهران برگزار شود .حتی در پذیرش دانشجو اگر ظرفیت هم

داشتیم ،اما این ظرفیت را پایین آوردیم تا افراد ضعیف پذیرفته
نشوند و پذیرش دانشجو در پردیس بر اساس کیفیتهای
الزم صورت گرفته و این از ابتدا جزو سیاستهای پردیس
بوده و امیدوارم که خانم دکتر امام جمعه آن را ادامه دهند».
دکتر آشتیانی خاطر نشان کرد« :تقریبا تمام زمانی که کالسها
برگزار میشود و پردیس فعال است فردی از هیأت رئیسه
در منطقه حضور دارد و مسئوالن منطقه نیز اذعان دارند که
دانشگاه تهران حضور فعالی دارد .فعالیتهای بینالمللی در
پردیس کار خود را آغاز کرده است .ما در بین پردیسهای
اقماری اولین پردیسی هستیم که دانشجوی خارجی جذب
کردهایم .ارتباطاتی با کشورهای منطقه و حتی مطالعاتی در
ارتباط با کشور غنا داشتیم که امیدوارم خانم دکتر امام جمعه
آنها را نیز در اولویت و برنامههای خود قرار دهند».
خانم دکتر زهرا امام جمعه نیز با اشاره به اهداف دانشگاه
تهران؛ گفت« :گام برداشتن در جهت ارتقای کیفیت پردیس
با توجه به سیاستهای دانشگاه تهران ،بینالمللی شدن،
رسیدگی به نیازهای منطقه و حضور مستحکم دانشگاه تهران
در منطقه جزو اولویتهای کاری ما است که در قبل نیز
جناب آقای دکتر آشتیانی انجام دادهاند و من این فرصت را
مغتنم میشمارم و از زحمات و تالشهای ایشان تقدیر و
تشکر میکنم».
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بزرگداشت استاد دانشگاه تهران
در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مراسم بزرگداشت دکتر آذرتاش آذرنوش ،استاد برجسته
دانشگاه تهران ،با حضور مشاور رئیس دانشگاه تهران در
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
مراسم بزرگداشت دکتر آذرتاش آذرنوش ،استاد برجسته
دانشگاه تهران ،به اهتمام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با
حضور دکتر سیداحمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیر
کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران و رئیس
هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسالم و شمار فراوانی از
استادان ،فرهیختگان و دوستداران دانش و فرهنگ  ۲۲آذرماه
برگزار شد.
در این مراسم ،لوح تقدیر رييس دانشگاه تهران ،از سوی دکتر
سیداحمدرضا خضری به این استاد فرهیخته اهداء شد.
در مراسم بزرگداشت استاد دانشگاه تهران که در تاالر
اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار
شد ،دکتر حسن بلخاری ،رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛
استاد محمد کاظم موسوی بجنوردی ،رئیس دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی؛ دکتر احمد پاکتچی ،مدیر بخش علوم قرآنی

دایرهالمعارف بزرگ اسالمی؛ دکتر ژاله آموزگار ،عضو پیوسته
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دکتر عنایتاهلل فاتحینژاد،
مدیر بخش ترجمه عربی دایرهالمعارف بزرگ اسالمی درباره
شخصیت و آثار دکتر آذرنوش به ایراد سخن پرداختند.
دکتر بلخاری ،رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در توصیف
ویژگیهای علمی استاد آذرتاش گفت« :بزرگوارانی چون
استاد آذرتاش آذرنوش ،که این حقیر ،سعادت شاگردی و
حضور در کالسهای ایشان و بهرهمندی از آثار او را در
دانشکده الهیات دانشگاه تهران بین سالهای  ۱۳۶۵الی ۱۳۶۹
داشتم ،زبان مبین قرآن را به ما آموختند».
وی افزود« :در ایران و در عرف خاص چون سخن از آموزش
زبان عربی به میان میآید ،ناخودآگاه نام استاد آذرنوش تداعی
میشود و البته نام منحصر به فرد استاد که کام ً
ال ایرانی و
فارسی است ،نیز مانع و رادع این یادآوری نمیشود .مگر نه
اینکه ایرانیان باالترین و مهمترین سهم را در تبیین و تحقیق
صرف و نحو عربی دارند.
شایان ذکر است که دکتر آذرنوش درباره زندگی خود نوشته است:
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این بنده ،آذرتاش آذرنوش ،فرزند محمد آذرنوش در ۲۹
بهمن  ۱۳۱۶ش در قم زاده شده ،اما در تهران زیست و همانجا
تحصیالت دوره ابتدايی را آغاز کرد .در نه سالگی همراه پدر
که ریاست حسابداری راهآهن ایران ،ناحیه جنوب را بهعهده
گرفته بود ،به اهواز رفت و تا سال  ۱۳۲۹که دوره ابتدایی را
به پایان رسانید در آن شهر زیست .دوره متوسطه را در تهران
و در دبیرستان رازی آغاز کرد .در سال  ۱۳۳۵برای آنکه بتواند
در رشته ادبی ادامه تحصیل دهد ،به دبیرستان دارالفنون انتقال
یافت .طی یک سالی که در آن دبیرستان بود در انجمنهای
ادبی شرکت میجست و گاه شعر میسرود و در مجالت آن
زمان منتشر میساخت .نیز به همراهی چند تن از دوستان
خوش قریحه خود انجمنی به نام انجمن شعرا تشکیل داد
که بیگمان در پرورش ذوق ادبی و تعیین سرنوشت او و
دوستانش بیتأثیر نبود.
در سال  ،۱۳۳۶در رشته ادبیات عرب نامنویسی کرد که به
تازگی در دانشکده معقول و منقول (الهیات) دانشگاه تهران
تشکیل شده بود .در پایان سال تحصیلی  ۳۶-۳۷در مسابقهای
که دانشکده معقول برای تخصیص بورس تحصیلی دولت
عراق به دو دانشجوی ایرانی برگزار کرده بود شرکت جست
و بیدرنگ به آن کشور سفر کرد و در دانشکده ادبیات ،در
رشته ادبیات عرب نام نوشت .دو سال بعد ،انقالب عراق و
پریشانی احوال ،ادامه تحصیل را برای او غیرممکن ساخت و
او ناچار به تهران بازگشت و در سال  ۱۳۳۹از دانشکده معقول
فارغالتحصیلشد.
چون در آن هنگام برای ادامه تحصیل در رشته ادبیات عرب
در ایران جایی نبود ،او عازم کشور فرانسه شد .از آنجا که زبان
عربی و فرانسه را در حد معقول آموخته بود ،به آسانی توانست
دوره دکتری را بگذراند و از نخستین رساله دکتری خود دفاع
کند که «تحقیق و ترجمه بخشی از کتاب طبقاتالشعرای ابن
معتز» بود .اما چون هنوز خود را نیازمند دانش بیشتری دید،
دوباره در رشته ادبیات عرب برای نگاشتن رساله دیگری
نامنویسی کرد و چون پیش از آن دوره کتابداری را نیز خوانده
بود ،در کتابخانه ملی پاریس ،بخش عربی به کار نیز مشغول
شد .این شغل به او اجازه داد که به وجود دو نسخه از کتاب
خریدهالقصر عمادالدین اصفهانی ،بخش مغرب و اندلس ،پی
ببرد و به راهنمایی شارل پال به عنوان رساله دومین دکترا ،به
تصحیح آن اقدام نماید .این کتاب در سال  ۱۹۷۲در تونس
به چاپ رسید.
او پس از حصول بر دومین دکترای خود به ایران بازگشت
و پس از چند ماه کار در «بنیاد فرهنگ ایران» و پژوهش در
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باب واژههای فارسی معرب ،و نیز ترجمه کتاب فتوح البلدان
بالذری ،در دانشکده خود ،معقول و منقول که آن هنگام به
«الهیات و معارف اسالمی» تغییر نام داده بود ،استخدام شد
(سال .)۱۳۴۶
او نخستین ایرانی بود که در ادب عرب دکترا گرفته بود .به
همین جهت از مسئولیتی که بر عهدهاش میافتاد آگاه بود ،وی
نخست گروه عربی دانشکده خود را سر و سامان بخشید و
سپس به معاونت دانشکده برگزیده شد .اما کار اداری هیچگاه
مانع پژوهشهای او نگردید و در همان احوال ،عالوه بر
چندین مقاله به فارسی ،عربی و فرانسه و شرکت در چندین
کنگره خارجی ،کتاب «راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان
تازی» را نگاشت و کتاب موسیقی الکبیر فارابی را به فارسی
ترجمه کرد.
او هیچگاه از کاری که درباره معربات آغاز کرده بود ،چشم
نپوشید .اما مالحظهای کرد که اینگونه پژوهش ،به دانش
زبانشناسی و زبانهای کهن سامی بهویژه زبان آرامی نیاز
دارد .از اینرو در سال  ۱۳۵۶از معاونت دانشکده استعفا داد
و به کشور انگلستان شتافت تا در دانشگاه کمبریج به تحقیق
و آموختن زبان آرامی بپردازد...
آذرنوش در فرصت انقالب فرهنگی باز به ترجمه و تألیف
دست زد و همینکه درسهای دانشگاه آغاز شد ،به امر
آموزش زبان عربی همت گماشت ،زیرا دریافت که در برنامه
تازه به زبان دین که همانا زبان عربی است عنایت خاصی شده
و بر حجم ساعات درس سخت افزوده است .دلنگرانی او
از آنجا برمیخاست که میدید هر هفته ،میلیونها ساعت در
سطح کشور صرف تدریس این زبان میگردد و حاصلی که
از آن همه کوشش بهبار میآید ،بس ناچیز است .بنابراین او،
باتوجه به ساختار زبانهای هند و اروپایی بهخصوص زبان
مادری خود فارسی ،و با گوشه چشمی به علم زبانشناسی
به تدوین کتابی برای آموزش عربی با شیوهها و ساختارهای
دستوری تازه دست زد .کار تدوین کتاب با آزمایش در
کالسهای درس آغاز شد و در اثنای جنگ ایران و عراق
نگارش نهایی یافت .به همین جهت بیشتر داستانهای آن گرد
جنگ میگردد و به شهادت قهرمان آن ختم میشود ...انتشار
بیش از  ۵۰هزار نسخه از کتاب حتی در جوامع غیردانشگاهی
نشان از موفقیت نسبی آن دارد....
گفتنی است استاد آذرتاش آذرنوش دهها کتاب ارزشمند
تالیف و ترجمه کرده و عالوه بر تدوین مدخلهای متعدد از
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،مقاالت متعددی به رشته تحریر
در آورده است.
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تاالر اسفرجانی در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران افتتاح شد
تاالر دائمی زندهیاد استاد علی اسفرجانی در مراسمی با حضور
هنرمندان در باغموزه نگارستان دانشگاه تهران افتتاح شد.
تاالر دائمی زندهیاد استاد علی اسفرجانی با حضور دکتر
مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه؛ دکتر محمد سریر،
رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران؛ خانواده اسفرجانی
و جمعی از مسئوالن موزهها و هنرمندان ۹ ،آذر در باغموزه
نگارستان ،افتتاح شد.
در ابتدای مراسم افتتاح تاالر دائمی استاد اسفرجانی ،دکتر
مجید سرسنگی ،معان فرهنگی دانشگاه تهران ،به نمایندگی از
دانشگاه ضمن خوشآمد به حاضران گفت« :امروز آثار هنرمند
برجسته ،زنده یاد ،استاد ،علی اسفرجانی ،در یکی از تاالرهای
عمارت مرکزی باغموزه نگارستان ،با نام خود استاد ،به نمایش
عموم گذاشته میشود و امیدواریم این تاالر برای نسلهای
آینده پا برجا بماند .نسلهای آینده بیایند و از این آثار دیدن
کنند و هم از هنر استاد اسفرجانی و هم از روح بزرگی که در
تک تک آثار از ایشان به جا مانده است بهرهمند شوند».
وی افزود« :آثار هنریای که از هنرمندان بزرگ ،امروز به
دست ما رسیده مجموعهای از قطعات روح این هنرمندان

است و امیدوارم که ما در دیدن این آثار ضمن اینکه زیبایی
ظاهر آثار را میبینیم ،عمق اندیشه این عزیزان را هم که در
آثار متجلی است ،ببینیم».
دکتر سرسنگی در ادامه تصریح کرد« :ما اعتقاد داریم چنین
مراکزی باید زنده و پویا باشند یعنی صرف ًا داشتن یک موزه و
چهارچوب تاریخی ،کفایت نمیکند؛ مهمتر این است که ما
بتوانیم نسلهای جوان را به این فضاها بیاوریم ،جذابیتهایی
را ایجاد کنیم که جوانان و نوجوانان بیایند از این مراکز تاریخی
دیدن کنند و از تمدن و فرهنگ خود لذت ببرند و به بزرگی
و عظمت آن پی ببرند و خود بانیان پیشرفت این فرهنگ و
تمدن باشند .جوانان امروز باید تاریخ آینده این سرزمین را
بسازند».
وی با اشاره به فعالیتهای باغموزه نگارستان گفت« :کارهای
متفاوتی در باغموزه نگارستان در حال انجام است که یکی
از آنها افتتاح تاالر دائمی استاد اسفرجانی بود .مجموعهای از
آثار مرحوم عباد که از نقاشان خوب کشور هستند در بخش
دیگری از دانشگاه تهران گردآوری شده بود که در اختیار
باغموزه نگارستان قرار گرفت ،این آثار در حال مرمت است
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و به زودی از این آثار نیز رونمایی خواهد شد .نقاشی دیواری
عظیم صحنه صف سالم فتحعلیشاهی را پس از سالها که
در صندوقهایی مانده بود ،بعد از دو سال مرمت در یکی از
تاالرهای نگارستان در معرض دید عموم قرار گرفته است».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران از افتتاح گالری فرمانفرمایان
خبر داد و گفت« :ما  ۲۴آذر افتتاح گالری منیره فرمانفرمایان
را داریم که از بانوان بزرگ هنرهای تجسمی کشور هستند و
تعدادی از آثار آنها را به دانشگاه تهران هدیه کردند و چند
ماهی است که فضای مناسب آثار در حال آمادهسازی است.
این آثار که ابعاد جهانی دارند و در بسیاری از جشنوارهها،
نمایشگاهها و بینالهای بینالمللی به نمایش درآمده و مورد
تحسین قرار گرفتهاند ،در باغموزه نگارستان در معرض دید
عالقهمندان قرار خواهد گرفت».
در ادامه این مراسم ،دکتر اکبر عالمی با نام بردن از استاد
اسفرجانی بهعنوان مردی باعث افتخار و میراث فرهنگی
ایران ،گفت« :استاد اسفرجانی اگرچه از عالم خاکی رفت ،اما
در تاریخ تمدن ایرانزمین بهویژه در دوران معاصر ما ،نام او
برای همیشه ثبت شده است».
وی تصریح کرد« :به اسفرجانی ،استاد نگوییم چون در هیچ
جای دنیا به یک هنرمند طراز اول ،استاد ،دکتر و ...نمیگویند؛
مثل حسین بهزاد ،لئوناردو داوینچی و ...به همین دلیل من به
او فقط میگویم علی اسفرجانی زیرا به مرتبتی رسید که دیگر
کسی به او هیچ لقب و تیتری ندهد».
دکتر اکبر عالمی افزود« :اسفرجانی ،الگوی درک درست عرفان
ایرانی بود .ادبیات فارسی را بسیار بسیار خوب میدانست کما
اینکه قدمای ما اغلب هم خط خوب داشتند و هم دانش
باالیی داشتند .او زندگی معمولیای داشت ،اما هرگز برای
پول و شهرت کار نکرد و به همین دلیل آثار او بیقیمت است
و نمیشود روی آن قیمت گذاشت .مجموعه این آثار در موزه
نگارستان فرصتی بینظیر است».
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در ادامه این مراسم ،شهرزاد اسفرجانی به نمایندگی از خانواده
اسفرجانی به سخنرانی پرداخت و گفت« :از مسئوالن دانشگاه
تهران به خصوص دکتر مجید سرسنگی و همکاران ايشان
تشکر میکنم؛ امروز صبح من حال عجیبی داشتم از خواب
که بیدار شدم احساس میکردم قرار است به خانه جدید پدرم
بروم .حال عجیبی داشتم چون فکر میکردم تحقق یک آرزو
که آرزوی او بود ،ولی من و عده زیادی در حلقه ذینفعان آن
آرزو هستیم ،امروز اتفاق افتاد».
وی افزود« :پدر من آرزو داشت که این مجموعه آثار در یک
جا قرار بگیرد و به مرور زمان یا تحت تاثیر ورثه خانوادگی
مورد خلل واقع نشود .من هم روزی که به پدر قول دادم ،از
ايشان خواستم تا در قید حیات هستند این آثار را به صورت
قانونی برای این کار اختصاص دهند».

این هنرمند ادامه داد« :این وظیفه بر دوش من قرار گرفت که
این مجموعه را به جایی بسپارم که هم حفظ شود و هم در
دسترس جوانان و عالقهمندان قرار بگیرد ،لذا با موافقت مادر
به جمع حامیان دانشگاه تهران پیوستیم و آثار را رسم ًا وقف
دانشگاه تهران کردیم».

شهرزاد اسفرجانی در حالی که اشک میریخت ،گفت« :اکنون
پس از گذشت هفت سال با همت و حمایت دکتر سرسنگی
و دکتر غالمی ،این تاالر دائمی افتتاح میشود .شاید این
میراث در مقابل چیزهای بزرگی که به دانشگاه تهران اهدا
شده کوچک باشد ،اما برای ما بسیار ارزشمند و بزرگ بود
و خوشحالیم که توانستیم آنها را به دستان و مکان مطمئنی
بسپاریم و امیدواریم دیگران هم میراث با ارزش خود را وقف
کنند و این عادت زیبایی شود که میراث فرهنگی خانوادهها
در معرض دید عموم قرار بگیرد و این آثار به جای رفتن به
حراجهای خارجی ،در سرزمین خودمان حفظ شوند».
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دکتر
محمدرضا
شفیعی
کدکنی
استادممتاز
دانشگاه
تهران شد

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،استاد برجسته دانشکده
ادبیات و علوم انسانی ،به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران
انتخاب شد.
در جلسه شورای انتخاب استاد ممتاز که روز یکشنبه  ۱۹آذر
 ۱۳۹۶در دفتر رئیس دانشگاه تهران با حضور دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه ،دکتر محمد رحیمیان ،معاون
پژوهشی ،دکتر یاحقی ،دکتر پورنامداریان ،دکتر صادقی ،دکتر
موذنی ،دکتر علوی و دکتر نادری محمودی برگزار شد ،بر

اساس ماده  ۱۱۸آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی
دانشگاه تهران ،اعطای عنوان استاد ممتاز به دکتر محمدرضا
شفیعی کدکنی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورد
تصویب قرار گرفت.
محمدرضا شفیعی کدکنی  ۱۸مهر  ۱۳۱۸در کدکنِ تربت
حیدریه در استان خراسان متولد شد .او هرگز به دبستان و
دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر خود و محمدتقی
ادیب نیشابوری (ادیب نیشابوری دوم) به فراگیری زبان
و ادبیات عرب پرداخت .او در دانشگاه فردوسی مشهد
نامنویسی کرد و در دانشکده ادبیات پذیرفته شد و مدرک
کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه
فردوسی و مدرک دکتری را نیز در همین رشته از دانشگاه
تهران گرفت و تدریس در این دانشگاه را آغاز کرد.
استاد ممتاز دانشگاه تهران دهها جلد کتاب در حوزههای
مختلف ادبیات فارسی را به رشته تحریر درآورده است.
«در کوچه باغهای نشابور» یکی از آثار شعری این
ادیب نامور است که با اقبال بسیار زیاد مردم و به ویژه
اهالی شعر و ادب فارسی مواجه شد .زمزمهها (،)۱۳۴۴
شبخوانی ( ،)۱۳۴۴از زبان برگ ( ،)۱۳۴۷بوی جوی
مولیان ( ،)۱۳۵۶از بودن و سرودن ( ،)۱۳۵۶مثل درخت
در شب باران ( ،)۱۳۵۶هزاره دوم آهوی کوهی ()۱۳۶۷
از دیگر آثار این استاد بزرگ ادبیات است.
وی در عرصه تألیف ،تصحیح ،ترجمه ،نقد و تحقیق ،بیهیچ
تردیدی ،چهرهای ممتاز در ادبیات ایران است .برخی از آثار
نظری و انتقادی و تصحیح و ترجمه او عبارتند از :صور خیال
در شعر فارسی؛ موسیقی شعر؛ تصحیح اسرارالتوحید نوشته
محمد بن منور بن ابیسعد بن ابیطاهر بن ابیسعید میهنی؛
تصحیح تاریخ نیشابور نوشته حاکم نیشابوری؛ از مجموعه
آثار فریدالدین عطار نیشابوری ،مقدمه ،ترجمه و تعلیقات بر
آفرینش و تاریخ از طاهربن مطهربن مقدسی در دو جلد؛
مفلس کیمیافروش درباره شعر انوری؛ زبور پارسی نگاهی
به زندگی و غزلهای عطار؛ تازیانههای سلوک درباره قصاید
سنایی؛ در اقلیم روشنایی تفسیر چند غزل حکیم سنایی؛ شاعر
آیینهها بررسی سبک هندی و شعر بیدل دهلوی؛ آن سوی
حرف و صوت گزیده اسرارالتوحید.
استاد شفیعی کدکنی نهتنها در میان دانشجویان رشته
ادبیات فارسی ،بلکه در میان دانشجویان رشتههای دیگر
محبوبیت ویژهای دارد و کالسهای او اغلب مملو از این
عالقهمندان است.
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حضور معاون رئیس جمهور در تئاتر تاالر مولوی دانشگاه تهران
دکتر معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و
خانواده در تاالر مولوی دانشگاه تهران ،حضور یافت.

دکتر معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور زنان
و خانواده ۲۹ ،آذر با حضور در تاالر مولوی به تماشای
نمایش «من یه زنم صدامو میشنوین» ،به نویسندگی و
کارگردانی کاملیا غزلی نشست.

وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت دوباره تاالر مولوی
دانشگاه تهران گفت« :بنده از اینکه این مجموعه دوباره زنده
شده و فعالیت تئاتری خود را آغاز کرده بسیار خرسندم چون
از این تاالر خاطرات بسیار خوشی دارم و به همراه پدرم
اجراهای بسیار زیادی را در این تاالر دیده بودم« .مالقات با
بانوی سالخورده» به کارگردانی مرحوم سمندریان یکی از
این اجراها بود».

دکتر ابتکار پس از دیدن این نمایش در حالی که بسیار
تحت تأثیر کار قرار گرفته بود ،افزود« :خدا را شکر که تئاتر
دوباره زنده شده است و این نشان میدهد که اگرچه دوره
سختی را پشت سر گذاشتیم ،ولی امروز خیلی پرقدرت در
صحنه ظاهر میشویم».
وی تاکید کرد«:نمایش (من یه زنم صدامو میشنوین) ،کار
بسیار زیبا و دیدنی بود ،مخصوص ًا که نویسنده و کارگردان

این کار ایرانی بود و مفاهیم بسیار زیبایی را در باب زن بودن،
موانعشان و صدایشان که گاهی شنیده نمیشود بهخوبی و
بسیار هنرمندانه و پراحساس به مخاطب انتقال داد».
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان
کرد« :چیزی که این نمایش را خیلی زیبا و دیدنی کرده بود
به تصویرکشیدن احساس زنانه بود ،احساساتی که میتواند
منشأ امید ،حرکت و پیشرفت باشد».

وی افزود«:به عقیده من خود این تئاتر نشان میدهد که
جامعه ما در حوزه زنان چقدر متحول شده است .همین
که خود این زنان مشغول اجرای تئاتر هستند و پیامشان
را میرسانند؛ یعنی اینکه دیده میشوند و صدایشان
شنیده میشود».

دکتر ابتکار تاکید کرد« :روی صحنه رفتن چنین اجراهایی از
این جهت خوب است که به نوعی یادآوری میکند که این
صداها باید شنیده شود .چون زنان ما در یک دورهای اص ً
ال
صداهایشان شنیده نمیشد و کما اینکه امروز هم زنانی
هستند که صدایشان شنیده نمیشود و مشکالت بسیاری
دارند ،ولی اجرای این نمایش نشان داد که اوضاع بهنسبت
خیلی بهتر شده و رو به بهبود است».
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تجلیل از
استاد معماری و مرمت
پردیس هنرهای زیبا
در جشنواره
بینالمللیفارابی

مراسم تجلیل از فعالیتهای علمی و فرهنگی دکتر منصور
فالمکی ،استاد معماری دانشگاه تهران ،در جشنواره بینالمللی
فارابی برگزار شد.
آیین نکوداشت دکتر محمدمنصور فالمکی ،استاد معماری
و مرمت پردیس هنرهای زیبا ،به همت دبیرخانه جشنواره
بینالمللی فارابی ۲۷ ،آذر ،در باغ نگارستان دانشگاه تهران
برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،دکتر حسین میرزایی ،رئیس پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی و رئیس دبیرخانه جشنواره
بینالمللی فارابی ،با اظهار خرسندی از فراهمشدن شرایط
قدردانی از این استاد فرهیخته گفت« :نگاه چندساحتی و
بینرشتهای استاد فالمکی از ویژگیهای بارز ایشان است».
وی افزود« :نگاه اجمالی به آثار استاد نشان میدهد که ایشان
در حوزههای مختلف موسیقی ،معماری ،مرمت ،ادبیات و...
کارهای ویژه انجام دادهاند .استاد فالمکی استاد مرمت هویت
ماست .در مرمت بناهای زیادی در کشور سهم بر عهده
داشته است و هویت اسالمی و ایرانی به جای مانده و میراث
گذشتگان ما را که هر روز دچار اضمحالل است ،برای ما
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حفظ کرده است».
دکتر میرزایی با اشاره به سخن جالل آل احمد مبنی بر اینکه
مشاطهها ظهور و بروز دارند ،تاکید کرد« :در چنین شرایطی
ارزش استاد فالمکی برای ما بیشتر روشن میشود و اگر
اصالتی داشته باشد ،میتوانیم به آن افتخار کنیم و عصر جدید
به تعبیر رابرتسون عصر جهانیمحلیشدن است و اینجاست
که میتوان بر اساس حفظ اصالتها و سرمایههای تاریخی و
فرهنگی به حساب آمد و توریسم جذب کرد».
در ادامه ،دکتر پیروز حناچی ،معاون فنی و عمرانی شهرداری
تهران ،با تاکید بر حسن انتخاب دبیرخانه جشنواره فارابی و
با اشاره به خاطرهای از دوران دانشجویی خود گفت« :من
شاگرد استاد فالمکی بودهام و بزرگترین درس ایشان به ما
این بود که هیچ گاه اسیر جو عمومی نشویم و استاد به ما
جرأت دادند تا مسئلههای پذیرفته شده را به تشکیک بکشیم
و جسارت نقد ایشان همیشه ارزشمند بوده است».
وی با اشاره به کتابهای استاد فالمکی در اوایل دهه  ۶۰به
عنوان تنها کتابهای نگاشته شده توسط استادان در حوزه
معماری و شهرسازی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران افزود« :ارتباط بین شهر اتوپیایی فارابی و وضعیت
جامعه از خصیصههای نوشتههای دکتر فالمکی است .ایشان
همیشه همه را به نوشتن و مکتوبکردن انتقادات هدایت

دهه  ۷۰موضوع جدیدی بود و مرمت در مقیاس شهر تا آن
زمان انجام نشده بود و بیشتر در قالب بناها بود .اما مرمت
شهری توسط ایشان و شاگردان استاد انجام شده است .در
زمان دفاع از رسالهام ،نکتهای را گفتند که مایه قوت قلب من
بود و آن اینکه هیچکس بیشتر از خودم بر این مسئله اشراف
ندارد و این باعث اعتماد به نفسم شد».
همچنین در این مراسم دکتر محمدحسن طالبیان ،معاون
میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری و از شاگردان استاد از نیم قرن تالش علمی ایشان
تقدیر و خاطراتی از استاد را بیان کرد.
در ادامه این مراسم ،دکتر حسین ابراهیمآبادی ،سرپرست
مرکز نشر دانشگاهی ،در سخنانی ضمن تقدیر از دبیرخانه
جشنواره برای برگزاری این مراسم بزرگداشت اظهار داشت:
«اندیشهورزان حوزه فرهنگ را در دبیرخانه جشنواره ارج
مینهیم و این نشست از آنجایی برای آقای فالمکی برگزار
شده است که به میراث فرهنگی ،تمدنی و ادبی ما کمک
میکند تا پویایی خود را از دست ندهد و به نسلهای بعدی
سپرده شود .او عمر خود را گذاشته است تا به عبارتی معماری
فرهنگی انجام دهد .نگاه فرهنگی به حوزه معماری ،حیات
مجدد دادن به آن است و آن را ارزشمند میکند و امیدواریم
که بتوانیم از این تالشها استفاده کنیم».

میکردند و شاید امروز اگر محصولی در این حوزه داریم،
گامهای اولیه آن را استاد فالمکی برداشتهاند».
دکتر حناچی با ذکر نام استاد فالمکی به عنوان استاد راهنمای
رساله دکتری خود با عنوان «مبانی نظری مرمت شهری در
شهرهای تاریخی ایران» خاطرنشان کرد« :مرمت شهری در

در پایان از دکتر فالمکی از سوی دبیرخانه جشنواره بینالمللی
فارابی به عنوان عضو دو دوره گروه هنر این جشنواره و همچنین
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
و سازمان میراث فرهنگی با اهدای هدایا از بیش از نیم قرن
تالش او در حوزه معماری و مرمت قدردانی و تجلیل شد.
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و افزود« :هدف ما این است که در شهر و منطقه ما نه بیکار
وجود داشته باشد و نه معتاد و نه بزهکار .تشخیص مسئوالن
و کارآفرینان شهر این بوده که برای رسیدن به یک مدینه
فاضله ،نیاز به نگرش علمی داریم و برای این منظور دانشکده
کارآفرینی را انتخاب کردهایم که با نگرش علمی خود و
همکاری مشترک به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود
دست یابیم».
الزم به ذکر است که استان کرمان به عنوان پایلوت اقتصاد
مقاومتی معرفی شده است.
نشست مشترک کارآفرینان سیرجان با مسئوالن
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد

نشست مشترک گروهی از مدیران و کارآفرینان سیرجان با
رئیس و استادان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار
شد.
در این نشست که  ۲۹آذر با حضور دکتر محمدرضا زالی،
رئیس دانشکده کارآفرینی؛ مهندس شهباز حسن پور ،نماینده
مردم سیرجان و جمعی از مسئوالن ،مدیران و کارآفرینان برگزار
شد ،شیوه همکاریهای دوجانبه برای اجرای طرحهای علمی
کاربردی با رویکرد کارآفرینانه در حوزه اقتصاد مقاومتی ،مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست ،دکتر محمدرضا زالی ،رئیس دانشکده
کارآفرینی ،ضمن معرفی دانشکده گفت« :اقتصاد دانشبنیان
در سایه کارآفرینی دانشبنیان ،شالوده اقتصاد مقاومتی و
عامل مهم کاهش شکنندگی فعالیتهای اقتصادی در جامعه
محسوب میشود».
در ادامه ،دکتر زالی ،طي سخنان تصریح کرد« :امروزه مقولهای
به نام «شهر کارآفرین» در دنیا مطرح است که فکر میکنم
تمام دیدگاهها و اهداف شما در این حوزه میگنجد .پیشنهاد
ما این است که مطالعات ،آموزشها و طرحریزیهای الزم
برای سوق یافتن شهر سیرجان به عنوان «شهر کارآفرین» در
قالب این پروژه و پروژههای تکمیلی ،به عنوان یک پایلوت
در کشور آغاز شود».
گفتنی است این پیشنهاد از سوی دکتر زالی با استقبال حاضرین
مواجه و مقرر شد تدوین یک تفاهمنامه مشترک بین دانشکده
و فرمانداری سیرجان در دستور کار قرار بگیرد.
همچنین در این جلسه مهندس شهباز ،نماینده مردم سیرجان
در مجلس شورای اسالمی ،با بیان عالقهمندی و پویایی مردم
و مسئوالن شهر از ایدهها و طرحهای کارآفرینی ،همکاری
مشترک با دانشکده کارآفرینی را موفقیتآمیز توصيف کرد

جلسه ستاد امور شاهد و ایثارگر
با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ،پنجم دی در
دفتر دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه و رئیس ستاد امور
شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ،برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه و رئیس ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران،
با گرامیداشت یاد شهدا ،با اشاره به حضور بیشترین تعداد
دانشجو ،کارمند و عضو هیأت علمی شاهد و ایثارگر در
دانشگاه تهران در مقایسه با سایر دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشور ،ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل
صمیمانه دانشگاه تهران با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران،
ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر محقق
شود .در این جلسه ،دکتر اللهیاری ،مدیرکل امور دانشجویان
و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه (دبیر ستاد) ،ضمن تقدیر
از ریاست ،معاونان و مسئوالن دانشگاه بابت توجه ویژه به
دانشجویان شاهد و ایثارگر ،گزارشی تفصیلی از فعالیتهای
انجام شده در این حوزه طی سال تحصیلی  ۱۳۹۵-۹۶ارائه
کرد و در ادامه با ارائه گزارش آماری وضعیت تحصیلی
دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه را
مورد بحث و بررسی قرار داد.
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برگزاری جلسه شورای مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای منطقه یک در دانشگاه تهران

اولین جلسه شورای مدیران کل امور شاهد و ایثارگر
دانشگاههای منطقه یک آموزش عالی کشور در سال تحصیلی
 ۱۲ ،۱۳۹۶ -۹۷آذر با حضور مهندس محمدی ،سرپرست
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری؛ نورچهای ،معاون فرهنگی و اجتماعی
بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ،و مدیران کل امور
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای منطقه یک ،در
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این جلسه دکتر رحمتاهلل اللهیاری ،مدیرکل امور
دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و دبیر
شورا ،با تبریک فرارسیدن سالروز والدت پیامبر اکرم (ص)
ضمن تشریح برنامههای روز دانشجو دانشگاههای منطقه یک
در سال تحصیلی  ۱۳۹۶-۹۷گفت« :یکی از مأموریتها و
اهداف اصلی ادارات کل حمایت از دانشجویان ممتاز و ساعی
است و باید به پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول
تحصیل به خصوص در دوره کارشناسی و به ویژه در دو
نیمسال اول ورود به دانشگاه توجه ویژهای شود».
دبیر شورای مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
منطقه یک ،با اشاره به اجرای طرح جامع هدایت تحصیلی
دانشجویان در دانشگاه تهران افزود« :ما خواستار برنامهریزی
ادارات کل سایر دانشگاهها براي ارتقای تحصیلی دانشجویان
تحت پوشش هستیم و موضوع شهریه معوقه دانشجویان شاهد

و ایثارگر و همچنین بالتکلیفی وضعیت شهریه دانشجویان
شاهد و ایثارگر ،بر اساس قانون برنامه ششم جذب دانشگاهها
که از دغدغههای اصلی مدیران است ،باید پیگیری شود.
در ادامه جلسه ،مهندس محمدی ،سرپرست امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،با اشاره به
گردهمایی هفته گذشته دبیران مناطق دهگانه شاهد و ایثارگر
آموزش عالی ،برخی از برنامههای در دست پیگیری از سوی
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع را
تشریح کرد.
همچنین برگزاری جشنواره جایزه ملی ایثار در سطح
دانشگاههای مناطق دهگانه شاهد و ایثارگر ،مطالبات دانشگاهها
از بنیاد شهید و امور ایثارگران ،تکالیف قانونی دانشگاهها در
برنامه ششم توسعه کشور ،ساختار ادارت کل امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر در دانشگاهها ،حمایت از دانشجویان ساعی
و تقویت جایگاه استادان مشاور از جمله موارد مورد بحث
در جلسه بود.
در ادامه جلسه ،معاون امور فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید
تهران بزرگ از تعامل سازنده دانشگاههای منطقه یک با بنیاد
شهید و امور ایثارگران تقدیر و تشکر کرد.
تشکیل کارگروه مشورتی از مدیران امور شاهد و ایثارگر
دانشگاههای منطقه با هدف مشارکت بیشتر اعضا در پیگیری
امور ،از پیشنهادهای حاضران بود که به تصویب رسید.
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حضور دانشگاه تهران در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش
فناوری و فن بازار
دانشگاه تهران در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار حضور یافت.
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن
بازار ۲۲،آذر با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پارکهای علم و فناوری و مراکز
رشد و نیز برخی از وزارتخانهها و سازمانهای اجرایی مرتبط
آغاز به کار کرد.
دکتر محمد موسی خانی ،مدیر کل خدمات پژوهشی و
انتشارات ،در گفت وگو با روابط عمومی دانشگاه تهران،
گفت« :به دلیل اینکه تمامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
پارکها از سراسر کشور در این نمایشگاه شرکت می کنند،
پدیدهاي کم نظیر است .هر سال دانشگاه تهران در این
نمایشگاه حضور فعالی داشته و عنوان غرفه برتر را نیز کسب
کرده است و امسال فضای بیشتری برای غرفههای دانشگاه
تهران اختصاص داده شده است».
وی ضمن تشریح روند و نحوه اطالعرسانی برای معرفی
محصوالت و فناوریهای واحدهای مختلف دانشگاه افزود:
«پیرو ارائه دستاوردهای دانشکدهها و پردیسها طی جلسات
متعدد این دستاوردها مورد ارزیابی و انتخاب قرار میگیرند.
با توجه به زیادبودن دستاوردهای فناورانه دانشگاه تهران
دستاوردهایی که تکراری نیستند ،ارتقا پیدا کرده و جدید
هستند ،انتخاب و ارزیابی می شوند».
دکتر موسی خانی خاطر نشان کرد« :معیارهای اصلی برای
انتخاب محصوالت معیار تیآرال به عنوان سطح آمادگی

فناوری است که این معیاردارای شاخصهایی است که بر
مبنای آنها ارزیابی صورت میگیرد».
مدیر کل خدمات پژوهشی و انتشارات در مورد تبلیغات و
اطالعرسانی برپایی نمایشگاه تصریح کرد« :هدف نمایشگاه
بیشتر تجاریسازی محصوالت است .در سال گذشته تا جایی
که مورد انتظار بود تجاریسازی صورت نگرفت .پیشنهاد
من این است که برپایی نمایشگاه باید به صورت تخصصی
صورت گیرد».
وی افزود« :در این نمایشگاه باید تفکیک صورت داده شود
و این دو راه دارد؛ وزارتخانه به جای این نمایشگاه چندین
نمایشگاه تخصصی اجرا و یا همین نمایشگاه را در رشتههای
مختلف تقسیمبندی کند .تفکر ما بر این است که این راهی در
جهت جذب صاحبان صنايع است».
بهروز قدیمی ،مدیر اجرایی برگزاری هجدهمین نمایشگاه،
نیز با بیان اینکه کارگزار نمایشگاه پارک علم و فناوری گیالن
است ،گفت« :این پارک سامانهای را طراحی کرده و استادان
دستاوردهای خود را در این سامانه بارگذاری و مستندات و
مدارک را ارائه میدهند .یک نرم افزار پشت این سامانه است
و داوریهایی صورت می گیرد که سطح آمادگی محصول
تحت عنوان تیآرال مشخص می شود و هر اندازه این سطح
باالتر باشد محصول به تولید نزدیکتر است».
وی خاطر نشان کرد« :با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه
تهران و به منظور تشویق برای شرکت استادان در این نمایشگاه
امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است .هر استادی در
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این سامانه دستاورد خود را بارگذاری کند به هر سطح از
تیآرال دست یابد متناسب با همان عدد امتیاز گرنت به او
تعلق خواهد گرفت».
مدیر اجرایی برگزاری هجدهمین نمایشگاه افزود« :در مرحله
بعد دستاوردها و محصوالتی که در نمایشگاه شرکت داده
میشوند توسط کمیتهای ارزیابی و محصوالتی که امتیاز الزم
را در ارزیابی کسب کرده باشند از صاحبان آنها درخواست
میکنیم که بر اساس شاخصهای مشخصی مستندات آن
دستاورد را برای ما ارسال کنند».
قدیمی ،تولید آزمایشگاهی ،داشتن مقاله ،قرارداد بیرونی،
تاییدیه علمی ،ثبت بینالمللی و اینکه این محصول مشکلی
از جامعه را حل خواهد کرد یا خیر را از جمله شاخص
های ارزیابی برشمرد و عنوان کرد« :بعد ازاین مرحله توسط
کمیته داوری که اعضای آن مشخص هستند ،تمام مستندات
بررسی و ارزیابی میشوند و سه محصول شاخص انتخاب و
بر اساس رتبهای که کسب کردهاند به آنها کمک هزینه تجهیز
آزمایشگاه برای بهینهسازی تولید آن محصول در اختیار آن
استاد ،گروه و یا دانشکده مربوطه قرار خواهد گرفت».
وی اظهار داشت« :امسال پردیس ابوریحان  ۱۳محصول،
پردیس دانشکدههای فنی  ۲۴محصول ،پردیس علوم ۴
محصول ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ۲۰محصول،
دانشکده علوم و فنون نوین  ۱۳محصول و دانشکده محیط
زیست  ۳محصول و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک  ۳محصول
را در سامانه بارگذاری کردهاند».
مدیر اجرایی برگزاری هجدهمین نمایشگاه با بیان اینکه اگر
برای پذیرش محصوالت محدودیت قرار نمیدادیم ،شاید
تعداد محصوالت ارائه شده بیشتر میشد ،گفت« :معاونت
پژوهشی برای محصوالتی که نمود بیشتر ،تکنولوژی خاص،
به روزتر و آمادگی تولید داشته باشند ،اولویت و ارجحیت
قرار داده است».
وی یادآور شد« :ماهیت این نمایشگاه بیشتر فن بازار است
و محصوالتی مورد توجه است که تکنولوژی به کار رفته در
آنها به روزتر و با یافته علمی همراه باشد».
وی در پایان گفت« :در نمایشگاه امسال سه محصول دستگاه
هوشمند پایش غبار خروجی دودکش صنایع ،دکتر علیرضا
نورپور از دانشکده محیط زیست؛ نشای پیوندی ،دکتر رضا
صالحی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دستگاه سنجش
قابلیت آبگیری لجن ،دکتر ناصر مهردادی از دانشکده محیط
زیست با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری رونمایی
می شود».
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بررسی ناآرامیهای دیماه کشور در کمیسیون
علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

جلسه فوقالعاده کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه
تهران درباره ناآرامیهای کشور ۳۰،دی ،در دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این گردهمایی که با حضور رؤسای دانشکدههای علوم
اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و استادان برجسته این حوزه
برگزار شد ،شناخت مشکالت اثرگذار و دالیل ناآرامیهای
اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لزوم بهرهگیری بیشتر از کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها،
توجه حاکمیت به مطالبات مردم ،استفاده از نظرات نخبگان
مستقل ،ایرادات وارد بر نظام بانکی کشور ،ریزش مخاطبان
رسانه ملی و ضعفهای آن ،حرکت به سمت دانشگاههای
کارآفرین ،بهبود فضای کسبوکار ،پیشنهاد ایجاد مرکز
آیندهپژوهی ،اهمیت وجود دانش مدیریت جامعه و دیدگاه
اخالقمحور در اداره آن ،نیاز به مدیریت فشار و استرس
جامعه ،اعتماد به دانشگاهیان ،ایجاد فضای الزم برای ابراز
نظرات دلسوزان نظام ،تبیین نقش فقر ،تبعیض ،بیکاری
و افسردگی پنهان و دورنشدن از آرمانهای اولیه انقالب
اسالمی ،مهمترین مطالب طرح شده در کمیسیون مذکور بود.
دکتر طهمورث حسنقلیپور ،رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران؛ دکتر محمدرضا زالی ،رئیس دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران؛ دکتر مجتبی امیری ،عضو هیأت علمی
گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران؛ دکتر مقصود
فراستخواه ،عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی
آموزش عالی؛ دکتر محمد حسین شریفینیا ،استادیار گروه
روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ دکتر حسین
عباسینژاد ،استاد تمام گروه آموزشی اقتصاد اسالمی دانشگاه
تهران و دکتر اعظم راودراد ،معاون پژوهشی دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران ،در این جلسه حضور داشتند.
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سمینار درسهایی از زلزله ازگله ،سرپل ذهاب
در دانشگاه تهران برگزار شد

سمینار درسهایی از زلزله  ۳/۷ریشتری ازگله ،سرپل ذهاب
 ۱۴آذر در دانشگاه تهران برگزار شد.
در این سمینار که با همکاری مؤسسه جغرافیای دانشگاه
تهران و انجمن مخاطرهشناسی ایران برگزار شد ،دکتر
ابراهیم مقیمی ،رئیس دانشکده جغرافیا ،با موضوع «مدل
چندمرحلهای تغییر در رفتار مخاطرات زلزله» ،دکتر مهدی
زارع ،استاد مرکز بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،با
موضوع «زلزلهشناسی و شدت زلزله ،مدیریت بحران» دکتر
مسعود مجرب ،عضو انجمن مخاطرهشناسی ایران ،با موضوع
«ژئوتکنیک و عوارض زمینشناختی» و دکتر اکبر نصراللهی،
متخصص علوم ارتباطات و رسانه« ،با موضوع ارزیابی نقش
رسانهها» سخنرانی خود را ارائه کردند.

کارگاه آشنایی با جستجوگر SciFinder
در دانشگاه تهران

کارگاه آشنایی با جستجوگر  ، redniFicSبا رویکرد آشنایی
اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشکده شیمی دانشگاه تهران با سامانه  ،redniFicSتوسط
مؤسسه نسیم ایمان و با همکاری هیأت رئیسه دانشکده
شیمی ۳۱ ،آذر ماه در سالن دهشور برگزار شد.

این سامانۀ جستجو ،پایگاه دادهای متشکل از بانکهای
اطالعاتی متعدد و کاربردی برای ترکیبات شیمیایی و گسترش
مرزهای دانش در حوزه تحقیقات است.

این پایگاه میتواند در بسیاری از رشتههای علمی مانند شیمی،
زیستشناسی ،زیست فناوری ،پزشکی ،کشاورزی ،زمین
شناسی ،مهندسی مواد و ...مورد استفاده محققان قرار گیرد.

برگزاری کارگاه آموزشی بینالمللی طراحی تعاملی  2017در پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی بینالمللی طراحی تعاملی  2017با موضوع
تجربه آزاد بازی در پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران
برگزار شد.
کارگاه آموزشی بینالمللی طراحی تعاملی  2017با موضوع

تجربه آزاد بازی و نمایشگاهي از دستاوردهای دانشجویان
حاضر در کارگاه به همت گروه طراحی صنعتی پردیس
بینالمللی کیش  ۱۹تا  23آذر در سالن اجتماعات این پردیس
برگزار شد.
در این کارگاه  10دانشجوی لبنانی و  50دانشجوی ایرانی از
دانشگاههای تهران ،هنر ،شهید بهشتی ،علم و صنعت ایران،
الزهرا ،هنر اسالمی تبریز و دانشگاه آزاد اسالمی با بهرهگیری
از تدریس استادان برجسته دانشگاه دلفت هلند تجربه
عملی شامل ایدهدهی ،طراحی ،ساخت مدل ،تست و ارائه
پروتایپهای تعاملی در خصوص تجرب ه آزاد بازی را کسب
کردند.
در مراسم اختتامیه کارگاه به شرکتکنندگان مدرک رسمی از
سوی دانشگاه تهران و دانشگاه دلفت هلند ارائه شد.

83

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 118

رونمایی از کتاب استاد دانشگاه تهران در همایش طلوع حقیقت

در همایش طلوع حقیقت کتاب دکتر سعیدرضا عاملی ،استاد
ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران ،رونمایی شد.
همایش طلوع حقیقت که  ۱۲آذر به مناسبت سالگرد نامه
مقام معظم رهبری به جوانان غربی در محل حوزه هنری
تهران با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری ،مشاور مقام
معظم رهبری در امور بینالملل ،وزیر امور خارجه و رئیس
دانشگاه تهران برگزار شد ،در بخش رونمایی ازآثار فرهنگی و
هنری تولید شده با موضوع «نامهها و تجلیل از پدیدآورندگان
این آثار» ،از کتاب «استثناگرایی آمریکایی ،اروپامرکزی و
دیگریسازی مسلمانان» تألیف دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ،نیز رونمایی شد.
کتاب «استثناگرایی آمریکایی ،اروپامرکزی و دیگریسازی
مسلمانان» در چاپ اول به تیراژ هزار نسخه در بهار سال
 ۱۳۹۵منتشر و روانۀ بازار کتاب شده است .این کتاب یک
اثر مهم در فرآیند فهم افزایش شدید اسالمهراسی جهانی
و لحظات دشواری است که بشر امروز با آن مواجه است.
این کتاب به زبان انگلیسی در سال  ۲۰۱۷توسط انتشارات
الگوریتم به چاپ رسیده است.

نشست روسای دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاههای کشور در دانشگاه تهران

نشست روسای دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاههای کشور  ۴۲دی در دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست مدیرانی از دانشگاههای شیراز ،اصفهان ،اهواز،
بیرجند ،الزهراء ،عالمه طباطبائی ،شهید بهشتی ،خوارزمی و
اعضای هیأت رئیسه و مدیران گروههای آموزشی دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران حضور داشتند.

در این نشست ،مقرر شد که دبیرخانه دائمی روسای
دانشکدهها در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
تهران تشکیل و قبل از برگزاری نشستها ،هماهنگی برای
تعیین دستور جلسه و سایر فعالیتهای مشترک انجام گیرد.
گفتنی است که دکتر شمشیری ،رئیس دانشکده علوم تربیتی
و روان شناسی دانشگاه شیراز ،گزارشی از نشست دانشگاه
شیراز و اقدامات صورت گرفته ،ارائه داد.
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نخستینهمایشبینالمللیگفتوگوهایفرهنگیآسیایی
در دانشکده مطالعات جهان

نخستین همایش بینالمللی گفتوگوهای فرهنگی آسیایی در
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
دبیرخانه دائمی گفتوگوهای فرهنگی بینالمللی سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی با همکاری دانشکده مطالعات
جهان دانشگاه تهران ،نخستین همایش بینالمللی گفتوگوی
فرهنگی آسیایی را با حضور شخصیتهای علمی و فرهیخته
دانشگاهی ،چهرههای فرهنگی و متفکران برجسته آسیا
در روزهای  ۲۴و  ۲۵دی بهمنظور تقویت تفاهم و توسعه
همکاریهای آسیایی و مقابله با تهدیدهای فزاینده خشونت و
افراطیگری برگزار کرد.
در مراسم افتتاحیه که  ۲۴دی به میزبانی دانشکده مطالعات
جهان دانشگاه تهران در تاالر حنانه این دانشکده برگزار شد،
شش سخنران حضور داشتند که نخست ،خانم دکتر حمیده
موالیی ،دبیر علمی همایش و استادیار گروه مطالعات جنوب
و شرق آسیا و اقیانوسیه دانشکده مطالعات جهان ،ضمن
خیرمقدم به حاضران در همایش ،هدف اصلی برپایی این
همایش را گفتوگو میان ملل آسیایی و تبادل فرهنگ و زبان،
و معرفی ریشههای فرهنگی مشترک اعالم کرد.
در این مراسم دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس همایش و رئیس
دانشکده مطالعات جهان ،ضمن تشکر از برگزارکنندگان این
همایش به نقش گفتوگو در زندگی فردی و اجتماعی در
رفع ابهام و نفرت اشاره کرد و گفت« :فاجعه هیروشیما و
ناکازاکی حاصل تصویر نادرستی بود که آمریکا از ژاپن در
جهان ایجاد کرده بود .گفتوگو دنیایی منطقی و بدون جنگ
را در برابر دنیای سرمایهداری فروش اسلحله و رونقبخش
اختالف و منازعه به ارمغان خواهد داشت».

دکتر عاملی جایگزینی «گفتوگوی مؤثر» را بهجای
«گفتوگوی رسمی و اداری» پیشنهاد کرد و افزود« :در
گفتوگوی رسمی و اداری چیزی عنوان میشود که رضایت
طرف مقابل را در پی داشته باشد و لزوم ًا منشأ تأثیر نیست».
رئیس همایش در ادامه سخنان خود به پتانسیل مهم آسیا به
لحاظ جمعیت و توان اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد:
«منطقه شرق آسیا و جنوبشرق آسیا منطقهای پرظرفیت
و برخوردار از  ۴۰تریلیون تولید ناخالص ملی است که
باالترین ظرفیت منطقه جهان است و با داشتن نزدیک به
 ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون نفر جمعیت یکسوم منابع مالی و
انسانی جهان را به خود اختصاص داده است و اقتصادهای
مهم کشورهای جهان یعنی اقتصاد دوم ،سوم و چهارم جهان
متعلق به کشورهای این حوزه مهم جغرافیایی و سیاسی و
فرهنگی است .این منطقه مهم همچنین از میراث تمدنی
بزرگ برخوردار است که میتواند نگاه غرب به شرق و مرکز
یافتن آسیا را در جهان دنبال کند».دکتر عاملی اضافه کرد« :ما
در جهان دوفضاییشدن فرهنگها زندگی میکنیم و بهدلیل
بزرگبودن و گستردهبودن فضای دوم شاهد تأثیرات آن بر
فرهنگهای ملی هستیم .در واقع ما با «همه همسایهشدن
جهان» مواجه شدهایم و این همسایگی باید قاعدهمند باشد و
بر مبنای تبادل موقعیت رعایت حقوق همگان و حفاظت از
استقالل فرهنگی ملتها و تعریف حوزههای مشترک جهانی
تدبیر شود .باید تالش کنیم فضای دوم را بهگونهای مدیریت
کنیم که موجب چندرگهایشدن فرهنگها در عرصه ملی
نشود .با ورود به جهان تحت وب مرزها و محدودیتهای
جغرافیایی کمرنگ میشود و با یک ارتباطات بدون نویز و
بدون محدودیتهای ملی مواجه میشویم».
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برگزاری جلسه مؤلفان مؤسسه لغتنامه دهخدا
با حضور استاد شفیعی کدکنی
جلسه مؤلفان مؤسسه لغتنامه دهخدا با حضور دکتر
محمدرضا شفیعی کدکنی ،استاد ممتاز دانشگاه تهران ،برگزار
شد.
دکتر شفیعی کدکنی ۲۵ ،آذر ،در جمع مؤلفان لغتنامه
دهخدا ،ضمن دیدار با استادان مؤلف گفت :تألیف
لغتنامه دهخدا ،سعادتی است که نصیب مؤلفان و
ادامهدهندگان راه آنها شده است.
در این دیدار ،استاد شفیعی کدکنی ضمن تجلیل از مقام بلند
علیاکبر دهخدا و جایگاه لغتنامه اظهار داشت :در روی
کرۀ زمین ثانیهای نیست که کسی به دیوان حافظ و لغتنامه
دهخدا مراجعه نکند.
وی استاد حسن انوری را به خاطر تألیف فرهنگ بزرگ
سخن ،فرزند خلف و شایسته دهخدا توصیف کرد و از دوران
دانشجویی و همکالس بودن با استاد انوری در مقطع دکتری
به نیکی یاد کرد.
استاد حسن انوری نیز گفت :دکتر شفیعی در کالسهای دوره

دکتری محبوب استادان و به خصوص بدیعالزمان فروزانفر
بود و برای من همکالسی بودن با ایشان افتخاری است و
خوشحالم که این همکالسی به دوستی بدل شد .االن  ۵۲سال
است که با هم دوست هستیم.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی
نشر در ایران اظهار داشت :گرفتن مطالب از فضای مجازی
به حملۀ چنگیز خان مغول شباهت دارد .اگر دولت سر و
سامانی به وضعیت نشر در کشور ندهد ،این مسئله برای
همۀ حوزههای علمی ،ادبی و فرهنگی کشور بسیار خطرناک
خواهد بود.
استاد حسن انوری تصریح کرد« :بر دولتمردان است که برای
حفظ حقوق مؤلفان و ناشران اقدامات مؤثری را انجام دهند».
در این جلسۀ دو ساعته عالوه بر دکتر علی درزی ،رئیس
مؤسسۀ لغتنامه دهخدا ،دکتر حسن انوری ،دکتر رسول
شایسته ،دکتر غالمرضا ستوده و دکتر نجفی اسداللهی ،جمعی
دیگر از مؤلفان جوانتر و کمک مؤلفان نیز حضور داشتند.
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رونمایی از کتاب نقش بنیادین
شیخ ابراهیم یعقوب زاکزاکی
در شکلگیری و توسعة تشیع
در نیجریه
کتاب شیخ ابراهی م یعقوب زاکزاکی و نقش بنیادین او در
شکلگیری و گسترش تشیع در نیجریه تألیف دکتر امیربهرام
عرباحمدی ،استادیار دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه
تهران ،در سال  ۱۳۹۶توسط نگارستان اندیشه به چاپ رسید.
این اثر در  ۱۷دی در تاالر ایران دانشکدة مطالعات با حضور
دختر شیخ زاکزاکی از نیجریه ،مؤلف و ناشر اثر و در جمع
استادان و دانشجویان این دانشکده معرفی و در کتابخانة
دانشکده رونمایی شد.
سخنرانان این نشست دکتر مسعود شجره ،رئیس کمیسیون
حقوق بشر اسالمی لندن ،و دکتر سید سعیدرضا عاملی ،رئیس
دانشکدة مطالعات جهان بودند.
همچنین ،سایر استادان حاضر در نشست نیز در معرفی
جنبههای مختلف شخصیت شیخ زاکزاکی و کتاب مذکور
سخنانی ایراد کردند.
دکتر فریبا افکاری ،رئیس کتابخانة دانشکدة مطالعات جهان،
ریاست نشست را برعهده داشت .رئيس کتابخانة دانشکدة
مطالعات جهان ضمن معرفی این اثر مشتمل بر مقدمه و ۱۳
فصل ،از نقاط قوت این اثر را مالقات حضوری صاحب اثر
با شیخ زاکزاکی و اهمیت نقش شیخ در نیجریه برشمردند.
رویکرد اصلی این کتاب بر شخصیت شیخ زاکزاکی ،رهبر و
بنیانگذار نهضت حرکت اسالمی شمال نیجریه متمرکز است.
عالوهبر آن ،شاخصههای فرهنگی و اجتماعی جریان تشیع

در این کشور نیز بهطور مبسوط و بر اساس اطالعات موجود
بررسی شده است .هدف اصلی از انجام این پژوهش معرفی
شیخ زاکزاکی به عموم مردم ایران ،بهویژه محققان و شناسایی
نهضت پویای تشیع در این کشور است .این امر از آنجا بیشتر
اهمیت مییابد که پس از درج اخبار مربوط به حملة ارتش
نیجریه به منزل شیخ و نهادهای فرهنگی و اجتماعی شیعیان
در شهر زاریا و گفتوگو با برخی افراد نسبت ًا مطلع در امور
آفریقا ،مشخص شد تقریب ًا تمام آنها فاقد اطالعاتی ولو اندک
دربارة جریان پرتکاپوی تشیع به رهبری شیخ زاکزاکی در این
کشورند.
دکتر عرباحمدی ،که در مدت چهار ماه نگارش این اثر را با
هدف ادای دین به شیخ زاکزاکی ،بهانجام رسانده است ،با ابراز
تأسف از کمبود منابع در این زمینه ،به تعمد و نقش غرب در
ناشناسماندن این رهبر شیعیان در نیجریه پرداخت.
وی در طرح دادخواست شیخ زاکزاکی در دادگاه الهه ،به نقش
پررنگ دکتر شجره اشاره کرد .مؤلف اثر منش و شخصیت
اصلی این شیخ را با وجود دستکم ۱۰میلیون حامی و شیعه
در نیجریه ،پرهیز از هر گونه خشونت و ابزارهای خشن حتی
در سختترین و شدیدترین شرایط برشمرد.
راهبرد شیخ زاکزاکی به بیان خود ایشان« :درگیری اجتنابناپذیر
و نرم ماست با دولتها ».ایشان در خاتمه ضمن بیان اهمیت
آسیبشناسی این حرکت اسالمی در نیجریه ،بررسی خطرها
و فرصتهای این نهضت را در این اثر برشمردند.
نخستین سخنران این نشست ،دکتر شجره بود ،که بهعنوان
اولین نکته ،اسالم شیخ زاکزاکی را اسالم محمدی (ص)
دانست و علت تغییر ایشان از فقه شافعی به فقه جعفری را
زادة همین رویکرد اسالمی ناب ایشان برشمرد.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی لندن ،بارزترین و
تأثیرگذارترین ویژگی معلم زاکزاکی را صداقت و رویکرد
روشن ،عمیق و شفاف ایشان برشمرد .این رهبر بزرگ
دو روز در هفته را به دعای کمیل و تدریس نهجالبالغه با
شاگردان خود اختصاص می داد .شیوة ایشان در تربیت پیروان
خود از جملة جنبههای مهم شخصیتی ایشان است .هر ساله
۵میلیون نیجریهای پای پیاده برای اربعین به زاریا و به مالقات
شیخ خود رهسپار میشوند.
عاشقان و فرزندان ایشان جان بر کف با ایجاد سپر انسانی
از شیخ خود محافظت میکنند و این در حالی است که این
رهبر الهی در راه احیای حق بیآنکه رویکرد منفعالنه داشته
باشد ،اجازه نمیدهد که دشمنان ،آنها را به سوی خشونت
بکشانند.
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وي در خاتمه ضمن تشکر از دکتر عرباحمدی ،یکی از
راههای معرفی چنین حرکتهای اسالمی در جهان از جمله
حرکت اسالمی شیخ زاکزاکی در نیجریه را تألیف چنین آثاری
دانست.
دختر شیخ زاکزاکی که در این نشست حضور داشت ،ضمن
تشکر از مطالبی که در نشست گفته شده بود ،گفت« :بسیاری
از مردم نیجریه قتل و عام شدند و خانوادههای بسیاری به
سوگ نشستند .مردمی که با مشکالت مالی و گرسنگی جدی
نگران فردای خود بودند و تمامی این مردم با تمامی مصائبی
که با آن مواجه بودند به پدر من ایمان داشتند و هیچ نوع
تقاضای مادی نداشتند».
دکتر عاملی ،سخنران دوم نشست ،این اثر را از چندجنبه
در خور تأمل معرفی کرد؛ نخست مؤلف اثر که با تسلط
خود به حوزة آفریقا با تألیف بیش از  ۱۵اثر در این زمینه
به تألیف این کتاب پرداخته است؛ و دوم ،اهمیت شناخت
رهبران جهانی که در دنیا سنت خاص خود را دارند و
تقسیمبندیهای مختلفی از افکار و باورها و اعمال این افراد از
بعد جامعهشناختی و رشتههای علوم سیاسی ،روابط بینالملل
و مدیریت و حکمرانی به مدلهای رهبری صورت میگیرد.
این در حالی است که این امر در مورد رهبران اسالمی از
جمله امام خمینی و آیتاهلل خامنهای انجام نشده است و
ما نتوانستهایم منابع مرجع در خصوص شناخت رهبری امام
خمینی و رهبر حکیم جمهوری اسالمی ایران تألیف کنیم تا
محل مراجعة محققان در سطح جهان قرار گیرد .وي فداکاری
شیخ زاکزاکی را در راه خدا با شهادت شش فرزندش که سه
فرزند در منزل در برابر دیدگان خانواده با گلوله کشته شدند
و جسد سه فرزند دیگر ایشان به همراه خواهر ایشان هرگز
تحویل نشد ،در ادامة مسیر سیدالشهدا وصف کردند.
استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران بر
این مبنا تأکید کرد که ما با بیداری عمومی ملتهای جهان
مواجهیم و عقالنیت مردم در مواجهه با ظلم در حال افزایش
است .بعد از جنگ آمریکا در عراق جریان مبارزات با ظلم
در سراسر دنیا شکل گرفت و ما شاهد تظاهراتهای چند
میلیونی در اروپا در مخالفت با جنگ بودیم.
رئیس دانشکدة مطالعات جهان در برشمردن ویژگیهای معلم
زاکزاکی به پنج مورد اشاره کرد و گفت « :میتوان خصوصیات
برجستة رهبری ایشان را اسالمگرایی و پیروی از اهل بیت،
صلحگرایی و وحدتگرایی ،پیروی از امام خمینی و آیتاهلل
خامنهای ،و وفاداری ایشان به مردم و رهبران دینی دانست که
پایهگذار اسالم در نیجریه بود».
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با همکاری وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب استان تهران

محققان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
برنده جایزه جهانی انرژی شدند

محققان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با همکاری
وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب استان تهران جایزه
جهانی انرژی هجدهمین دوره مراسم بنیاد جهانی انرژی را
از آن خود ساختند.
هجدهمین دوره مراسم بنیاد جهانی انرژی  ۲۵و  ۲۶دی با
شرکت محققین بیش از  ۱۷۰کشور جهان در سالن اجالس
سران در تهران برگزار شد.
در این مراسم جایزه جهانی انرژی در بین  ۱۷۰کشور دنیا و
با ارزیابی بنیاد انرژی جهانی به پروژه سامانه فشارشکن نرم
تعلق گرفت.
این پروژه با همکاری وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب
استان تهران و توسط تیم تحقیقاتی دانشکده علوم و فنون
نوین دانشگاه تهران متشکل از دکتر مجتبی طحانی ،دکتر
یونس نوراللهی ،دکتر حسین یوسفی و مهندس روشنک
فهیمی طراحی و اجرا شده است.
این پروژه در قالب یک فعالیت پژوهشی در دوسال و نیم
طراحی ،ساخت و برای اولین بار در کشور نصب شده است.
این نخستین سامانه ملی تنظیم فشار آب و تولید توان در
خطوط توزیع آب شهری است.
این طرح با رویکرد تحقق علمی و عملی شعار اقتصاد مقاومتی،
توسعه و تقویت بهکارگیری توربینهای کوچک برقآبی در
خطوط آب شهری در دو بخش خطوط توزیع و انتقال با
هدف تحقق اهداف استحصال انرژی ،کاهش زمانهای اوج
مصرف (پیکسایی) و مدیریت فشار ،اجرا شده است.
این پروژه در سطحی فراتر از خاورمیانه اجرا شده است و با
دستیابی به این فناوری بومی ،ایران در رده پنج کشور برتر دنیا
که صاحب فناوری مشابه هستند ،قرار گرفت.
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حضور نمایندگان دانشگاه تهران در نشست منطقهای یونسکو در مالزی

نمایندگان دانشگاه تهران ۸ ،و ،۹آذر در نشست منطقهای
یونسکو در مالزی شرکت کردند.
چند تن از استادان دانشگاه تهران در نشست منطقهای یونسکو
با عنوان «تقویت تعامل و تبادل دانش بین مراکز و کرسیهای
مرتبط با علوم طبیعی در آسیا و منطقه اقیانوس آرام» به منظور
ترویج همکاریهای جنوب جنوب شرکت کردند.
در این نشست دو روزه در جزیره پنانگ مالزی ،عالوه بر
جمهوری اسالمی ایران ،نمایندگانی از کشورهای مالزی،
اندونزی ،تیمور ،نیجریه ،مغولستان ،چین و ژاپن حضور
داشتند .شیوه مشارکت و ایفای نقش فعال کرسیها و مراکز
درجه  ۲یونسکو در هر یک از اهداف  ۱۷گانه توسعه پایدار
یکی از مباحث مهم طرح شده در این نشست منطقهای بود.

این نشست با ارائه پیشنهادها و راهکارهایی براي همافزایی
همکاریهای بینالمللی میان مراکز و کرسیهای مربوط به
علوم طبیعی یونسکو پایان یافت.
دکتر محمدحسین صرافزاده ،دانشیار دانشکده مهندسی
شیمی ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران؛ مهندس مجید
لباف خانیکی ،دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی
روستایی دانشگاه تهران و کارشناس پژوهشی مرکز بینالمللی
تحت نظارت یونسکو با عنوان قنات و سازههای تاریخی
آبی؛ دکتر گلناز جوزانی کهن ،استادیار دانشکده مهندسی
معدن و مسئول روابط بینالملل کرسی یونسکو در آموزش
مهندسی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران به نمایندگی
از دانشگاه تهران در این نشست شرکت داشتند.

همایش بنیاد حامیان دانشگاه تهران
با مشارکت بانک ملت و بیمه ما

نخستین همایش بنیاد حامیان دانشگاه تهران با مشارکت بانک
ملت و بیمه ما در دانشکده مدیریت برگزار شد.
همایش بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حضور رئیس دانشکده
مدیریت ،رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه ،عضو هیأت
مدیره بانک ملت و مدیر عامل شرکت بیمه ما ،اعضای هیأت
علمی و جمعی از دانشجویان و استادان دانشکده مدیریت،
 ۲۸آذر در این دانشکده برگزار شد.
در این همایش که با هدف حمایت از فعالیتهای آموزشی،
پژوهشی و دانشجویان نخبه و کارآفرین دانشگاه تهران
تشکیل شد ،بانک ملت و شرکت بیمه ما نیز بهعنوان حامیان
این همایش صد نفر از دانشجویان را تحت حمایت و پوشش
خود قرار دادند.
از جمله دستاوردهای این گردهمایی میتوان به اعالم بورسیه
صدنفر از دانشجویان مستعد دانشگاه توسط دکتر تاجیک،

عضو هیأت مدیره بانک ملت ،تحت پوشش قراردادن این
صدنفر توسط شرکت بیمه ما ،اعالم حمایت همه جانبه
رئیس دانشکده مدیریت از برگزاری کارگاههای توانمندسازی
دانشجویان بورسیه بنیاد ،آشنایی تعداد زیادی از دانشجویان
دانشکده مدیریت با بنیاد حامیان دانشگاه ،اعالم همیاری تعداد
زیادی از دانشجویان بورسیه رشته مدیریت در قالب نذر وقت
و تخصص اشاره کرد.
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مراسم پاسداشت مقام استاد شهید دکتر محمد مفتح
در دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم پاسداشت مقام استاد شهید آیتاهلل دکتر محمد مفتح،
 ۲۷آذر همزمان با گرامیداشت روز «وحدت حوزه و دانشگاه»
در تاالر شهید مفتح دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه
تهران برگزار شد.
در این مراسم دکتر سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی؛ دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران؛
دکتر سید احمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیرکل روابط
عمومی دانشگاه تهران؛ دکتر صادق مفتح ،فرزند شهید و نیز
جمعی از روحانیون ،استادان ،دانشجویان و کارکنان دانشکده
حضور داشتند.
دکتر معارف ،رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،ضمن
تاکید بر نقش محوری شهید مفتح در ایجاد وحدت بین
مذاهب اسالمی و به ویژه وحدت بین نیروهای حوزوی و
دانشگاهی ،حضور و نقش ارزنده این شهید در دوران سخت
اوائل پیروزی انقالب اسالمی در سمت ریاست دانشکده
الهیات را مهم توصیف کرد.
وی تداوم شکلگیری گروههای علمی را مرهون تالشهای
ارزشمند این شهید اندیشمند برشمرد.

دکتر صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نیز به بازخوانی
پروژه «وحدت حوزه و دانشگاه» به عنوان دو نهاد مهم علمی
و اسالمی در مدیریت کشور پرداخت و ویژگیهای مهم این
دو نهاد علمی و لزوم وحدت آنها را تشریح کرد.
رونمایی از طرح یادمان دانشکده الهیات به نام شهید مفتح و
افتتاح کتابخانه دانشکده الهیات با حضور وزیر ،رئیس دانشگاه
تهران ،فرزند شهید مفتح و جمعی دیگر از مسئوالن دانشگاه و
دانشکده از دیگر برنامههای این مراسم بود.
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بازدید سرپرست منطقه کیش در شرکت نفت فالت قاره
از پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران

سرپرست منطقه کیش در شرکت نفت فالت قاره و هیأت
همراه از پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران بازدید کردند.
سرپرست و مدیر آموزش منطقه کیش شرکت نفت فالت
قاره به همراه مدیر آموزش این شرکت ۵ ،آذر ضمن بازدید از
پردیس بینالمللی کیش با معاون پژوهشی و برخی از مدیران
و کارشناسان این پردیس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار علیرضا قانعی ،سرپرست منطقه کیش در شرکت
نفت فالت قاره ،ضمن بر شمردن برخی مشکالت و مسائل
حوزه کاری خود ،خواستار برقراری تعامل و ارتباط با دانشگاه
برای حل این مشکالت شد.
وی با اشاره به وجود میدان عظیم گاز و نفت در منطقه
کیش ،اظهار داشت که این جزیره امروز به عنوان یک جزیره
نفت و گازی محسوب میشود و شرکت نفت فالت قاره
در این منطقه ،برای بهرهبرداری هرچه بهتر و بیشتر از این
منابع خواستار همکاری با دانشگاهها و بهویژه پردیس کیش
دانشگاه تهران است.
در ادامه ،دکتر محرم دولتشاهی ،معاون پژوهشی پردیس کیش،
با اشاره به مغفول ماندن بحث مهم ارتباط دانشگاهها با صنعت
در کشور ،ابراز امیدواری کرد که پردیس کیش بتواند با ایجاد
و گسترش ارتباط با شرکت نفت فالت قاره ،در این زمینه از
پیشتازان و سرآمدان این عرصه باشد .وی همچنین آمادگی
پردیس را در ارائه تمامی امکانات آموزشی و پژوهشی برای
پیشرفت صنعت در این منطقه اعالم کرد.
در پایان ،اعضای این هیأت از امکانات پردیس از جمله
مرکز سالمت ،کتابخانه ،آزمایشگاههای توربوپمپ ،سلولی
مولکولی ،مکاترونیک و ...بازدید و توانمندیهای پردیس
کیش را قابل توجه توصیف کردند.
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نشست روز هوای پاک در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد
به مناسبت روز هوای پاک جلسه هماندیشی با حضور رئیس
دانشکده محیط زیست ،معاونان ،استادان ،دوستداران محیط
زیست و دانشجویان  ۲۵دی در سالن کنفرانس دانشکده
محیط زیست دانشگاه برگزارشد.
در این نشست مهندس مسعود زندی ،معاون سازمان محیط
زیست ،گفت« :حدود  ۷۰درصد علت آلودگی هوای
شهر تهران مربوط به خودروهاست که برای کاهش آن،
استانداردسازی سوخت ،توسعه فضای سبز و آموزش مورد
توجه قرار گرفته است».
مهندس زندی افزود« :طبق برآوردهای صورت گرفته در سال
 ۱۳۹۵تعداد  ۵/۴میلیون خودرو و  ۵/۲میلیون موتورسیکلت
در شهر تهران در حال تردد هستند که مهمترین منبع آلوده
کننده هوای تهران به شمار میروند».
وی در ادامه خاطرنشان کرد« :بعد از حذف گوگرد و سرب
از سوخت و رعایت استاندارد یورو  ،۴اصلیترین پارامتر
آلودهکننده هوا ،ذرات با اندازه کمتر از  ۲.۵میکرون است که
بیشترین ضرر و آسیب را بر زندگی مردم بر جای میگذارد».
در ادامه مهندس محمد درویش ،پژوهشگر و استاد دانشگاه با
تاکید براینکه با گذشت بیش از  ۶۰سال موفق به حل مشکل
آلودگی هوا نشدهایم گفت« :این امر به دلیل تشخیص نادرست
مسئله ،عوامل آلودگی هوا و و ارائه راهحل مناسب بوده است».
وی افزود« :طبق گزارشهای ناجا در شهر تهران هر نفر در
روز  ۵/۲ساعت از وقت خود را در ترافیک تلف میکند که با

توجه به جمعیت شهر تهران ضرر اقتصادی زیادی را به دولت
تحمیل و از کیفیت زندگی شهروندان میکاهد».
در این نشست همچنین ،دکتر محمدرضا مثنوی ،معاون
پژوهشی دانشکده محیط زیست ،با اشاره به اینکه
سیاستهای ما باید بر مبنای توسعه مبتنی بر تولید پاک
باشد ،گفت« :آگاهی مردم درباره آلودگی هوا باالست ،ولی از
حساسیت الزم برخوردار نیست ،هماکنون در ساخت خودرو
از تکنولوژی  ۲۰سال پیش استفاده میشود و میزان آالیندگی
موتورسیکلتها چهار برابر خودروهاست که در رابطه با
جایگزینی آنها و گسترش حمل و نقل عمومی اقدام خاصی
صورت نگرفته است».
این نشست با پرسش و پاسخ درباره مسائل گوناگون محیط
زیستی به پایان رسید.

پنجمین سمپوزیوم بینالمللی جراحی دامپزشکی در دانشگاه تهران برگزار شد
مراسم افتتاحیه این سمپوزیوم بینالمللی با حضور دکتر
سیدحسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه ،جمعی از استادان
دانشکده دامپزشکی ،رئیس و معاونان سازمان دامپزشکی
کشور ،متخصصان و صاحبنظران داخلی و بینالمللی  ۱۵آذر
در دانشکده دامپزشکی برگزار شد.

آیین افتتاحیه پنجمین سمپوزیوم بینالمللی جراحی و
سیزدهمین سمپوزیوم جراحی ،بیهوشی و تصویربرداری
تشخیصی دامپزشکی ایران برگزار شد.

در این مراسم از مقام علمی و اخالقی استاد دکتر عباس
وشکینی ،عضو هیأت علمی پیشکسوت گروه جراحی و
رادیولوژی و نخستین متخصص رادیولوژی دامپزشکی ایران،
به پاس یک عمر خدمت صادقانه علمی نیز تجلیل شد و
لوحهای تقدیر و هدایایی توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه
تهران و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران به
این استاد پیشکسوت اهدا شد.
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همایش ملی ورزش و بیماریها در پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران
سومین همایش ملی ورزش و بیماریها توسط پردیس
بینالمللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد.
سومین همایش ملی ورزش و بیماریها توسط پردیس
بینالمللی کیش و با همکاری پژوهشگاه علوم ورزشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  ۹و ۱۰آذر در پردیس
بینالمللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد.
در مراسم گشایش این همایش که با حضور هیأت رئیسه
پردیس کیش دانشگاه تهران و پژوهشگاه علوم ورزش،
رؤسای واحدهای دانشگاهی مستقر در کیش و جمعی از
صاحبنظران عرصه سالمت ،استادان و دانشجویان برگزار
شد ،دکتر دولتشاهی ،رئیس همایش ملی ورزش و بیماریها،
ضمن خوشامدگویی به حضار نقش ورزش را در پیشگیری
و حتی درمان بیماریها بسیار مهم برشمرد و ابراز امیدواری
کرد که با بهرهگیری از تجربیات برگزاری همایش در دو سال
گذشته و امسال در سال آینده شاهد همایشی با کیفیتتر و
پربارتر در سطح بینالمللی باشیم.
در ادامه این مراسم ،دکتر قره خانلو ،رئیس پژوهشگاه علوم
ورزشی ،با اشاره به سهم باالی هزینههای سالمت و درمان
در بودجه دولت ،نقش ورزش را در کاهش این هزینهها از
طریق پیشگیری از بروز بیماریها بسیار حائز اهمیت دانست.

وی موضوعات طرح شده در این همایش را بسیار جدی و
مهم برشمرد و ابراز امیدواری کرد این مباحث بتواند سهمی
در کاهش هزینههای دولت داشته باشد.
همایش ملی ورزش و بیماریها از سال  ۱۳۹۴هرساله با هدف
تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی ،توسعهای و کاربردی ،در
حوزه ورزش و بیماریها در راستای تأمین نیازهای جامعه و
آگاهی بخشی به عموم مردم برگزار میشود.
همچنین امسال از میان  ۱۵۰عنوان مقاله که در محورهای
ورزش و سرطان ،ورزش و اختالالت متابولیک ،ورزش
و اختالالت عصبی عضالنی ،ورزش و بیماریهای
ایمونولوژیکی ،ورزش و بیماریهای قلب و عروق ،ورزش
و اختالالت رفتاری و روانشناختی ،ورزش و آسیبهای
عضالنی اسکلتی و ورزش و بارداری توسط دبیرخانه
همایش دریافت شد ،پس از انجام فرایند داوری توسط کمیته
داوران حدود  ۶۰عنوان مقاله در  ۲بخش سخنرانی و پوستر
برگزیده شدند.
در این همایش دو روزه تعداد  ۲۰سخنرانی کلیدی توسط
پژوهشگران ارائه شد و نشست تخصصی ورزش و
اوتیسم با حضور اندیشمندان این حوزه و انجمن اوتیسم
ایران برگزار شد.
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تقدیر از برگزیدگان نشریات دانشجویی دانشگاه تهران
مراسم تقدیر از برگزیدگان نشریات دانشجویی در نشست
مدیران و فعاالن نشریات دانشجویی با معاون فرهنگی
دانشگاه تهران برگزار شد.
نشست صمیمانه مدیران و فعاالن نشریات دانشجویی و
تقدیر از برگزیدگان نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در
جشنواره سراسری «تیتر  »۱۰با حضور معاون فرهنگی و مدیر
کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ۱۱ ،دی در باشگاه
دانشجویان برگزار شد.
دکتر سرسنگي ،معاون فرهنگي دانشگاه ،در اين نشست با
تاکيد بر نقش نشریات دانشجویی ،گفت« :من اعتقاد جدی به
حضور نشریات دانشجویی دارم و فکر میکنم جامعه سالم
جامعهایست که نشریات خوب داشته باشد .نشریه در واقع،
بخش منتقد و آینه جامعه است؛ اگر به تاریخ نشریات در ایران
از پیش از دوران مشروطیت نگاه کنیم ،میبینیم که نخبهترین
افراد این جامعه آدمهایی بودند که دستی بر آتش مطبوعات
داشتند .مخصوصا نشریاتی که در زمان مشروطه منتشر میشد
آزادی خواهی مردم ایران را منعکس می کرد ،بعد از آن هم
همینطور در جامعه ایرانی حضور در مطبوعات نشان از تفکر
و روشنفکری بوده است».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت« :ما در

ایران خبرنگاران ،روزنامهنگاران و نشریات خوبی داشته و
داریم .هر چند که باید اذعان کنیم که مردم ما به صورت عام
خیلی روزنامه ،نشریه و مجلهخوان نیستند و سرانه مطالعه
ی ما بسیار کم است .باید توجه داشت که حتی امروز
مطبوعات 
هم که فضای مجازی فراگیر شده است ،نشریات روی دکهها
مورد توجه هستند و کارکرد خود را دارند.
دکتر سرسنگی با اشاره به اهمیت نشریات دانشجویی ،تصریح
کرد« :دانشگاهی که حداقل  300-200نشریه فعال دارد این
دانشگاه نباید از نظر فرهنگی مشکل داشته باشد؛ یعنی اینقدر
نشریات دانشگاه میتوانند در توسعه فرهنگی دانشگاه موثر
باشند که حد و مرز ندارد .به همین علت بسیار خوشحالم که
در دوران اخیر توانستهایم از نشریات حمایت کنیم تا بتوانند
در توسعه فرهنگی ،علمی و اجتماعی دانشگاه نقش بیشتری
ایفا کنند».
وی تاکید کرد« :نشریات عمومی دانشگاه باید فعالتر باشند،
محتوای جذاب تولید کنند ،ارتباط بیشتر و موثرتری با
دانشجویان برقرار کنند و گرافیک کارها را نیز ارتقا بدهند.
امیدوارم نشریات ما در دانشگاه تهران هم به لحاظ محتوا و
هم شکل ،روز به روز ارتقا پیدا کنند برای اینکه مخاطب بیشتر
و بهتری پیدا کنیم».
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معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به این نکته که کار
نشریه یک کار علمی است ،گفت« :علوم ارتباطات و
روزنامهنگاری امروز در دانشگاههای بزرگ دنیا تدریس
میشود .دانشجویان ما در دانشگاه تهران باید بهترین دانش
را در حوزه روزنامهنگاری و نشریات در حوزههای مختلف
داشته باشند».
وی افزود« :من از همکارانم در اداره کل فرهنگی و اجتماعی
خواستم که حتما دورههای آموزشی خوبی برای دانشجویان
برگزار کنیم و بهترین استادان را بیاوریم .حتی اگر الزم باشد
این استاد از خارج از کشور بیاید ،ما هزینههای آن را تقبل
خواهیم کرد ،برای اینکه نشریات دانشگاه تهران نشریات
تخصصی و ارزندهتری باشد».
دکتر سرسنگی افزود« :کیوسک نشریات را به صورت جدی
پیگیری کردهایم و به دانشکدهها و پردیسها اعالم کردهایم که
باید بخشی را به کیوسک نشریات دانشجویی اختصاص دهند
و تا کنون دانشکده دامپزشکی این کیوسک را راهاندازی کرده
است .ما نیز تا پایان سال کیوسک مرکزی نشریات را با شکل
مناسبی در پردیس مرکزی افتتاح خواهیم کرد».

معاون فرهنگی دانشگاه تهران در پایان ضمن تشکر از کمیته
نظارت بر نشریات چه اعضای دانشجویی و چه اعضای
هیأت علمی گفت« :با همت ،تالش و دقت آنها در نزدیک به
سه سال اخیر ،ما حتی یک مورد توقیف و برخورد با نشریات
در دانشگاه تهران نداشتهایم و بر عکس ،هر روز شاهد
افزودهشدن نشریات جدید به خانواده نشریات دانشجویی
هستیم».
در ادامه این نشست ،دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ،مدیر کل
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،به معرفی و تشریح سامانه
نشریات دانشجویی دانشگاه تهران و طرح حمایت از نشریات
دانشجویی پرداخت.
بخشی از این نشست به پرسش و پاسخ و تبادل نظر در
خصوص نشریات دانشجویی بین دانشجویان و معاون
فرهنگی و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
اختصاص پیدا کرد که طی آن دانشجویان از سامانه نشریات
ابراز رضایت کردند و قرار شد که یک کارگاه عملی براي
آموزش کار با سامانه نیز برگزار شود.
در انتهای این نشست ،از رتبههای برتر در جشنواره تیتر  10و
شایسته تقدیر از سوی دانشگاه تهران تقدیر شد.

برگزاری همایش ملی
عسل و علوم زیستمولکولی در دانشگاه تهران

اولین همایش ملی عسل و علوم زیستمولکولی در دانشگاه
تهران برگزار شد.
اولین همایش ملی عسل و علوم زیستمولکولی با همکاری
مشترک انجمن بیوشیمی ایران و انجمن زنبورعسل ایران و
با رویکرد ارتباط بین جامعه ،صنعت و دانشگاه و نیز تاکید
بر جایگاه تحقیقات بنیادی در صنعت تولید عسل ایران ،با
حضور استادان ،دانشجویان ،زنبورداران ،مسئوالن سازمان ملی
استاندارد ایران و سازمان تحقیق ،آموزش و توسعه کشاورزی،
با ارائه  ۱۰سخنرانی تخصصی ۲۹ ،آذر در سالن شهید دهشور
پردیس علوم دانشگاه تهران ،برگزار شد.
در این همایش از بین  ۴۰چکیده مقاله دریافتشده توسط
دبیرخانه همایش ۱۰ ،مقاله بهصورت پوستر انتخاب و ارائه
شد .در مراسم اختتامیه همایش ،حاضران بر دو محور شامل
توسعه کیفی صنعت زنبورداری از رهگذر توجه بیش از
پیش بر تحقیقات بنیادی در حوزه علوم زیستمولکولی و
نیز بازنگری استاندارد عسل در کشور مبتنی بر دستاوردها و
شاخصهای زیستمولکولی و با همکاری پژوهشگران علوم
پایه کشور تاکید کردند.
در پایان مقرر شد با هدف پیگیری دستاوردهای همایش،
نشستهای مشترک دو انجمن بهصورت دورهای برگزار
شود .گفتنی است دبیرخانه دائمی این همایش در مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران است.
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اختتامیه شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان
دانشگاهتهران

مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان و
نخستین جشنواره ورزشی معلولین و جانبازان دانشگاه تهران
برگزار شد.
مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان و
نخستین جشنواره ورزشی معلولین و جانبازان دانشگاه تهران
با حضور معاون فرهنگی دانشگاه و جمعی از مسئوالن و
دانشجویان ۳ ،دی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار
شد .در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران
که از اول آبان تا  ۲۹آذر برگزار شد ،قریب به ۲هزار دانشجوی
دختر و پسر در  ۱۹رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند.
همچنین در نخستین جشنواره ورزشی معلولین و جانبازان
دانشگاه تهران ۵۰ ،تن از دانشجویان معلول و جانباز دانشگاه نیز
در  ۴رشته ورزشی با هم رقابت کردند.

اولین جلسه کارگروه سرای سبز خوابگ اههای
دانشگاه تهران برگزار شد

اولین جلسه کارگروه سرای سبز خوابگاههای دانشگاه تهران
 ۷آذر با حضور اعضای کارگروه و کمیتهها در دفتر مدیر کل
خوابگاههای دانشگاه تهران برگزار شد.
کوی دانشگاه در اجرای برنامه راهبردی دانشگاه تهران مبنی
برحفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز،
هماهنگی و نظارت بر مسائل زیست محیطی در محیط
خوابگاهها به منظور ارتقای کیفیت زندگی از طریق تدوین
سیاستها ،راهبردها و برنامهریزی اجرایی ،اقدام به تشکیل
کارگروه سرای سبز خوابگاههای دانشگاه تهران نموده است.
فعالیت کار گروه حول شش محور زیست محیطی انرژی،
پسماند بازیافت ،آب و فاضالب ،فضای سبز ،تغذیه ارگانیک
و هوا و صوت ساماندهی میشود.

برگزاری کارگاه آموزش ضمن خدمت کارشناسان دانشجویی پردیسها ،دانشکدهها و مراکز دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی ضمن خدمت کارشناسان دانشجویی
پردیسها ،دانشکدهها و مراکز دانشگاه با حضور معاون
دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.
کارگاه آموزشی ضمن خدمت کارشناسان دانشجویی
پردیسها ،دانشکدهها و مراکز دانشگاه تهران ۴ ،دی با حضور

دکتر حسن بهنژاد ،معاون دانشجویی دانشگاه ،برخی از
مسئوالن ،همکاران حوزه ستادی امور دانشجویی ،کارشناسان
امور دانشجویی پردیسها ،دانشکدهها و مراکز و نمایندگان
صندوق رفاه دانشجویان ،در تاالر امیرکبیر دانشگاه برگزار شد.
از جمله موضوعات مورد بحث در این کارگاه آموزشی
میتوان به ارائه راهکارهای عملیاتی مروری بر آموزشهای
داده شده در خصوص وام و تسویه حساب و آموزش مراحل
انجام روند فارغالتحصیلی در سامانه گلستان از سوی مسئول
راهبری سامانههای پذیرش و فارغالتحصیلي مرکز فناوری
اطالعات و فضای مجازی دانشگاه و گزارشی از فعالیتهای
انجامشده در خصوص دانشجویان نمونه ،شورای صنفی
دانشجویان و تسویه و وام در سال  ۹۶از جانب همکاران
ستادی امور دانشجویی اشاره کرد.
این کارگاه با جلسه پرسش و پاسخ کارشناسان دانشجویی و
نمایندگان صندوق رفاه به پایان رسید.
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شب یلدای مؤسسه لغتنامه دهخدا با حضور استادان دانشگاه بامبرگ آلمان برگزار شد

مراسم شب یلدا و جشن میالد مسیح در مؤسسه لغتنامه
دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی ۲۹ ،آذر برگزار
شد.
در این مراسم که با حضور گسترده فارسیآموزان غیرایرانی
همراه بود ،دکتر علیزاده ،مدیر کل دانشجویان غیرایرانی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر درزی ،رئیس مؤسسه دهخدا

و دکتر خدیش ،در خصوص شب یلدا سخنرانی کردند.
همچنین برنامههای هنری شامل کلیپها و اجرای موسیقی
زنده بود .در بخش نمایشگاهی به منظور آشنایی با فرهنگ
و هنر ایران نیز غرفههای صنایع دستی ،خوشنویسی و
ایرانشناسی نسبت به نمایش و عرضه محصوالت خود اقدام
کردند.
همچنین در حاشیه این مراسم دکتر رکسان هاگ هیگوچی،
دکتر میترا شریفی نیستانک و استادان دانشگاه بامبرگ آلمان،
از مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان
فارسی دیدن کردند.
در این بازدید ،دکتر علی درزی ،رئیس مؤسسه و هیأت آلمانی،
در خصوص تداوم همکاری دوجانبه تبادل نظر کردند.
دانشگاه بامبورگ  ۲۵سال است که با مؤسسه لغتنامه دهخدا
همکاری میکند و تا کنون فارسیآموزان بسیاری را به این
مؤسسه اعزام کرده است.

برگزاریجشنمیالدحضرتمسیحوآغازسالنومیالدیدانشجویانبینالمللیدردانشگاهتهران
جشن میالد حضرت مسیح و آغاز سال نو میالدی دانشجویان
بینالمللی دانشگاههای تهران در موسسه دهخدا و مرکز بین
المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد.
این برنامه توسط موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین المللی
آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران و اداره کل دانشجویان
بینالمللی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات
فناوری  ۱۰دی در تاالر دکتر افشار موسسه دهخدا برگزار و
با استقبال دانشجویان غیرایرانی روبهرو شد.
دکتر درزی ،رئیس موسسه لغت نامه دهخدا ،دکتر پاکتچی،
دکتر ریاضی ،معاون سازمان امور دانشجویان ،و دکتر علیزاده،
مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ،از سخنرانان
این برنامه بودند.
در این برنامه که دکتر هادی از مدرسین مرکز اجرای آن را
بر عهده داشت ،بخشهای مختلفی از جمله اجرای گروه کر
آیس (ایران -اتریش) ،اجرای موسیقی سنتی ایران ،شعرخوانی
و خاطرهگویی چند دانشجوی غیرایرانی و پخش کلیپهای

مناسبتی را شامل میشد.
حضور در ایران و آموختن زبان فارسی ،احترام ایرانیان به
سایر ادیان و میهماننوازی ایرانیان از نکاتی بود که دانشجویان
غیرایرانی در خاطرات خود بیان کردند.
در کنار این برنامه نمایشگاه صنایع دستی و کارگاه خوشنویسی
نیز برگزار شد.
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برگزاری سخنرانی با عنوان سرمایهگذاری خارجی
مسئوالنه برای توسعه پایدار در دانشگاه تهران

سخنرانی با عنوان سرمایهگذاری خارجی مسئوالنه برای
توسعه پایدار در بزرگداشت مرحوم استاد مسعود طارمسری،
چهره نامآشنای حوزه حقوق بینالملل و حقوق تجارت
بینالمللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
برگزار شد.
همکاران و پژوهشگران ارشد مرکز مطالعات عالی بینالمللی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری انجمن ایرانی
سازمان ملل متحد در تکریم اصالت اخالق و علم ،برنامه
سخنرانی و بزرگداشتی برای مرحوم ،استاد مسعود
طارمسری  ۲۸آذر در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی
بینالمللی برگزار کردند .در این مراسم دکتر محمدباقر شیخی،
پژوهشگر مطالعات بینالمللی دانشگاه تهران ،در سخنرانی با
عنوان «سرمایهگذاری خارجی مسئوالنه برای توسعه پایدار»
ویژگیهای ممتاز مرحوم طارمسری ،و نیز تخصص و
تسلط وی در حوزههای مختلف حقوق بینالملل ،مسئولیت
بینالمللی دولتها و سازمان ملل متحد را بیان کرد.
وی با توجه به اثرات ناعادالنه سرمایهگذاری خارجی در
کشورهای در حال توسعه ،با تاکید بر سرمایهگذاری مسئوالنه
در این حوزه ،موضوع سخنرانی خود به چهار بخش:
سرمایهگذاری خارجی ،سرمایهگذاری مسئوالنه ،توسعه
پایدار و فرصتها و موانع حقوقی در برقراری رابطه بین
سرمایهگذاری و توسعه پایدار تفکیک و تشریح کرد.
محورهای اصلی این سخنرانی عبارت بودند از :توسعه پایدار
امری حیاتی برای تنها زیست کره انسانی؛ اجتنابناپذیری
سرمایهگذاری خارجی در مسیر توسعه پایدار؛ ضرورت
حرکت به سمت سرمایهگذاری مسئوالنه؛ صلح ،امنیت،
حقوق بشر و عدم فساد الزمه سرمایهگذاری مسئوالنه؛ نیاز

به اراده و همکاری عمومی برای قرار دادن سرمایهگذاری
روی ریل توسعه پایدار؛ ضرورت استفاده از ظرفیتها و
توانمندیهای بخش خصوصی؛ تالش برای رفع موانع و
استفاده از فرصتهای حقوقی برای آشتی بین منافع خاص
تجاری و منافع عام جهانی.
استاد مسعود طارمسرﯼ ،از چهرههای نامآشنای حوزه حقوق
بینالملل و حقوق تجارت بینالمللی بود .وی در سال
 ۱۳۲۹در رشت ،در خانوادهای فرهنگی به دنیا آمد و در آذر
 ۱۳۹۰دارفانی را وداع گفت .او در سال  ۱۳۵۵با اخذ فوق
لیسانس روابط بینالملل با گرایش حقوق بینالملل عمومی از
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فارغالتحصیل
شد .تالشهای وی در حوزه «حقوق مالکیت فکری» (حقوق
مالکیت صنعتی و کپی رایت) ،مرحوم طارمسری را به چهره
شاخص حقوق مالکیت فکری در ایران تبدیل کرد.

حکم رهبر معظم انقالب
برای عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

رهبر معظم انقالب اسالمی ،طی حکمی ،حجتاالسالم دکتر
حسن علیدادی سلیمانی ،عضو هیأت علمی گروه آموزشی
حقوق پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران ،را ب ه عنوان
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمان منصوب
کردند.
در بخشی از حکم مقام معظم رهبری ،ضمن اشاره به
شایستگیهای دکتر حسن علیدادی سلیمانی ،آمده است:
«اکنون جنابعالی در میان این مردم عزیز و محبوب ،به قبول
وظیفه سنگینی مفتخر گشتهاید .امید است به بهترین وجه از
عهدهی آن برآیید .انس با عامه مردم ،معاشرت با جوانان،
همکاری با دانشگاهیان و فرزانگان ،تقویت جدّی جبههی
فرهنگی انقالب ،ارتباط مستمر با علمای اعالم و بهرهگیری
از توان و ابتکار جوانان انقالبی و مومن و غنیکردن محتوای
نمازجمعه را از جنابعالی انتظار دارم و توفیقاتتان را از خداوند
متعال مسألت مینمایم».
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تیم کارکنان دانشگاه تهران قهرمان شطرنج دانشگاههای منطقه یک کشور شد

دانشگاه تهران در مسابقات شطرنج تیمی و انفرادی مردان
جشنواره کارکنان دانشگاههای منطقه یک کشور قهرمان شد.
در ادامه رقابتهای دومین جشنواره ورزشی اعضای هیأت
علمی و کارکنان دانشگاههای منطقه یک کشور که از آذر
 ۱۳۹۶آغاز شد ،رقابتهای رشته شطرنج مردان به میزبانی
دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و تیم شطرنج کارکنان
دانشگاه تهران ،تمامی عناوین قهرمانی این ماده را به خود
اختصاص داد.
در ماده سریع انفرادی این مسابقات که در پنج دور بهروش
سوئیسیبرگزارشد،محمدابراهیمزاده،کارشناسادارهکلتربیت
بدنی ،عنوان قهرمانی را برای دانشگاه تهران به ارمغان آورد.

ردهبندی نفرات برتر به شرح ذیل است:

 -۱محمدنقی ابراهیم زاده دانشگاه تهران  ۴/۵امتیاز
 -۲محمد عظیمی دانشگاه علم و صنعت  ۴امتیاز
 -۳مهدی صادقی نائینی دانشگاه تهران  ۴امتیاز
 -۴داوود محتشمی دانشگاه علم و صنعت  ۴امتیاز
در ماده تیمی رقابتها نیز ،تیم دانشگاه تهران با احتساب
امتیازات محمد ابراهیمزاده و مهدی صادقی نائینی قهرمان شد.
ردهبندی تیمهای برتر این ماده به شرح ذیل است:
 -۱دانشگاه تهران  ۸/۵امتیاز
 -۲دانشگاه علم و صنعت  ۸امتیاز
 -۳دانشگاه عالمه طباطبایی  ۵امتیاز
 -۴دانشگاه فرهنگیان  ۵امتیاز

در ماده برقآسا ۴ ،بازیکن ۴ ،امتیازی شدند که معین کامیار از
دانشگاه تهران با پوئنشکنی اول شد.
ردهبندی این ماده هم به شرح ذیل است:
معین کامیار دانشگاه تهران  ۴امتیاز؛ محمد ابراهیمزاده دانشگاه
تهران  ۴امتیاز؛ داوود محتشمی دانشگاه علم و صنعت  ۴امتیاز؛
ایوب عزیزپور دانشگاه علم و صنعت  ۴امتیاز.
در ماده تیمی مسابقات برقآسا نیز دانشگاه تهران عنوان
قهرمانی را از آن خود کرد.

ردهبندی این بخش نیز به شرح ذیل است:

 -۱دانشگاه تهران  ۸امتیاز
 -۲دانشگاه علم و صنعت  ۸امتیاز
 -۳دانشگاه فرهنگیان  ۵امتیاز
 -۴دانشگاه علمی کاربردی  ۳امتیاز
اعضای تیم دانشگاه تهران که در این رقابتها عبارت بودند از:
 -۱محمدنقی ابراهیم زاده اداره کل تربیت بدنی
 -۲معین کامیار پردیس فنی
 -۳محمد شادمان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 -۴مهدی صادقی نائینی پردیس فنی
در ردهبندی مجموع امتیازات جشنواره کارکنان دانشگاههای
منطقه یک ،تیم دانشگاه تهران با کسب  ۴۴امتیاز ( ۷طال۲ ،
نقره و یک برنز) در بین  ۱۳دانشگاه مدال آور ،صدرنشین
جدول رقابتها شد.
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|دفتر مرکزی پردیس البرز با حضور رئیس دانشگاه تهران افتتاح شد|
دفتر مرکزی پردیس البرز ۱۴ ،آذر با حضور رئیس و مسئوالن
دانشگاه تهران افتتاح شد.
در این مراسم که با حضور رئیس و مسئوالن دانشگاه تهران
برگزار شد ٬دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئيس دانشگاه،
ضمن تبریک میالد رسول اکرم و امام جعفر صادق (ع) و
بزرگداشت روز دانشجو گفت« :خوشحالیم امروز شاهد
افتتاح این ساختمان بعد از فراز و نشیبهای زیاد هستیم».
وی در ادامه افزود« :برای دانشگاه تهران بسیار مهم است که
هر حرکتی که انجام میشود نه تنها برند دانشگاه تهران را
خدشهدار نکند ،بلکه بر کیفیت عملکرد دانشگاه اضافه کند و
شرط آن این است که برنامههای آموزشی و دانشآموختگان
از کیفیت الزم برخوردار شوند».
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :کیفیت برنامه آموزشی
پردیس البرز از ابتدا قابل قبول بوده ،هر مدرکی که دانشگاه
تهران صادر میکند از یک مسیر کنترل کیفیت الزم عبور میکند،
اما مهم این است که این کیفیت باید ارتقا پیدا کند و انتقال دفتر
مر کزی پردیس البرز در این راستا صورت گرفته است».
دکتر نیلی احمدآبادي تاکید کرد« :هدف دانشگاه تهران از ایجاد
پردیسهایی مانند البرز و کیش صرف ًا افزایش ظرفیت دانشجو

و یا درآمد مالی نیست هر چند که همه دانشگاههای معتبر
دنیا بخشی از درآمدهایشان را از محل شهریه اخذ میکنند.
بلکه از دیدگاه ما این پردیسها محلی برای نوآوری هستند.
در دانشگاه تهران به دلیل بزرگی ،انجام تغییرات به سختی
و کندی صورت میگیرد و البته این صحیح است دانشگاه
تهران یک نهاد بسیار بزرگی است و هر تصمیمی در آن باید
با پختگی و دوراندیشی الزم صورت گیرد».
وی با عنوان اینکه پردیسها به دلیل چابکی محلی برای
تجربه ایدههای نوآورانه هستند ،گفت« :یکی از ماموریتهایی
که به همه پردیسها ارائه شده این است که به راهکارها و
برنامههای جدید فکر کنند .که این برنامهها در محتوا ،روش
و یا نوع است».
رئیس دانشگاه تهران توسعه رشتههای بینرشتهای را یکی از
ماموریت های پردیس البرز برشمرد و تاکید کرد« :تمرکز ما در
پردیس کیش بر روی توسعه فعالیتهای بینالمللی است اگر
چه این بدان معنی نیست که سایر واحدهای دانشگاه تهران
بایداز این مسئله غفلت کنند .یکی از محورهای فعالیت در کل
دانشگاه تهران فعالیتهای بینالمللی است ،ولی پردیس کیش
به طور ویژه بر روی این موضوع باید متمرکز و در آینده اکثر

99

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 118

برنامههایش باید به زبان انگلیسی ارائه شود».
دکتر نیلی احمدآبادي با بیان اینکه ماموریت پردیس البرز
توسعه رشتههای بینرشتهای است یادآورد شد« :تدوین
آییننامه توسعه رشتههای بینرشتهای در دانشگاه تهران به
حدود  ۱۰سال گذشته بر میگردد ،ولی بهرغم ظرفیت بسیار
باالی دانشگاه تهران ما نتوانستیم توسعهای را در این حوزه
لحاظ کنیم .علت آن هم این است که زمانی که میخواستیم
یک رشته بین رشتهای ایجاد کنیم همواره این بحث بوده کدام
یک از دانشکدهها به صورت اصلی و یا جنبی باید قرار داده
شوند و اینکه سهم و مسئولیت هر کدام چگونه تنظیم شود،
نامشخص است».
وی ادامه داد« :پردیس البرز به دلیل اینکه همه واحدهای
دانشگاه در آن حضور دارند ،میتواند محور ایجاد رشتههای
بین رشتهای شود و این منافات با فعالیت دانشکدهها در این
حوزه ندارد ،ولی این مسئولیت به شکل خاص بر عهده

برخی رشتهها منقضی شده و تاثیر چندانی در جامعه ندارند
که باید پایش و رشتههای جدید جایگزین شوند».
رئیس پردیس البرز خاطر نشان کرد« :در حوزههای جدید
اگر وارد شویم هویت پردیس معنیدار خواهد شد .شعار ما
که البته تاکیدی بر شعار دانشگاه است دانشگاه اخالقمدار و
مسئولیت اجتماعی است .ما به دانشجو به عنوان مشتری نگاه
نمیکنیم .هرچند شهریه دریافت میشود ،اما نگاه اقتصادی
نداریم ،بلکه بحث دانشگاه اخالقمدار و مسئولیت اجتماعی
سرلوحه پردیس است تا بتواند گامی در جهت سیاستهای
کالن دانشگاه بردارد».
دکترمهدی وصفی مرندی ،معاون اجرائی پردیس البرز دانشگاه
تهران ،نیز گزارشی از روند تکمیل و بازسازی ساختمان
مرکزی پردیس البرز ارائه کرد و گفت« :در سال  ۱۳۹۴در
هیات رئیسه دانشگاه تهران تصمیم گرفته شد تا دفاتر پردیس
البرز در دانشکدهها و پردیسها شروع به فعالیت کنند که این

پردیس البرز است».
دکتر یونس نوربخش ،رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران،
در ابتدای این مراسم ضمن خوش آمدگویی و تشکر از
دستاندرکاران بازسازی و آمادهسازی دفتر مرکزی پردیس
گفت« :پردیس البرز معتقد به کیفیت است و همه فعالیتها
ناظر بر این امر است .ما دنبال این هستیم که دانشجو و استاد
با فراغ بال به اصل مسئله بپردازند و درگیر مسایل حاشیهای
نشوند».
وی افزود« :ما به دنبال توسعه بیرویه نیستیم و هدف ما
نوآوری در رشتههای جدید و بهروز کردن آنهاست ،تاریخ

مسئله مورد استقبال دانشجویان و استادان قرار گرفت».
وی افزود« :در کنار این پیشنهاد الزم بود ساختمان مرکزی
پردیس البرز در مجاورت دانشگاه تهیه و یا احداث شود
و این ساختمان که در حال حاضر به عنوان دفتر مرکزی
است خریداری و عملیات ساختمانی از ابتدای فروردین ۹۵
شروع شد .پس از بررسی مشخص شد که ساختمان نیاز به
مقاومسازی دارد به همین دلیل بازسازی آن به طول انجامید
و سرانجام با مشارکت مسئوالن و کارکنان بهویژه اداره کل
طرحهای عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران امروز شاهد
افتتاح آن هستیم».
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مجيدانتظاري
نام پدر :علي
تاريخ و محل تولد ۱۳۳۷:تهران
تاريخ و محل شهادت :اسفند  ۱۳۶۲عمليات خيبر
رشته تحصيلي :تاريخ -دانشکده ادبيات و علوم انساني
زندگينامهشهيد
شهيد مجيد انتظاري در سال  1337در خانوادهاي مذهبي
و روحاني در تهران متولد شد .جدّ بزرگ او حاج آخوند
رستمآبادي از علماي بزرگ تهران در اوان مشروطه بود.
تحصيالت خود را تا دبيرستان در مدارس دولتي طي نمود
و موفق به اخذ ديپلم ادبي شد .در سال  1356به سربازي
رفت و به بيرجند اعزام شد .پس از شعلهورتر شدن آتش
انقالب به محض دريافت پيام امام خميني(ره) مبني بر خروج
سربازان از پادگانها ،شهيد انتظاري بيدرنگ از پادگان بيرجند
به تهران آمده و مدتي را به جنوب رفت و مجددا به تهران
و به جمع ياران مسجد امام حسين(ع) در خيابان زرين نعل
بازگشت .با شروع جنگ تحميلي بسيج مسجد فعالتر شده و
با تالش فراوان مجيد و سايرين به پايگاه مقاومت منطقه تبديل
ميگردد .در سال  1358در رشته تاريخ در دانشكده ادبيات
دانشگاه تهران پذيرفته شد .با آغاز انقالب فرهنگي دانشگاهها
تعطيل شدند و او به بنياد شهيد ميپيوندد .با اوجگيري فعاليت
منافقين و ترورهاي آنها پايگاه بسيج مسجد امام حسين(ع)
فعاالنه در صحنه حضور مییابند و مجيد و ساير ياران
شبهاي متمادی به پاسداري از منطقه ميپردازند.
سرانجام همراه ساير برادران بسيجي به رغم اينكه تنها
تكيهگاه و مورد عالقه و وابستگي شديد مادر بود ،در 15
بهمن ماه سال  1362بعد از طي يك دوره كوتاهمدت به
جبهه اعزام شد.

شهيد انتظاري در گردان ميثم از لشگر محمد رسول اهلل(ص)
بود كه در عمليات خيبر شركت نمود و در  1362/12/10در
جبهه طالئيه رشادتها از خود نشان داد و سرانجام به تير كين
رهسپار ديار حق گرديد.پيكر مطهرش هيچگاه بدست نيامد.
بخشي از وصيتنامه شهيد
اكنون كه مشغول نوشتن اين اوراق ميباشم .اولين روز
عمليات والفجر  6است و ما هنوز در دوكوهه هستيم.
احساس ميكنم هر چه زودتر ما را هم به خط ميبرند و
سعادت جهاد في سبيل اهلل شايد گوشهاي از آن را ببريم
چرا كه اكنون پي بردهام زندگي ماديات ظاهري نيست ،بلكه
وراي آن است و چيزي كه به زندگي معني ومفهوم ميدهد
روحانيت و معنويت خدايي است.
بار پروردگارا! نيرويي كه مرا به جبهه ميكشاند خود نميدانم
كه تو خواستي و تو لطفت شامل من گرديد.
امروز من با ياد تو با اتكال به تو و با اين فكر كه تو راضي
هستي به سوي حسین(ع) آمدهام تا اگر راضي شوي و
رضايت تو در آن باشد بتوانم اين جان كه تو به من دادهاي
براي اسالم و ياري اوالد حسين(ع) از من پس بگيري و
بهشت را كه وعده دادهاي به من ارزاني داري.
اما اي مادر عزيز و اي خانواده گرامي!
اگر در اين چند سال عمرم به تو اي مادر بدي كردم ،نافرمانيت
را كردم و تو حق مادري را برايم تمام كردي ،ولي من فرزند
خوبي براي تو نبودم از من درگذر و مرا حالل كن و از من
راضي باش كه رضايت خدا در رضايت والدين است.
روحش شاد و يادش جاودان باد

دستـــــــــــــــــــــــــــــاورد

برای اولین بار در جهان در دانشگاه تهران ساخته شد

سیستمکلینیکیتشخیصسریعمتاستاز

درخششدانشجویانطراحیصنعتی
پردیس هنرهای زیبا در مسابقه طراحی
مبلمانوهنرهایشهری
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دانشجوی دانشگاه تهران ،برنده جایزه اثر برتر
تهرانپژوهی

پایاننامه ایرانشناسی گالره مرادی ،دانشجوی دانشگاه تهران،
اثر برتر تهرانپژوهی شد.
پایاننامه گالره مرادی به راهنمایی دکتر علی شهیدی،
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،با عنوان
«تحلیل محتوای روزنامه شکوفه؛ دومین نشریه زنان ایرانی»
در حوزه تهرانپژوهی به عنوان پایاننامه برتر کشور شناخته
شد و جایزه چهارمین جشنواره تهران (جشنواره ملی تجلیل
از تهرانپژوهان) را دریافت کرد .این اثر که در کنار تحلیل
محتوای روزنامه شکوفه به تاریخ شفاهی این روزنامه نیز
پرداخته بود ،پس از طی مراحل داوری ،تندیس و جایزه
جشنواره و لوح تقدیری به امضای استاد عبداهلل انوار ،دکتر
احمد مسجدجامعی ،دکتر ناصر تکمیلهمایون و دیگر مدیران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شورای اسالمی شهر تهران
و شهرداری تهران را کسب کرد.

کسب جایزه معتبر بینالمللی توسط دانشیار دانشکده
علوم و فنون نوین

دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،موفق به
کسب جایزه معتبر مقاله برجسته از کمیته انتشارات مؤسسه
بینالمللی انجمن آمریکایی آزمون و مواد (ایاستیام) شد.
دکتر علیرضا ترابی ،دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین،
موفق به کسب جایزه معتبر «مقاله برجسته» از کمیته انتشارات
مؤسسه بینالمللی انجمن آمریکایی آزمون (  ) ASTMشد.
مقاله نگارش شده توسط دکتر ترابی و دو تن از همکاران
تحقیقاتی وی از ایتالیا با عنوان «بررسی شکست ترد در
شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مود  IIخالص به
روش انرژی محلی» که پیشتر در مجل ه " Test� of Journal
 " Evaluation and ingبا نمایه  wosمنتشر شده است،
توسط کمیته انتشارات مؤسسه معتبر بینالمللی «انجمن
آمریکایی آزمون و مواد ( »)ASTMموفق به کسب جایزه
معتبر «مقاله برجسته» شد.

درخشش دانشجویان طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا در مسابقه طراحی مبلمان و هنرهای شهری

دانشجویان رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه
تهران در نخستین مسابقه طراحی مبلمان و هنرهای شهری
رتبه نخست تا سوم را کسب کردند.
دانشجویان رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه

تهران در نخستین مسابقه طراحی مبلمان و هنرهای شهری
میدان امام خمینی (ره) و پیاده راه اکباتان شهر همدان ،که
توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ،آذر ۱۳۹۶
در همدان برگزار شد ،رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
این مسابقه بین  ۸۴شرکتکننده در فراخوان طراحی مبلمان
شهری با  ۱۳طرح برگزار شد و دانشجویان با همراهی دکتر
جمشید امامی از استادان طراحی صنعتی دانشگاه تهران موفق
به کسب رتبههای زیر شدند:
 -۱طرح مادا ،که توسط شهاب باتمانی ،محمدسهیل محمدی
و آرزو دهستانی اردکانی طراحی شد؛
 -۲طرح سرو ،به طراحی معینالدین حسین پور سجیدان؛
 -۳طرح اترش با طراحی محمدحسین طیبی و پرستو رئیس
قنواتی.
این فراخوان به منظور گردآوری و معرفی توانمندیها و توسعه
ایدههای خالقانه طراحان ،هنرمندان و متخصصان ایرانی در
حوزه طراحی مبلمان شهری محور تاریخی و بافت مرکزی
همدان و به طور خاص میدان امام (ره) و پیادهراه اکباتان که
با تمرکز بر «طراحی نشیمن شهری»« ،سطل زباله»« ،تابلوهای
اطالعرسانی و مسیرهای شهری» و «نرده» بود ،برگزار شد.
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برای اولین بار در جهان

سیستم کلینیکی تشخیص سریع متاستاز در دانشگاه تهران ساخته شد
محققان دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برای اولین بار
در جهان موفق به ابداع روشی نوین برای تشخیص سرطانی
بودن و بررسی امکان متاستاز (امکان تهاجم سرطان) در
نمونههای بیوپسی بیماران شدند.
این سیستم به وسیله ردیابی الکترونیکی کارکرد تهاجم در
سلولهای سرطانی در مدت زمان کمتر از شش ساعت از
روی نمونه بیمار بدون نیاز به فیکس کردن و مارکرهای
پاتولوژی توان تشخیص را دارد .هیچگونه امکان خطا یا نتایج
اشتباه به واسطه سلولهای غیرسرطانی موجود در نمونه بیمار
(مانند سلولهای ایمنی بدن و سلولهای التهابی غیرسرطانی)
بررسی شده ،وجود ندارد.
این سیستم تا کنون روی بیش از  ۲۰۰بیمار تستشده و
صحت نتایج آن مورد ارزیابی متخصصان آسیبشناسی که در
تیم تحقیقاتی هستند ،قرار گرفته است.
این پروژه در دانشکده برق دانشگاه تهران (آزمایشگاه ادوات
نانوبیوالکترونیک) و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
(انستیتو سرطان) و پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
علوم پزشکی تهران انجام شده است.
مدت زمان تحقیقات بیش از دو سال و تحت حمایت ستاد
توسعه فناوری نانو صورت گرفته است .این اولین بار است
که تحقیقات منتج به محصول کلینیکی در این سطح توسط

محققان ایرانی ،انجام شده است.
به گفته دکتر محمد عبداالحد ،عضو هیاتعلمی دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ،این سیست م �Me
 Chip-tasنامگذاری شده و نتایج آن در ژورنال Nature
 Communicationsبه چاپ رسیده و ثبت اختراع آمریکا
( ) Patent USAشده است.
اینمتاس-چیپ،تواناییتشخیصمیکرومتاستازدربافتهای
لنف که به وسیله نمونه برداریها ی biop� needle core
 aspiration needle fine ,syو نیز سرطانی بودن بافت
نمونهبرداری شده به وسیله جراحی ،بیوپسی (سیانبی) و
پاپاسمیر را دارد.
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کسب مقام سوم مسابقات دادگاه مجازی
کشورهای جنوب شرق آسیا توسط دانشجویان
دانشگاهتهران

تیم سه نفره دانشجویان کارشناسی حقوق دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران در نهمین دوره مسابقات دادگاه
مجازی کشورهای جنوب شرق آسیا ،یادواره هانری دونان در
کشور نپال سال  ،۲۰۱۷مقام سوم را کسب کرد.
با کسب این عنوان که در رقابت با هشت کشور جنوب شرق
آسیا در کشور نپال به دست آمد ،تیم دانشگاه تهران توانست
جواز حضور و راهیابی به مسابقات آسیا -اقیانوسیه در کشور
هنگ کنگ را به دست آورد.
اعضای این تیم دانشجویان کارشناسی حقوق ورودی ۱۳۹۴
دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ برنا باطنی ،سهیل قاسمی،
صدف وفا بودند که هدایت آنها را مرجان قنبری ،دانشجوی
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،بر عهده داشت.
این تیم پایان اسفند ماه امسال برای رقابت بین کشورهای آسیا
و اقیانوسیه عازم هنگ کنگ خواهد شد.

دانشجویاندکتری
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی

دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،برگزیده جشنواره جوان خوارزمی شدند.

مسعود یوسفی و انوشه کفاش ،دانشجویان دکتری رشته
محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،در طرحی
با موضوع تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی و اثرات آن در
ایران ،برگزیده نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی شدند.

این مراسم  ۲۷آذر  ۱۳۹۶با حضور قائم مقام وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و سرپرست مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان در سازمان اسناد
و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
در این مراسم طرح مشترک مسعود یوسفی و انوشه کفاش
در گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان سوم
طرحهای توسعهای دست یافت و مورد تجلیل قرار گرفت.

انتشار کتاب استاد دانشگاه تهران توسط انتشارات الزویر
کتاب رباتیک ،بیومکانیک ،طراحی و ساخت ابزارهای کمک
حرکتی ،تألیف دکتر مازیار احمد شعربافی ،استاد پردیس فنی
دانشگاه تهران ،توسط انتشارات الزویر منتشر شد.
این کتاب که دارای  ۳۸نویسنده است توسط دو نویسنده
اصلی (دکتر مازیار احمد شعربافی و دکتر آندره زایفارت)
نگاشته شده است و درباره استفاده از روشهای ملهم از
طبیعت برای طراحی و ساخت ابزارهای پادار نظیر رباتهای

انساننما و اسکلتهای خارجی کمکی و یا پروتزهاست.
این کتاب با  ۶۳۸صفحه ،در سه (بخش مفاهیم ،کنترل و
پیادهسازی) و  ۹فصل به نگارش درآمده است.
نگارش کتاب رباتیک ،بیومکانیک ،طراحی و ساخت ابزارهای
کمک حرکتی از سال  ۲۰۱۵آغاز و در آن برجستهترین
محققان از سراسر جهان آخرین تحقیقات خود را در این
زمینه در کنار سایر تحقیقات به روز و مرتبط ارائه کردهاند.
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بینالمللی
اخــــــــــــــبـــــــــار

دیدار رئیس دانشگاه آیدین استانبول با
رئیسدانشگاهتهران

بازدید رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه
قطر

گزارش سفرهیأت دانشگاه تهران به چين
و شرکت در کنفرانس جهانی کنفسیوس
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دیدار رئیس دانشگاه آیدین استانبول با رئیس دانشگاه تهران
دکتر مصطفی آیدین ،رئیس دانشگاه آیدین استانبول ترکیه،
 ۲۳دي با دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به روابط تاریخی
ایران و ترکیه گفت« :دو ملت ایران و ترکیه دو همسایه بزرگ
همواره روابط خوبی با هم داشتهاند و الزم است برای توسعه
آن کوشش کنیم .همکاری دانشگاهی زیرساخت خوبی برای
توسعه است» .وی افزود« :ترکیه دارای دانشگاههایی با رتبه
علمی باال و عملکرد خوب است و دستاوردهای خوبی داشته
است که باید از این ظرفیت برای ارتباطات بین دانشگاهی با
دانشگاه تهران استفاده کرد».
رئیس دانشگاه تهران با ذکر اهمیت علم در دو کشور ایران و
ترکیه اظهار داشت« :به طور سنتی دو کشور ایران و ترکیه به
علم همیشه بها دادهاند ،چون میدانیم که آینده کشورهای ما
منوط به میزان سرمایهگذاری ما در حوزه علم است .یکی از
راههای سرمایهگذاری علم و دانش ،همکاری بین دانشگاهی
است .امیدواریم این دیدار به توسعه همکاریهای فی مابین
کمک کند».
در این دیدار دکتر مصطفی آیدین نیز ضمن تشکر از دانشگاه
تهران بابت این دیدار ،گفت« :من مسئولیتهای زیادی در

دانشگاه و آموزش عالی ترکیه دارم .دانشگاه ما بزرگترین
دانشگاه وقفی در ترکیه است .دارای  ۴۱هزار دانشجو و ۱۶
دپارتمان هستیم ۵ .هزار دانشجوی بینالمللی داریم که از ۱۰۴
کشور در دانشگاه ما حضور دارند .با  ۵۰۰دانشگاه همکاری
علمی داریم .دارای  ۳۴مرکز تحقیقاتی هستیم و در بخشهای
مختلف تحقیقات ارزشمندی انجام میگیرد و نتیجه تحقیقات
برای وزارتخانههای مربوطه ارسال میشود».
وی افزود« :برنامههای راهبردی ما بینالمللیسازی و جذب
دانشجویان بینالمللی است .در مجموع در ترکیه  ۱۲۰هزار
دانشجوی بینالمللی مشغول به تحصیل هستند .من ریاست
اتحادیه دانشگاههای اوراسیا را نیز بر عهده دارم که  ۱۰سال
است که تشکیل شده و  ۱۰۰دانشگاه عضو آن هستند».
دکتر آیدین با اشاره به امکانات اتحادیه دانشگاههای اوراسیا
اظهارداشت«:انتشاراتمشترک،تحقیقاتمشترک،مدرسههای
تابستانی ،نمایشگاههای آموزش عالی و کنفرانسهای مشترک
بخشی از فعالیتهای این اتحادیه است».
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاهها خاطرنشان کرد:
«دانشگاهها باید جلوتر از سیاستمداران حرکت کنند و با
دیپلماسی آموزشی فرصتهای دوستی و همکاری را ایجاد
کنند .ما دانشگاههای خوبی داریم .در ترکیه اعتقاد بر این است
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که بدون آموزش هیچ چیزی نخواهیم داشت .دانشجوی
بینالمللی سفیری است که کشورها را میشناسد و به توسعه
اقتصاد و فرهنگ کمک میکند .در ارتباط با ایران تصور
میشود از ظرفیتهای موجود استفاده موثر نشده است .با
همکاری مشترک ،این مسائل امکانپذیر است .ما باید راه را
برای این همکاری باز کنیم».
دکتر نیلی احمدآبادی در پاسخ به دیدگاههای رئیس دانشگاه
آیدین استانبول ترکیه گفت« :نظرات شما در اصول مورد
تایید ما است .برخی نگاهشان به راههای دور است در حالی
که فرصتهای مناسبی در همسایگی ما نیز وجود دارد.
محورهای اصلی و راهبردی دانشگاه کارآفرین ،مسئولیت
اجتماعی و بینالمللیسازی است .دانشگاه تهران به روشهای
عملی توسعه فکر میکند ۱۳ .دانشگاه برتر ایران با هم
فعالیتهای بینالملی مشترکی را سازماندهی کردهاند و اخیرا ً
هم به صورت نمادین تفاهم نامهای براي ارتقای همکاریهای
بینالمللی به امضا رسیده است .هر دو ماه یکبار نشست این
اتحادیه برگزار میشود و موضوع برگزاری نشست مشترک
با دانشگاههای برتر ترکیه را هم میتوان در این راستا مورد
توجه قرار داد».
وی افزود« :دانشگاه تهران نایب رئیس اول اتحادیه بینالمللی

دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه و عضو هیات اجرایی اتحادیه
بینالمللی دانشگاههای جهان است .ما هم معتقدیم محور هر
توسعهای تبادل استاد ودانشجو و همکاریهای علمی است.
دانشجویان ما میتوانند یک یا دو ترم را در دانشگاها شما
بگذرانند و متقاب ً
ال دانشجویان شما هم در دانشگاه ما حضور
یابند .دورههای تحقیقاتی مشترک با حمایت مالی طرفین،
پروژههای مشترک ،استاد راهنمای مشترک ،مدرک مشترک
و نظایر آن نیز مورد توجه ما در همکاری با دانشگاه شما
خواهد بود».
رئیس دانشگاه تهران پیشنهاد داد در این خصوص کمیته
مشترکی تشکیل شود تا از ظرفیتهای یکدیگر استفاده
بیشتری به عمل آید.
دکتر آیدین نیز پیشنهاد داد که تبادل تعدادی دانشجو در مقاطع
مختلف تحصیلی صورت گیرد و اجالس  ۱۳دانشگاههای
برتر ایران همزمان با کنفرانس بینالمللی آموزش عالی در
ترکیه با حضور دانشگاههای برتر ترکیه تشکیل شود.
در پایان این جلسه یادداشت تفاهم کلی همکاری درقالب
پروژه اراسموس پالس در رشتههای علوم انسانی ،زبانها و
ادبیات خارجی ،مهندسی ،زلزله شناسی و صنایع غذایی به
امضا رسید.

دیدار هیأت چینی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط آکادمیک و گسترش همکاریهای علمی تبادل نظر
شد.
شناخت حقوق ایران و چین از سوی طرفین ،برگزاری
همایشهای مشترک ،تبادل استاد و دانشجو از جمله
موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
همچنین هیأت چینی با توجه به تاکید رئیس جمهور
این کشور بر اهمیت جاده ابریشم ،برای تأسیس مؤسسه
خاورمیانهشناسی در دانشگاه شانگهای خواستار همکاری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد.
هیأت چینی در دیدار با معاون پژوهشی دانشکده حقوق و
علوم سیاسی بر گسترش همکاریهای علمی مشترک بین دو
کشور تاکید کرد.
در این نشست که  ۲۰آذر برگزار شد ،درباره راههای گسترش

این هیأت چهارنفره ،ویلیام جیائو ،چیرییو ،ویلین سون و
آرتور وانگ با دکتر سعید حبیبا ،معاون پژوهشی دانشکده؛
دکتر الهه کوالیی ،مدیر گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای
مرکزی و دکتر بهزاد شاهنده ،دکتر محمود کاظمی ،دکتر
مرتضی عادل و دکتر محمود باقری اعضای هیأت علمی
دانشکده دیدار و گفتوگو کردند.
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بازدید رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه قطر
رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه قطر بازدید و با مسئوالن این
دانشگاه گفتوگو کرد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،بنا به
دعوت دکتر حسن راشد الدرهم ،رئیس دانشگاه قطر ،از این
دانشگاه بازدید کرد.
در این دیدار که سه شنبه  ۲۶دی برگزار شد ،دکتر محمدباقر
قهرمانی ،معاون بینالملل ،و دکتر علیاکبر صبوری ،عضو

هیات علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،رئیس
دانشگاه تهران را همراهی میکردند.
هیات دانشگاه تهران پس از دیدار و تبادل نظر با رئیس
دانشگاه قطر در کارگاه تخصصی رتبهبندی جهانی شرکت
کردند که توسط دانشگاه قطر و نظام رتبهبندی تایمز هایر
اجوکیشن برگزار شده بود و از نزدیک در جریان فرایند نظام
رتبهبندی مذکور و مسائل مرتبط با آن قرار گرفتند.

دیدار مدیر کل منطقه خاورمیانه آژانس دانشگاههای فرانسه زبان AUF
با مسئوالن دانشگاه تهران
مدیر کل منطقه خاورمیانه آژانس دانشگاههای فرانسه زبان
 AUFبه همراه وابسته همکاریهای علمی و فنی سفارت
فرانسه با مسئوالن دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
هروه سابورن ،مدیر کل منطقه خاورمیانه  AUFو ژان
کریستوف بونته ،وابسته همکاریهای علمی و فنی سفارت
فرانسه ۱۲ ،آذر با دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل
دانشگاه ،دیدار و گفتوگو کردند.
در این جلسه که دکتر محمود کمرهای ،رئیس دانشکده علوم و
فنون ،و دکتر گتمیری ،نماینده دانشگاه در CONFREMO
و عضو هیأت علمی دانشکده عمران پردیس فنی حضور

داشتند ،دو طرف درباره ارائه بورسهایی از سوی  AUFبه
دانشجویان دوره دکتری دانشگاه تهران در کلیه رشتهها و به
مدت سه دوره شش ماهه بحث و تبادل نظر کردند.
موضوع ارائه بورسها بر اساس تفاهمنامهای که در آینده بین
دانشگاه تهران و  AUFامضا خواهد شد اجرا و دانشگاه
تهران هر سال پنج دانشجو را برای این منظور انتخاب و
معرفی خواهد کرد.
کنفرانس مشترکی توسط  AUFو سفارت فرانسه در تهران
و با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه
تهران برگزار خواهد شد.
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بازدید هیات دانشگاهی ایتالیا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه ،و هیأت همراه ۱۸ ،آذر از دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران بازدید کردند.

در این دیدار که دکتر سعید حبیبا ،معاون پژوهشی دانشکده؛
دکتر امیر صادقی نشاط ،مدیر گروه حقوق خصوصی و دکتر
حمیرا مشیرزاده ،مشاور بینالملل دانشکده حضور داشتند ،بر
لزوم گسترش همکاریهای علمی با دانشگاههای ایتالیا تاکید
شد.

هیأتی از دانشگاه آلدو مورو ایتالیا با مسئوالن دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
پرفسور ایرنه کانفورا ،استاد حقوق دانشگاه آلدو مورو ایتالیا،
به همراه پروفسور دومینیکو ،اوترانتو استاد دامپزشکی این

دانشگاه دولتی باری ،در سال  ۱۹۲۵میالدی در شهر باری
ایتالیا تأسیس شد و حدود  ۶۰هزار دانشجو در مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه مشغول
به تحصیلاند .نام این دانشگاه اخیرا ً به نام یکی از معروفترین
و ممتازترین دانشجویانش ،سیاستمدار ایتالیایی «آلدو مورو»
نامگذاری شده است« ،مورو» چندین سال متوالی در دانشگاه
باری حقوق جزا تدریس میکرد.

اهتزاز پرچم دانشگاه تهران در قاره قطب جنوب
گلههای چند هزارتایی پنگوئنها در منطقه شده است.

مهندس مهنا روز دوشنبه  ۲۰آذر در ساعت  ۱۸:۳۰به وقت
محلی موفق شد همراه با همنورد خود ،سم بوژه ،کوهنورد
و اسکیباز برجسته فرانسوی ،به قله Range Holetdahl
صعود کند .وی احتمال میدهد که این صعود اولین تالش و
صعود موفق به این قله باشد.

مهندس میرعلیرضا مهنا ،دانشآموخته مهندسی معدن پردیس
دانشکدههای فنی ،پرچم دانشگاه تهران را در قاره قطب
جنوب به اهتزاز در آورد.

دبیر سابق کانون مهندسین فارغالتحصیل دانشکده فنی ،طی
تماسی با روابط عمومی دانشگاه تهران اطالع داد که هم اکنون
( ۲۶آذر) در دمای  ۲۲درجه زیر صفر با به اهتزاز درآوردن
پرچم دانشگاه تهران ،موفق به اسکی ،یخنوردی و بازدید از

جنوبگان (قاره قطب جنوب) بلندترین ،خشکترین،
سردترین ،بادخیزترین و درخشانترین قاره زمین است.
برخی ویژگیهای این قاره یخی :مساحت ۱۴٫۲ :میلیون
کیلومتر مربع؛ پایینترین درجه حرارت ثبت شده-۸۹٫۶ :
درجه سانتیگراد؛ ضخامت متوسط یخ قارهای ۱۸۲۹ :متر؛
حداکثر ضخامت یخ قارهای ۴۷۷۶ :متر؛ حجم یخ انباشته
شده ۲۸ :میلیون کیلومتر مکعب؛  ۹۰درصد کل یخ سیاره
زمین در جنوبگان است .گفته میشود که در صورت ذوب
این حجم یخ ،ارتفاع سطح آب اقیانوسهای جهان حدود ۶۰
متر افزایش خواهد یافت.
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بازدید سفیر الجزایر
از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

عبدالمنعم احریز ،سفیر کشور الجزایر در تهران ،به همراه
رایزن فرهنگی این کشور ۱۱ ،دی از پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور هیات رئیسه پردیس برگزار
شد دو طرف در خصوص راههای همکاری در زمینههای
کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست گفتوگو کردند.

در این دیدار دکتر سید حسین گلدانساز ،رئیس پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی ،با اشاره به قابلیتها و
زیرساختهای پردیس و وجود اعضای هیات علمی
توانمند کشاورزی و منابع طبیعی در این مجموعه ،ابراز
امیدواری کرد که در زمینههای کشاورزی و منابع طبیعی
بتوان همکاریهای خیلی خوبی انجام داد.

سپس سفیر و رایزن فرهنگی الجزایر در تهران ،از
آزمایشگاههای گروه صنایع غذایی ،موزه جانورشناسی
و کاخموزه سلیمانیه و همچنین ایستگاه تحقیقاتی علوم
دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازدید کردند.

حضور فعال دانشگاه تهران در نشست منطقهای یونسکو
در اندونزی

نشست منطقهای یونسکو با عنوان همکاریهای جنوب-
جنوب برای تقویت استانداردهای مهندسی و فراهمکردن
امکان پویایی متخصصان  ۳۰آذر تا اول دی با حضور نماینده
دانشگاه تهران در اندونزی برگزار شد.
در این نشست دو روزه که در جاکارتا برگزار شد ،دکتر
گلناز جوزانی کهن ،مسئول روابط بینالملل کرسی یونسکو
در آموزش مهندسی و استادیار دانشکده مهندسی معدن،
پردیس دانشکدههای فنی ،درباره ارتباط با نقش زنان در حرفه
مهندسی در جمهوری اسالمی ایران سخنرانی کرد.
بررسی سیستمهای مختلف ارزشیابی برنامههای آموزش
مهندسی به منظور دستیابی به استانداردسازی پایدار ،شیوههای
توسعه مهندسان جوان ،نقش زنان در حرفه مهندسی و نحوه
تقویت همکاریهای جنوب-جنوب در ارتباط با توسعه
مهارتهای مهندسی از جمله مباحث مهم مطرح شده در این
نشست منطقهای بود.
عالوه بر جمهوری اسالمی ایران ،کشورهای مالزی ،اندونزی،
سریالنکا ،تیمور شرقی ،میانمار ،پاکستان ،آذربایجان،
تاجیکستان و چین با داشتن نمایندگانی در این نشست
شرکت داشتند.

دیدار هیأت دانشگاهی پاکستان از پردیس دانشکدههای فنی
هیأت دانشگاهی پاکستان از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران بازدید کرد.
اعضای هیأت دانشگاهی پاکستان  ۲۶دی ضمن حضور در
پردیس دانشکدههای فنی از دو آزمایشگاه شاخص دانشکده
شامل آزمایشگاه الیه نازک و آزمایشگاه آنتن و نیز آزمایشگاه

ملی نقشهبرداری مغز در پردیس بازدید کردند.
در این دیدار که هیأت رئیسه دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر حضور داشتند ،دو طرف درباره عالقهمندیهای
مشترک علمی ،فراهم کردن زمینههای همکاری علمی و
پژوهشی مشترک بحث و تبادل نظر کردند.
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سخنرانی استاد دانشگاه شیکاگو در دانشگاه تهران

سخنرانی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو آمریکا و عضو
ارشد شورای روابط خارجی ایاالتمتحده آمریکا با موضوع
چشمانداز سیاست قدرتهای بزرگ در قرن  ۲۱در دانشکده
حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۲۰آذر  ،۱۳۹۶میزبان پروفسور
جان مرشایمر ،استاد روابط بینالملل دانشگاه شیکاگوی آمریکا
و بنیانگذار نظریه رئالیسم تهاجمی ،بود.
وی با پرداختن به موضوع ایران در خاورمیانه گفت« :ایران در
خاورمیانه قدرت بزرگی است ،چرا که سرمایه انسانی خوبی
دارد و همین قدرت ایران در منطقه ،آمریکا را میترساند».
استاد دانشگاه شیکاگو در بخشهای دیگر سخنرانی خود
به تبیین بخشهای جدیدی از نظریه معروف خود ،رئالیسم
تهاجمی ،پرداخت و از چین و روسیه به عنوان قدرتهای
بزرگ جهان و رقبای سیاسی و اقتصادی آمریکا نام برد و
افزود« :در جهان رقابتهای شدیدی بر سر قدرت و اکنون
رقابتهایی میان آمریکا و چین برای کسب قدرت وجود دارد
و در آینده این مسئله اهمیت زیادی خواهد داشت .وی یادآور
شد در دوره جنگ سرد میان سالهای  ۱۹۴۵تا  ۱۹۸۹سیستم
بینالمللی دوقطبی بود .از یک سو شوروی قطب قدرت بود
و از سوی دیگر آمریکا قدرت جهان بود ،اما بعد از سال
 ۱۹۹۱که شوروی فروپاشید ،آمریکا تنها قدرت جهان شد».
وی با تأکید بر این نظر خود که دنیا به سمت چندقطبی شدن
پیش میرود ،از سه قدرت جهانی طی سالهای اخیر یعنی
آمریکا ،چین و روسیه نام برد.
مرشایمر دو مؤلفه سرمایه انسانی و ثروت مادی را عوامل
قدرت در جهان دانست و پیشبینی کرد از میان سه قدرت
کنونی در جهان ،روسیه افول خواهد کرد ،چراکه رشد
جمعیت آن منفی خواهد شد و در سال  ۲۰۵۰جمعیتی کمتر
از جمعیت کنونی در این کشور باقی میماند .بنابراین یک
مؤلفه قدرت در این کشور ضعیف شده و همچنین اقتصاد

این کشور که به گاز و نفت بستگی دارد مدرنیزه نشده و رو
به ضعف خواهد رفت .از سوی دیگر آمریکا سرمایه انسانی
خوبی دارد و هیچ نشانهای از تضعیف اقتصادی برای آمریکا
وجود ندارد.
استاد روابط بینالملل دانشگاه شیکاگو با اشاره به اینکه آمریکا
با یک خطر جدی مواجه خواهد بود ،چین را چالش اصلی
آمریکا دانست و گفت« :چین این قابلیت را دارد که خیلی
بیشتر قدرت داشته باشد تا جایی که از آمریکا هم قدرتمندتر
شود».وی تصریح کرد« :چین در حال حاضر چهار برابر
آمریکا جمعیت دارد و تا سال  ۲۰۵۰بدون رشد جمعیت باقی
خواهد ماند که باز هم در آن صورت جمعیتی بیشتر از آمریکا
خواهد داشت .همچنین رشد تولید ناخالص داخلی چین به
مراتب بیشتر از آمریکاست که همین مؤلفه ،قدرت را برای
پکن به ارمغان خواهد آورد».
مرشایمر در ادامه گفت« :در سالهای آتی آمریکا یک قطب
قدرت جهان و چین قطب دیگر قدرت در جهان خواهد
شد و پکن سعی خواهد کرد بر کل آسیا تسلط یابد و از
همسایگی نظامی آمریکا در اطراف چین خشنود نیست».
وی افزود« :چین سعی خواهد کرد در خاورمیانه هم قدرت
باشد ،چرا که اقتصاد رو به رشد این کشور به خلیج فارس و
نفت این منطقه وابسته است.
پروفسور مرشایمر تاکید کرد« :آمریکا هم سعی خواهد کرد
قدرت را در کل غرب تصاحب کند ،ولی از سوی دیگر
منطقه خلیج فارس هم برایش اهمیت دارد ،چرا که سالیان
سال نیز در این منطقه حضور داشته است».
این استاد دانشگاه شیکاگو افزود« :از سوی دیگر ایران قدرت
منطقه خاورمیانه است که همه مسائل در کنار هم باعث
میشود رقابت سنگینی بر سر قدرت در این منطقه جاری
باشد».مرشایمر درباره دولت کنونی آمریکا و اقدامات اخیر
این کشور نیز گفت که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا در نامیدن بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و
انتقال سفارت آمریکا به این شهر تحت تأثیر و فشار افراطیون
داخلی آمریکا و اشتباهی بزرگ بود.
عضو شورای روابط خارجی آمریکا در توصیهای به
دانشجویان ایرانی و با تاکید بر عنصر امنیت تاکید کرد که ایران
برای باال بردن امنیت خود در جهان باید به قویترین دولت
خاورمیانه تبدیل شود .عضو ارشد شورای روابط خارجی
ایاالتمتحده آمریکا قبل از برگزاری این سخنرانی با دکتر
محمدرضا تخشید ،رئیس دانشکده؛ دکتر حمیرا مشیرزاده،
مشاور بینالملل دانشکده و دکتر سیدحامد موسوی ،عضو
هیأت علمی دانشکده دیدار و گفتوگو کرد.
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بازدید نماینده ارشد فائو
از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

کیان جاف ،نماینده ارشد سازمان بینالمللی فائو ،با هیأت
رئیسه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دیدار
و گفتوگو کرد.
کیان جاف ،نماینده ارشد سازمان بینالمللی فائو ۸ ،آذر ضمن
بازدید از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در جلسهای با
حضور هیأت رئیسه پردیس ،مدیران گروهها ،رؤسای
دانشکدهها ،کمیته مشورتی و مشاور بینالملل پردیس دیدار
و درباره موضوعهایی از قبیل زمینههای مشترک علمی برای
انجام پروژههای مشترک ،برگزاری همایشها و کارگاههای
علمی و امضا تفاهمنامه همکاری ،بحث و تبادل نظر کردند.
در پایان این دیدار ،نماینده فائو از امکانات و زیرساختهای
پردیس نظیر موزه جانورشناسی و آزمایشگاههای صنایع
غذایی بازدید کرد.

نمایش آثار دانشجویان کالج هنرهای زیبای
دانشگاه ملی سئول در پردیس هنرهای زیبا

آثار دانشجویان کالج هنرهای زیبای دانشگاه ملی سئول در
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به نمایش گذاشته شد.
در راستای برنامه تبادل فرهنگی بین پردیس هنرهای زیبای
دانشگاه تهران و دانشگاه ملی سئول ( ،)SNUمراسم افتتاحیه
نمایشگاه آثار هنری  ۲۷نفر از دانشجویان کالج هنرهای زیبای
دانشگاه ملی سئول در مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری ،با حضور سفیر کره جنوبی در ایران ۲۶ ،آذر در گالری
تهران پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
آثار این نمایشگاه در زمینههای گرافیک ،طراحی ،طراحی
صنعتی ،طراحی محصول ،تصویرسازی ،تایپوگرافی،
ویدئوآرت ،انیمیشن ،صنایع دستی و اینستالیشن است.
آثار این نمایشگاه از  ۲۶تا  ۲۹آذر  ۱۳۹۶در نگارخانه
تهران دایر بود.

برگزاری کارگاه هنری توسط استادان پردیس هنرهای زیبا در دانشگاه ملی سئول
کارگاه هنری استادان و دانشجویان پردیس هنرهای زیبای
دانشگاه تهران در دانشگاه ملی سئول برگزار شد.
پیرو توافقنامه فرهنگی بین پردیس هنرهای زیبا و دانشگاه
ملی سئول و به دعوت دانشکده هنر دانشگاه کرهای ،سه نفر
از استادان پردیس هنرهای به همراه دو تن از دانشجویان
ارشد رشته ارتباطات تصویری  ۸آذر در دانشگاه ملی سئول،
نمایشگاه فرهنگی ایران و کارگاه هنری ،برگزار کردند.
نمایشگاه فرهنگی ایران که رئیس دانشکده هنر و استادان و
نمایندگان وزارت خارجه کره جنوبی نیز حضور داشتند با
ارائه پوسترهایی بزرگ مقیاس از نهم آذرماه به مدت یک
هفته افتتاح شد.

در کنار این نمایشگاه کارگاه خط ایرانی و تصویرسازی ایرانی
برای دانشجویان و سایر عالقهمندان برگزار شد.
براساس توافق به عمل آمده با پردیس هنرهای زیبای دانشگاه
تهران شش نفر از استادان و دانشجویان دانشکده هنر سئول
ظرف سه هفته آینده براي برپایی نمایشگاه آثار هنری کره و
دیدار از پردیس هنرهای زیبا و گفتوگو با مسئوالن پردیس
به ایران سفر خواهند کرد.
دکتر سید محمد فدوی ،استاد مصطفی اسدالهی و دکتر
صداقت جباری به همراه دانشجویان ،سهیل سراجی
و احمد درخشنده در نمایشگاه فرهنگی ایران در کره
جنوبی شرکت کردند.
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دیدار دانشجویان دانشگاه هنگ کنگ با دانشجویان
پردیس البرز دانشگاه تهران
دانشجویان دانشگاه هنگکنگ با دانشجویان پردیس البرز
توگو کردند.
دانشگاه تهران دیدار و گف 
دانشجویان دانشگاه هنگ کنگ  ۱۶دی ،طی بازدید از پردیس
البرز ،در یک نشست و گفتوگوی دانشجویی با دانشجویان
پردیس البرز ،درباره تبادالت فرهنگی و علمی و نقش آن در
پیشبرد صلح جهانی شرکت کردند.
در ابتدای این نشست ،دکتر محمدرضا سعیدآبادی ،مشاور
بینالملل پردیس ،با اشاره به فرهنگ و تمدن ایرانی ،سابقه و
جایگاه دانشگاه تهران و نقش آن در توسعه ملی و بینالمللی
را مهم برشمرد و گفت« :یکی از راههای دستیابی به صلح
جهانی ،تمرکز بر دیپلماسی علمی و فرهنگی است که
میتواند در کنار دیپلماسی رایج به پیشبرد صلح و آرامش
جهانی کمک کند».
دکتر سعیدآبادی افزود« :از آنجا که جنگ از ذهن انسانها
شروع میشود ،دفاع از صلح نیز از اندیشه انسانها آغاز
میشود .نقش دانشگاهها ،دانشجویان ،تبادل دانشجو و
فعالیتهای بینالمللی در تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی
بسیار مهم است ،زیرا مکانها و فعالیتهایی برای بسط
گفتمان صلح و دوری از خشونت و جنگ هستند».
پردیس البرز دانشگاه تهران مصمم است با ایجاد ،گسترش و
تقویت ارتباطات بینالملل خود در کنار ارتقای فعالیتهای
داخلی و راهنما قراردادن برنامه سوم راهبردی دانشگاه
به عنوان نقشه راه ،در مسیر تحقق راهبرد بینالمللی شدن
دانشگاه تهران و پردیس البرز گام بردارد.

دیدار رئیس مرکز حفاظت از تنوع زیستی دانشگاه
کالیاری ایتالیا با رئیس پردیس کشاورزي

پروفسور جیان لوییجی باچتا ،استاد دانشگاه و رئیس مرکز
حفاظت از تنوع زیستی و باغ گیاه شناسی دانشگاه کالیاری
ایتالیا ۱۲،دی ماه با حضور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
با دکتر سیدحسین گلدانساز ،رئیس پردیس ،دیدار کردند.
در این دیدار دو طرف در خصوص راهکارهای انجام
همکاریهای علمی و انجام پروژههای مشترک در قالب طرح
آراسموس بین دانشگاه کالیاری و پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی بحث و گفتوگو کردند.
دکتر سید حسین گلدانساز با اشاره به اهمیت همکاریهای
علمی ،براي تبادل استاد و دانشجو برای دورههای کوتاه مدت
و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی از طرف دانشگاه
کالیاری برای استادان و دانشجویان پردیس در سالهای 2018
و  2019تاکید کردند.
بازدید هیات دانشگاه  UKMمالزی
از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

هیأتی از دانشگاه  UKMمالزی از دانشکده مهندسی متالورژی
و مواد پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران بازدید کرد.
اعضای هیأت دانشگاه  UKMمالزی به سرپرستی دکتر
زینالدین ساجوری  ۲۵دی ،ضمن بازدید از دانشکده
مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکدههای فنی با جمعی
از مسئوالن این دانشکده دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار دو طرف بر لزوم گسترش ارتباطات علمی بین
دو دانشگاه تاکید و خواستار ایجاد روابط علمی در زمینههای
تبادل دانشجو شدند.
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گزارش سفر
هیأت دانشگاه تهران
به چين و شرکت
در کنفرانس جهانی
کنفسیوس
دوازدهمین کنفرانس موسسه کنفسیوس در شهر شیان در
شمال غربی استان شانکسی چین از  ۱۲لغایت  ۱۳دسامبر ۲۱
و ۲۲آذر در شهر شی ان برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،با همراهی
دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل و دکتر بذرافشان،
مدیر ایرانی موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران ،در دوازدهمین
کنفرانس سالیانه کنفسیوس در کشور چین شرکت کردند.
در این اجالس که موضوع اصلی آن راههای توسعه آموزش
زبان و توسعه فرهنگ چینی بود بیش از  ۲۵۰۰مدیر موسسه
کنفسیوس از  ۱۴۰کشور از سراسر جهان شرکت کردند.
برنامه افتتاحیه کنفرانس با حضور و سخنرانی مقامات
عالیرتبه کشور چین از جمله خانم لیو یان دونگ ،معاون
نخستوزیر چین ،و همچنین وزیر علوم و استاندار استان
شان شی برگزار شد .پس از افتتاحیه ،کنفرانس در دو

نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.
نایب رئیس شورای ایالتی چین در بخش ستاد مرکزی موسسه
کنفسیوس و تنی چند از مقامات علمی و فرهنگی دیگر در
این کنفرانس حضور یافته و سخنرانی کردند و  ۱۰لوح را
به موسسات تازه ایجاد شده و جوایزی به موسسات و افراد
برجسته در زمینه توسعه زبان و فرهنگ چینی اعطا کرد.
در اين اجالس مباحثی درباره امتحان زبان چینی و خدمات
بورسیه و راهبردهای توسعه و نحوه هماهنگی و سازماندهی
آموزش با طرح و ابتکار یک کمربند و یک جاده ،ضرورت
بومیسازی آموزش چینی و تامین نیاز مدرسین ،مورد بحث
و تبادل نظر شرکتکنندگان قرار گرفت.
هیأت دانشگاه تهران در نشستهای تخصصی پروژههای
فرهنگی ،رابطه موسسه کنفسیوس و بنگاههای تجاری ،تعمیق
روابط دانشگاهی در بستر این موسسه ،مدیریت موسسه
کنفسیوس شرکت کرد و در حاشیه کنفرانس ،با رئیس اجرایی
دفتر مرکزی موسسه کنفسیوس جآو گوا چنگ دیداری انجام
شد که در آن دیدار به مسائل گوناگون این موسسه و ایدههای
دانشگاه تهران در آن مورد پرداخته شد.
در این دیدار اعالم شد به رغم همکاریهای گسترده سیاسی،
تجاری و اقتصادی دو کشور ،در زمینههای علمی روابط دو
کشور بسیار محدود است .دانشگاه تهران مایل به برقراری
تعامل با چند دانشگاه تراز اول چینی است .تأکید بر گسترش
امور موسسه کنفسیوس بهمجموعه دانشگاه تهران؛ تأکید بر
افزایش همکاریهای موسسه کنفسیوس فراتر از مباحث
زبان و فرهنگ؛ استفاده از بستر موسسه کنفسیوس و توسعه
همکاریها با دانشگاههای برتر کشور چین؛ تشکر از خدمات

 115دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 118

استادان این موسسه در چند سال اخیر؛ آمادگی دانشگاه تهران
بر افزایش همکاریها با دفتر مرکزی موسسه کنفسیوس و
آمادگی دانشگاه براي برگزاری یکي از کنفرانسهای جهانی
این موسسه در ایران از جمله ديگر مباحث مورد بحث در
اين ديدار بود.
جآو گوا چنگ نیز ،با ابراز خرسندی از فعالیتهاي موسسه
کنفوسیوس دانشگاه تهران ،بر افزایش همکاریهای
دانشگاهی ایران و چین از طریق دانشگاه یوننان تأکید کرد.
وي ابراز امیدواری کرد حیطه فعالیتهای موسسه کنفسیوس
دانشگاه تهران به آموزش زبان محدود نمانده و بتواند به
دیگر حوزههای دانشگاهی و دیگر
دانشگاهها گسترش یابد.
کنفرانس جهانی کنفسیوس در مرکز
نمایشگاههای شهر شی ان ،عالوه
بر برگزاری جلسات تخصصی
محل نمایش آخرین دستاوردهای
نوآورانه آموزش زبان چینی نیز بود.
جلسه هیأت امنا و بازدید از
دانشگاه یوننان
دانشگاه یوننان کشور چین،
معتبرترین دانشگاه استان یوننانو
جزء یکی از  42دانشگاه برگزیده
چین است که دولت کمکهای
ویژهاي برای رشد کمی و کیفی آن
و مطرحشدن در سطح جهان ارائه میدهد .این دانشگاه براي
غنیمتشمردن حضور ریاست و معاونت دانشگاه تهران،
عالوه بر جلسه هیأت امنای موسسه کنفسیوس ،برای پذیرایی
از هیأت دانشگاه تهران برنامه ویژهای شامل بازدید از مرکز
رشد «چی دی» و جلسه با شش نفر از روسای دانشکدههای
دانشگاه یوننان را تدارک دیده بودند.
پس از اتمام کنفرانس ،هیأت دانشگاه تهران با همراهی مدیر
ایرانی موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران براي بازدید از دانشگاه
یوننان چین و برگزاری جلسه هیأت امنا ۲۲(2017/12/3آذر)
به شهر کن مینگ سفر کرد و و پس از رسیدن به کن مینگ
در برنامه بازدید از جنگل سنگ شرکت کرد.
مرکز رشد «چی دی» دانشگاه یوننان
هيأت دانشگاه تهران روز  ۲۳( 2017/12/14آذر) ساعت8:30
صبح از مرکز رشد «چی دی» دانشگاه یوننان بازديد کرد و در
ديدار با مسئوالن اين مرکز در مورد نحوه پذیرش شرکتها،
شیوه مدیریت ،موفقیتها و پروژههای شاخص آن مرکز

بحث و تبادل نظر کرد .پساز آن از پردیس جدید دانشگاه
یوننان ،کتابخانه مرکزی ،و ستاد مرکزی آن دانشگاه بازدید
به عمل آمد و دفتر یادبود آن دانشگاه توسط رئيس دانشگاه
تهران امضا شد.
جلسه هیأتامنای موسسه کنفسیوس
جلسه هیأت امنای موسسه کنفسیوس از ساعت 14:00
تا  15:00برگزار شد .از طرف دانشگاه یوننان ،آقای دکتر
جانگ لی ،معاون بینالملل دانشگاه یوننان؛ آقای یانگ وی،
رئیس مرکز همکاریهای بینالملل؛ خانم وو یون( مورینا)
رئیس اداره موسسه کنفوسیوس دانشگاه یوننان و خانم ما

لی ،کارمند اجرایی موسسه کنفوسیوس دانشگاه ،در جلسه
حضور داشتند .اداره جلسه توسط خانم وو یوون انجام شد.

در ابتدای جلسه ،دکتر جانگ لی از هیات دانشگاه تهران براي
برگزاری شایسته جلسه هیأتامنای موسسه کنفسیوس در
تابستان گذشته تشکر کرد و در ادامه ،حضور رئیس دانشگاه
تهران را غنیمت شمرده و از گشایش حساب ویژه موسسه
کنفسیوس قدردانی کرد .پساز آن رئيس دانشگاه تهران ،با
تشکر از طرف چینی بر توسعه امور موسسه کنفسیوس به
سایر دانشکدهها تأکید کردند.
س از آن مدیر چینی موسسه کنفسیوس به شرح مسائل
پ 
مربوط به موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران پرداخته و چهار
درخواست مطرح کرد :اختصاص فضای اداری کافی به
موسسه کنفسیوس؛ تعیین جایگاه مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه
تهران؛ درخواست استفاده از داوطلبین آموزش زبان چینی و
تأمین محل اقامت آنان توسط دانشگاه تهران و تعیین منشی
براي کمک به امور اداری موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران.
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دکتر بذرافشان ،مدیر ایرانی موسسه کنفسیوس ،تاریخچهاي
از موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران و زبان چینی در ایران
ارائه کرد و دانشگاههای ارائهدهنده آن رشته را به اختصار
معرفي کرد .نمودار آماری رتبه قبولی در رشته زبان چینی
و تأثیر مثبت دانشگاه تهران در بهبود رتبههای قبولشده در
این دانشگاه ،گزارش برگزاری آزمون زبان چینی در دانشگاه
تهران ،قبولی  100درصدی دانشجویان رشته زبان چینی
دانشگاه تهران که نشاندهنده کیفیت برتر آموزش در دانشگاه
و موفقیت استادان رشته زبان موسسه کنفسیوس است از ديگر
موارد عنوان شده توسط مدير ايراني موسسه کنفسيوس بود.
دکتر بذرافشان در ادامه مسائل و مشکالت پیش روی این
موسسه را عدم ارتباط شفاف ،محدودبودن آموزش زبان
چینی در مقطع کارشناسی ،عدم استقالل رشته زبان چینی
برشمرد.
پس از اتمام گزارش ،دکتر قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه
تهران ،جایگاه کنونی این موسسه را تبیین کرد .وي توضيح
داد :این موسسه هماکنون توسط کمیته مدیریتی موسسه
کنفسیوس شامل مدیر ایرانی ،مدیر چینی و نماینده رئيس
دانشکده زبانها اداره میشود .تصمیمات اتخاذ شده توسط
اکثر اعضای این کمیته به معاون بینالملل دانشگاه براي اجرا
اعالم میشود .فضای اداری این موسسه موضوع ديگري براي
بحث و مشورت در اين جلسه بود.
در ادامه ،دکتر جانگ لی ،معاون دانشگاه یوننان ،خواستار
تجدید نظر در ساختار کنونی این موسسه شد و اعالم کرد
که با شرایط موجود روند اجرایی این موسسه با تأخیرهای
غیرضروری و فراوان مواجه میشود.
در همین زمینه رئيس دانشگاه تهران اعالم کرد که در صورتی
که موسسه کنفسیوس درخواستی براي ترفیع جایگاه خود
داشته باشد باید طرحی کامل شامل جزئیات فعالیتها ،میزان

فضای درخواستی ،منابع و برنامه آینده ارائه دهد تا پس از
موافقت هیأتامنای دانشگاه بتوان آن را اجرایی کرد.
جلسه روسای دانشکدههاي دانشگاه يوننان و دانشگاه
تهران و اعطاي استادی افتخاری به رئيس دانشگاه تهران
پس از جلسه هيأت امنا بالفاصله جلسه روسای دانشکدههاي
چين و هیأت دانشگاه تهران از ساعت 15:30 - 17:30برگزار
شد .در این جلسه دکتر حجت ،رایزن علمی ایران در چین،
نیز شرکت کردند .شرکتکنندگان چینی از دانشکدههای
متالورژی ،مکانیک ،علوم زیستی ،علوم شناختی،کشاورزی
و محیط زیست این دانشگاه بودند .روسای دانشکدهها
دستاوردهای علمی بینالمللی و مقاالت چاپ شده در
ژورنالهای معتبر بینالمللی دانشکده خود را معرفی کردند.
پس از آن پیشنهادهای خود درباره زمینههای همکاری بین
دانشگاه یوننان و دانشگاه تهران را ارائه دادند .فصل مشترک
این پیشنهادها تبادل استاد و دانشجو ،ارائه فرصت مطالعاتی و
بورسیه به دانشجویان و همچنین تعریف پروژههای مشترک
دانشگاهی بود .به عنوان مثال مسئول دانشکده محیط زیست با
در نظر گرفتن دستاوردهای برتر این دانشکده در مورد آلودگی
منابع آبی و رودخانه و همچنین اهمیت منابع آبی در ایران ،این
زمینه را به عنوان یکی از موارد همکاری پیشنهاد داد.
خانم جو ،از دانشکده علوم شناختی پژوهشهای شناختی،
یادگیری زبان چینی را یکی از زمینههای ممکن همکاری بین
دو دانشگاه مطرح کرد .از نتایج عینی این تعامل ،دریافت نامه
آمادگی همکاری دانشکده متالورژی دانشگاه یوننان درمورد
همکاری بین دانشکدههای متبوع دو دانشگاه چند روز پس از
سفر است .پساز آن دکتر قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه
تهران ،به معرفی دانشگاه تهران پرداخت .این سخنرانی باعث
افزایش شناخت حضار جلسه از تواناییهای علمی و تحقیقاتی
دانشگاه تهران بود و با واکنش مثبت اعضا شرکتکننده در
جلسه همراه شد .پس از اتمام سخنرانی دکتر قهرمانی ،رئيس
دانشگاه تهران ،با برشمردن مزیتهای دانشگاه تهران ،از
جابهجایی استادان و دانشجویان و همچنین انجام پروژههای
علمی بین دانشکدهها و استادان دو دانشگاه بهعنوان زمینههای
مهم همکاری استادان دانشگاه یوننان و دانشگاه تهران یاد کرد
و افزود که دانشگاه تهران حاضر به پذیرش دانشجویان نخبه
دانشگاه یوننان است.
در پایان جلسه ،لوح استادی افتخاری دانشگاه یوننان چین
توسط معاون دانشگاه يوننان به رئيس دانشگاه تهران اهدا شد.
پس از اين جلسه رئيس دانشگاه تهران درختي به نشانه
دوستی در مرکز دانشگاه یوننان کاشت.
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معاون مرکز لرزهنگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
با اشاره به اینکه در حال حاضر در
26مرکز استانها و شهرستان ایران،
 125ایستگاه لرزهنگاری در نقاط
صعبالعبور کوهستانی ،دشت و کویر
فعال است ،گفت :برای رصد دقیقتر
و پوشش کامل فالت ایران این تعداد
ایستگاه باید به  450ایستگاه لرزهنگاری
افزایش بیابد.
خبرگزاري ايرنا1396 /۹/۱

اشرف بروجردی ،رئیس سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران ،در کنفرانس
بینالمللی گفتوگوهای فرهنگی ایران
و لهستان با عنوان «در جستوجوی
خانه دوم» که به مناسبت هفتاد و پنجمین
سالگرد ورود مهاجران لهستانی به ایران
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران برگزار شده بود ،گفت:
امروزه نیاز جوامع بشری بر دیپلماسی
فرهنگی است؛ یعنی همان چیزی که
میتواند به افزایش تعامالت فرهنگی
در میان ملتها بیانجامد و تاکید من نیز
بر همین دیپلماسی فرهنگی است.
خبرگزاري ايلنا1396 /۹/1

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور سخنران ششمین
نشست «تجربه زیست فرهنگی اساتید»
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران است.
خبرگزاري آنا1396 /۹/ 2

بنا بر پیشنهاد شورای هماهنگی
تشکلهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و
دینی دانشگاه تهران و با تایید دانشگاه
تهران ،احسان محمدی با حکمی از
سوی دکتر مجید سرسنگی ،معاون
فرهنگی دانشگاه تهران ،به سمت
دبیرکل شورای هماهنگی تشکلهای
فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی
دانشگاه تهران منصوب شد .احسان
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محمدی دانشآموخته روابط بینالملل
و دیپلماسی از دانشگاه کارلتون کانادا
و در حال حاضر پژوهشگر حقوق و
روابط بینالملل و دیپلماسی ،دبیر کانون
مطالعات بینالمللی دانشگاه تهران ،مدیر
امور بینالملل سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران و مشاور بینالملل و
اطالعرسانی است.

ايسنا۱۳۹۶/۹/ ۲

گروه تاریخ دانشگاه تهران و موسسه
خانه کتاب همزمان با سالگرد یکصد
سالگی انقالب  ۱۹۱۷روسیه سمینار «ما
و انقالب  ۱۹۱۷روسیه» را برگزار می
کنند.

خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۹/ ۳

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از ارائه
آموزشهای کوتاهمدت به دانشجویان
این دانشگاه برای مواجهه با بحرانهای
طبیعی خبر داد و گفت :این آموزشها
به منظور توانمندسازی دانشجویان برای
چگونه برخورد کردن در برابر بحرانها
ارائه میشود و همه دانشجویان دانشگاه
تهران میتوانند از این آموزشها بهره
ببرند.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۹/ ۳

رئيس دانشگاه تهران با اشاره به
سياستهاي کلي اين دانشگاه تاکيد
کرد که هدف اين است که پشتيباني
از فعاليتهاي دانشجويي در حوزه
تئاتر افزايش پيدا کند .محمود نيلي
احمدآبادي درباره نوع نگاه و برنامههاي
حمايتي اين دانشگاه از تئاتر دانشجويي
و فعاليتهاي دانشجويان در اين حوزه
به خبرنگار مهر گفت :سياستهايي
کلي در دانشگاه وجود دارد که مستقل
از رشته است و سعي ميکنيم درباره
همه رشتهها اين سياستها را توسعه
دهيم که اين سياستها نگاه ملي و نگاه
جهاني است.
روزنامه رسالت۱۳۹۶ /۹/ ۴

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره
به سیاستهای مدیریتی موسیقی در
این مجموعه از افتتاح گالری «دانشجو»
و «سینما تِک» دانشگاه تهران خبر داد.
خبرنامه دانشجویان ایران۱۳۹۶ /۹/۴

اولین جلسه کار گروه سرای سبز
خوابگاههای دانشگاه تهران با حضور
اعضا در دفتر مدیر کل خوابگاههای
دانشگاه تهران برگزار شد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۹/۱۱

پژوهشگران دانشگاه تهران موفق
به سنتز نانوسامان ه هدفمند درمانی
شدهاند که همزمان میتواند جهت
تصویربرداری و درمان بافت سرطانی
به کارگرفته شود .به گفته اصغر
نرمانی ،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تهران ،یکی
از روشهای درمانی بسیار مؤثر برای
سرطان که در بسیاری از تحقیقات نوین
امروزی نیز جایگاه ویژهای به خود
اختصاص داده ،دارورسانی هدفمند
به بافتهای سرطانی با استفاده از
نانوذرات است .این روش به صورت
هوشمند ،بافت سرطانی را هدفگیری
کرده و فاقد اثرات جانبی یا کمترین
میزان اثرات جانبی خواهد بود.
دیده بان علم ایران۱۳۹۶ /۹/ ۱۱

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از تدوین
«نظامنامه اخالق حرفهای» در این
دانشگاه خبر داد و گفت :این آییننامه
تا پایان سال جاری تصویب و نهایی
میشود.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۹ /۱۱

دانشگاه تهران که چندی پیش
فراخوانی برای پیشنهاد واژه جایگزین
به جای کلمه «پردیس» اعالم کرده بود
سه واژه «دانشکدگان»« ،دانش کوی» و
«دانشمان» را به عنوان واژگان منتخب
اعالم و تاکید کرد استفاده از هریک
از این واژگان به جای کلمه «پردیس»
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منوط به بررسیهای بیشتر شده است.

دیده بان علم ایران۱۳۹۶ /۹/۸

دکتر یزدانی در نخستین نشست
هماندیشی مدیران رفاهی دانشگاههای
سطح یک کشور ،که در سالن شورا
سازمانمرکزیدانشگاهتهرانبرگزارشد،
در سخنانی با اشاره به نشستهای
مختلف مسئوالن دانشگاههای سطح
یک کشور در زمینههای گوناگون این
جلسات را مثبت ارزیابی کرد و آن را
راهکاری برای تبادل نظرات و تجربیات
بین دانشگاهها توصیف کرد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶/۹/ ۸

محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،در گفتوگو درباره برنامههای
روز  16آذر در این دانشگاه اظهار
داشت :با توجه به تعطیلی روز  16آذر
و روز دانشجو ،تشکلهای دانشجویی
دانشگاه تهران با یکدیگر توافق کردند
که برنامههای ویژه روز دانشجو در روز
 14آذر در دانشگاه تهران برگزار شود.

خبرگزاري تسنيم1396 /۹/۸

مراسم افتتاح تاالر دائمی استاد علی
اسفرجانی به همراه نمایشگاه آثار
مینیاتور و معرق چرم این هنرمند با
حضور مجید سرسنگی ،اکبر عالمی
و شهرزاد اسفرجانی و جمعی از
هنرمندان و مسئوالن ،شنبه  9آذر 1396
ساعت 14در باغ موزه نگارستان برگزار
میشود.

خبرگزاري آنا۱۳۹۶/۹/۷

مراسم رسمی معارفه حجتاالسالم
والمسلمین کرمی به عنوان مسئول
جدید نهاد رهبری در دانشگاه تهران
در تاالر عالمه امینی کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران برگزار شد.

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۹/ ۷

موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز
بینالمللی آموزش زبان فارسی دانشگاه

تهران ،جزوات رحلی لغتنامه دهخدا را
به مراکز ،نهادها و موسسات فرهنگی و
آموزشی اهدا میکند.
خبرگزاري آنا۱۳۹۶ /۹/ ۶

مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران ،ضمن اشاره به اهمیت
برگزاری جشنواره فرهنگ در این
دانشگاه ،گفت :قطعا چهارم آذرماه در
صفحات تاريخی دانشگاه تهران به
يادگار ثبت خواهد شد ،زیرا سنگ بنای
يکی از جشنوارههای مهم دانشگاه،
يعنی جشنواره فرهنگ ،در این روز
گذاشته می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان۱۳۹۶ /۹/ ۷

محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،در مراسم تکریم حجتاالسالم
کالنتری و معارفه حجتاالسالم کرمی
به عنوان مسئول سابق و جدید نهاد
نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران
گفت :علم نقش توسعه محوری دارد و
انسان است که از این علم بهرهبرداری
میکند.

باشگاه خبرنگاران جوان۱۳۹۶ /۹/ ۸

سومین همایش ملی ورزش و بیماریها
روز پنجشنبه با حضور جمعی از
مسئوالن در پردیس بینالمللی کیش
دانشگاه تهران در جزیره کیش گشایش
یافت.

ايرنا۱۳۹۶ /۹/ ۹

مراسم رونمایی از  ۱۵محصول برتر
شرکتهای مستقر در پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران ۳ ،دیماه
با حضور جمعی از شخصیتهای
دانشگاهی و مدیران علمی و صنعتی
کشور ،سرمایهگذاران ،مشاوران
تخصصی ،مدیران واحدهای فناور
برگزار میشود .در این رویداد از ۱۵
محصول برتر در حوزه های پزشکی و
فناوری اطالعات که توسط متخصصان
شرکتهای مستقر در پارک علم و

فناوری دانشگاه تهران ،طراحی و تولید
شدهاند ،رونمایی میشود.
امتدادنيوز۱۳۹۶ /۹/ ۱۲

پانزدهمین همایش ادبی «سوختگان
وصل» ،نکوداشت شهدای زیارت
اربعین در حله و به همت دفتر ادبیات
و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه تهران و در دو بخش شعر و
داستان ،فردا دوشنبه  ۱۳آذرماه ساعت
 ۱۴:۳۰در تاالر فردوسی دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران برگزار میشود.
خبرگزاري ايکنا۱۳۹۶ /۹/۱۲

معاون فرهنگی دانشگاه تهران جزئیات
برنامه تشکلهای دانشجویی این
دانشگاه را به مناسب روز دانشجو
اعالم کرد.
خبرگزاری مهر ۱۳۹۶ /۹/۱۲

محمود نیلی احمدآبادی صبح امروز
(یکشنبه) در همایش طلوع حقیقت
که به مناسبت سالگرد نامه مقام معظم
رهبری به جوانان غربی در محل حوزه
هنری تهران برگزار شد  ،اظهار کرد:
ظهور انقالب اسالمی هژمونی دو
دیدگاه قالب جهان را به چالش کشید
و باعث شد آنها تالش کنند تصویر
مخدوش و غلطی از انقالب نشان دهند
تا پیام ما به دنیا نرسد و سعی کردند
ایران را منزوی کنند تا فرصت ارائه
الگوی صحیح به دنیا را از ما بگیرند.
عصر ایران ۱۳۹۶ /۹/ ۱۲

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه رفتار
دانشکده با تمامی تشکالت دانشجویی
یکسان است ،گفت :هیچ تبعیضی بین
فعالیت تشکلهای دانشجویی وجود
ندارد و بسیج دانشجویی نیز باید به
قواعد دانشکده پایبند باشد و اتاقی را
که به زور تصاحب کردهاند را تحویل
دهند.

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۹/ ۱۲
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دانشگاه تهران درباره جذب اعضای
هیأت علمی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری که محل خدمت خود را دانشگاه
تهران انتخاب کردهاند اطالعیه صادر
کرد .دانشگاه تهران در این اطالعیه
اعالم کرد« :به اطالع کلیه متقاضیان
فراخوان شهریور  ۱۳۹۶پورتال هیأت
مرکزی جذب اعضای هیأت علمی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که
محل خدمت خود را دانشگاه تهران
انتخاب نمودهاند ،میرساند از تاریخ
/۱۲/۰۹ ۹۶لغایت  ۹۶/۰۹/۲۲به سامانه
ویژه تکمیل مدارک علمی و تحصیلی
به نشانی  jazb.ut.ac.irمراجعه ،لینک
ورود متقاضیان جذب را انتخاب و با
وارد کردن نام کاربری و رمز عبور،
وارد سامانه شده و نسبت به تکمیل
اطالعات خود اقدام نمایند.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۹/ ۱۲

رئیس دانشگاه تهران گفت :طبق توافق
تشکلهای دانشجویی مراسم روز
دانشجو  ۱۴آذر در این دانشگاه برگزار
میشود.

خبرگزاري تسنيم1396 /۹/ 12

از  15محصول برتر شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
با حضور جمعی از شخصیتهای
دانشگاهی و مدیران علمی و صنعتی
کشور ،سرمایهگذاران ،مشاوران
تخصصی ،مدیران واحدهای فناور
رونمایی میشود.

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۹/۱۳

امسالنیزهمانندروالهرسالهبهمناسبت
 ۱۶آذر روز دانشجو ،مراسم مختلفی در
دانشگاههای تهران و شهرستانها به این
مناسبت برگزار میشود که این مراسم
در دانشگاههای بزرگ تهران اکثرا در
قالب مناظره و سخنرانی برگزار خواهد
شد و بنا بر اعالم دانشگاهها جز در
موارد نادر با اکثر درخواست تشکلهای

دانشجویی برای برگزاری برنامه موافقت
شده است.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۹/ ۱۳

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان تهران با انتقاد از
ساخت رستوران در باغ نگارستان
از شکایت میراث فرهنگی در این
خصوص خبر داد.
خبرگزاري مهر1396 /۹/ 23

مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان تهران با انتقاد از
ساخت رستوران در باغ نگارستان
از شکایت میراثفرهنگی در این
خصوص خبر داد.
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت
۱۳۹۶ /۹/ ۲۳

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران متن
کامل پایاننامههای کارشناسی ارشد و
دکتری را در اختیار استادان ،دانشجویان
و پژوهشگران قرار میدهد.

خبرنامه دانشجویان ایران1396/۹/ 23

تاالر دائمی منیر شاهرودی
فرمانفرماییان در  ۹۵سالگی این
هنرمند ،با حضور معاون هنری وزیر
ارشاد ،معاون فرهنگی دانشگاه تهران،
رئیس دفتر تجسمی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و جمعی از هنرمندان و
مسئوالن ،جمعه شب  24آذر در باغ
موزه نگارستان افتتاح شد .فرمانفرماییان
چندی پیش بیش از  50اثر خویش را
وقف دانشگاه تهران کرده بود.
خبرگزاري فارس۱۳۹۶/۹/ ۲۵

در شرایطی اداره کل میراث فرهنگی
استان تهران با انتشار نامهنگاریهای
انجام شده با معاونت فرهنگی دانشگاه
تهران مخالفت خود را با ساخت دو
بنای آجری در حیاط باغ تاریخی
نگارستان اعالم میکند که متولیان این
مجموع ه تاریخی اعالم میکنند همه
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کارها زیر نظر مدیرکل میراث فرهنگی
استان تهران انجام میشود.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۹/ ۲۵

براساس الیحه بودجه سال  97در
میان دانشگاههای بزرگ کشور دانشگاه
صنعتی شیراز کمترین بودجه و دانشگاه
تهران بیشترین بودجه را به خود
اختصاص دادهاند.
روزنامه جام جم ،خبرگزاري مهر
۱۳۹۶ /۹/ ۲۵

نشست تخصصی با عنوان «شهر دانش،
دانشگاه کارآفرین ،سبز و هوشمند» ،با
حضور مسئوالن سازمانهای مربوطه از
جمله دکتر پیروز حناچی ،عضو هیأت
علمی دانشگاه تهران و معاون شهرداری
تهران ،دکتر محمدحسن طالبیان ،معاون
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،دکتر علی محقر ،معاون
سازمان توسعه و سرمایهگذاری و
طرح ساماندهی دانشگاه و دکتر مهدی
قاسمیه ،مدیر کل طرحهای عمرانی و
پشتیبانی دانشگاه و جمعی از رؤسای
پردیسها و دانشکدههای دانشگاه
تهران ،استادان معماری و شهرسازی و
دانشجویان رشتههای ذیربط برگزار شد.
ايسنا۱۳۹۶/۹/۲۶

طی مراسمی در دانشکده مطالعات
جهان دانشگاه تهران ،و با حضور
دکتر عاملی رئیس دانشکده و دکتر
ساروخانی و جمعی از استادان
دانشگاههای کشور به ویژه دانشگاه امام
صادق (ع) و دانشجویان و عالقمندان به
حوزه ارتباطات میان فرهنگی رونمایی
از کتاب معروف ویلیام گادیکانست با
عنوان «نظریه پردازی درباره ارتباطات
میان فرهنگی» برگزار شد.

شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران
(شارا) 1396 /۹/ 25

تاالر دائمی منیر شاهرودی فرمانفرمایان
در  95سالگی این هنرمند با حضور

معاون هنری وزیر ارشاد ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران ،رئیس پژوهشگاه میراث
فرهنگی ،رئیس دفتر تجسمی وزارت
ارشاد در باغ نگارستان افتتاح شد.
خبرگزاري ايرنا۱۳۹۶ /۹/۲۵

رئیس پارک علم فناوری دانشگاه تهران
از گردش مالی  ۸۰۰میلیارد تومانی این
پارک در سال  ۹۶خبر داد و گفت:
مراسم رونمایی از  ۱۵محصول برتر
شرکتهای مستقر در پارک علم فناوری
دانشگاه تهران انجام خواهد شد.

ايران اکونوميست۱۳۹۶ /۹/ ۲۹

رئیس دانشگاه تهران گفت :دانشگاهها
باید در مورد مسایل و مشکالت زیست
محیطی صدای خود را بلندتر کنند و با
توجه جدی تر به این مسایل نظرات
کارشناسی خود را ارائه دهند .دکتر
محمود نیلی احمدآبادی در همایش
مخاطرات زیست محیطی و امنیت
منطقهای در غرب آسیا اظهار کرد :همواره
در این موارد زمزمههایی در دانشگاهها
وجود دارد و نظرات کارشناسی مطرح
میشود که باید برای رفع اینگونه مسایل
این نظرات کارشناسی با صدای بلندتری
اعالم شود تا مورد استفاده قرار گیرد.

خبرگزاري ايرنا۱۳۹۶ /۹/ ۲۹

مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران یک
ایستگاه لرزهنگاری باند پهن موقت را
در حوالی شهر کوهپایه استان کرمان
راهاندازی کرد .این ایستگاه لرزهنگاری
باند پهن موقت در پی فعالیت لرزهای
اخیر هجدک در استان کرمان ،جهت
پوشش مناسبتر این فعالیتها
راهاندازی شده است.
ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۱

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
تهران گفت :جامعه دانشگاهی دیدهبان
طالیی برای اجرای منشور دانشگاهی
بوده و میتواند با نقد و نظر علمی ،زمینه

اجرای مناسب آن را فراهم کند.

خبرگزاري ايرنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۱

همایش بنیاد حامیان دانشگاه تهران با
مشارکت بانک ملت و شرکت بیمه ما-
شرکت بورسی وابسته به بانک ملت-
برگزار شد .این همایش با حضور
دکتر تاجیک ،عضو هیات مدیره و
دکتر کیماسی؛ رئیس اداره کل مدیریت
بازاریابی بانک ملت؛ حجت بهاریفر،
مدیرعامل شرکت بیمه ما و جمعی از
استادان و دانشجویان دانشگاه تهران در
محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
برپا شد.
روابط عمومی بانک ملت۱۳۹۶ /۱۰/۲

ساخت سیستم کلینیکی تشخیص سریع
متاستاز در دانشگاه تهران :این سیستم به
وسیله ردیابی الکترونیکی کارکرد تهاجم
در سلولهای سرطانی در مدت زمان
کمتر از  6ساعت از روی نمونه بیمار
بدون نیاز به فیکس کردن و مارکرهای
پاتولوژی ،توان تشخیص را دارد.
هیچگونه امکان خطا یا نتایج اشتباه به
واسطه سلولهای غیرسرطانی موجود
در نمونه بیمار (مانند سلولهای ایمنی
بدن و سلولهای التهابی غیرسرطانی)
مورد بررسی قرار گرفته ،وجود ندارد.
سرزمین ایرانیان۱۳۹۶/۱۰/ ۲

رئیس دانشگاه تهران گفت :حجم
فعالیتها و خدمات شرکتهای
دانشبنیان در حال حاضر در مقایسه با
حجم اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و با
نرخ رشد پایین ،هنوز نتوانستند موتور
محرک اقتصاد کشور باشند.
عیارآنالین۱۳۹۶ /۱۰/ ۳

یک ایستگاه لرزهنگاری باند پهن موقت
در منطقه مشکیندشت توسط مرکز
لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران راهاندازی
شد .به گزارش دیدهبان علم ایران در
پی وقوع زمینلرزههای آذر  ۹۶در
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مرز استانهای البرز و تهران در حوالی
منطقه مشکیندشت و مالرد ،در تاریخ
 ۳۰آذر  ۱۳۹۶جهت پوشش مناسبتر
فعالیتها و پسلرزههای آن رخداد ،یک
ایستگاه لرزهنگاری باند پهن موقت در
منطقه مشکیندشت راهاندازی شد.
دیده بان علم ایران۱۳۹۶ /۱۰/ ۳

انتصاب مشاور نياز به راي اعتماد
مجلس ندارد و به همين خاطر حسن
روحاني توانست با خيال راحت
فرجيدانا را مشاور علمي خود كند.
رضا فرجيدانا به عنوان كسي كه هم
راي اعتماد نگرفتن در كارنامه دارد و
هم استيضاح و بركناري اكنون مشاور
علمي روحاني است.
روزنامه اعتماد۱۳۹۶ /۱۰/۴

نمایشگاه نگاهی نوستالژیک به کارت
پستالهای تبریک سال نو از مجموعه
کارت پستالهای استاد محسن مقدم،
دوشنبه  4دی  1396در موزه مقدم
دانشگاه تهران افتتاح می شود.
خبرنامه دانشجویان ایران۱۳۹۶ /۱۰/ ۴

معاون فرهنگی دانشگاه تهران ضرورت
توجه به نشاط و شادابی محیط
دانشگاهی تاکید کرد و گفت :تجربه
نشان داده هر گاه افسردگی و خمودگی
در محیط دانشگاهها حاکم بوده است.
این مراکز در اهداف آموزشی و
پژوهشی موفق عمل نکرده است.
ايسنا ۱۳۹۶ /۱۰/ ۵

رییس دانشگاه تهران گفت :عنوان
«مورخ مردم ایران» به شایستگی
برازنده استاد باستانی پاریزی است.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی چهارم
دیماه در ویژهبرنامه «آیینهدار دوران»
در دانشگاه تهران با گرامیداشت یاد
محمدابراهیم استاد باستانی پاریزی به
عنوان استاد دانشگاه تهران ،اظهار کرد:
نام و افتخار دانشگاه تهران با استادان و
دانشآموختگان و مشاهیر برجسته این
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دانشگاه گره خورده است.

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۵

مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران
گفت 40 :هزار متر مربع از امالک متعلق
به دانشگاه تهران که بیش از  37سال
در دست متصرفین بود ،پس گرفته شد.
حسن محسنی افزود 40 :هزار متر مربع
از امالک متعلق به دانشگاه تهران که
بیش از  37سال در دست متصرفین بود
با تالش اداره کل امور حقوقی دانشگاه
تهران و از طریق دادخواهی در مراجع
قضایی ذیصالح پس گرفته شد.

خبرگزاري ايرنا ،مهر ،ايسنا و...
۱۳۹۶ /۱۰/ ۶

علی محمد سعادتی در واکنش به
ساخت و ساز غیرقانونی در باغ
نگارستان تهران ،گفت :از سال گذشته
مدیریت باغ نگارستان چند مرتبه
اقداماتی در راستای ساخت یک کافه در
داخل این ساختمان انجام داده بود که
شهرداری منطقه  12مانع از انجام این
ساخت و ساز غیرقانونی شد.

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۹

دکتر نیلی ،رییس دانشگاه تهران ،بر
ضرورت تدوين دستورالعمل مدیریت
بحران در دانشگاه ،تاکید کرد و گفت:
الزم است دستورالعملهایی در زمینه
مدیریت بحران در دانشگاه تهران تهیه
و در راستای آن آموزشهای الزم به
دانشگاهیان ارائه شود.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۹

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و
مرکز لرزهنگاری کشوری در اطالعیهای
از سواستفاده از نام این موسسه در برخی
کانالها در فضای مجازی خبرداد.

خبرگزاري مهر1396 /۱۰/۹

نمایشگاهی از کتب درسی چاپ سنگی
دوره قاجار متعلق به نخستین مدارس
نوین ایران در کتابخانه مرکزی دانشگاه

تهران برگزار میشود.

خبرگزاري پانا1396 /۱۰/۹

آمار پروندههای جذب اساتید ۱۳
دانشگاه برتر در بازه زمانی چهار ساله
اعالم شد ،دانشگاه تهران بیشترین و
دانشگاه صنعتی شریف کمترین تعداد
جذب استادان را به خود اختصاص
دادند.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۰

یکی از مسئوالن وزارت علوم با بیان
اینکه در اتفاقات امروز دانشگاه تهران
سه دانشجو بازداشت شدند که دو
نفر از آنان آزاد شده است از پیشبینی
تهمیدات الزم برای امنیت کوی دانشگاه
خبر داد.
روز نو۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۰

دکتر محمود نیلیاحمدآبادی ضمن
اعالم این مطلب و با تشریح جزئیات
بودجه دانشگاه تهران اظهار کرد :بودجه
ساالنه این دانشگاه به دو بخش جاری
(بودجه دریافتی از دولت) و اختصاصی
(درآمدهای دانشگاه) تقسیم می شود .
بودجه جاری دانشگاه تهران برای سال
 350 ،96میلیارد تومان است که متوسط
رشد این بودجه در مقایسه با سال
گذشته حدود  11درصد است.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۰

محققان دانشکده برق دانشگاه تهران
با ساخت یک نانوابزار الکترونیکی،
روشی جدید برای تشخیص انتشار
سرطان به بافتهای دیگر ابداع
کردهاند .از این پژوهش یک مقاله در
ژورنال معتبر بینالمللی Nature
 Communicationsمنتشر شده و
پنج اختراع نیز در اداره اختراعات ایاالت
متحده به ثبت رسیده است.
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
1396 /۱۰/ 10

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات
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دانشگاه تهران گفت :بودجه  ۹۷پارک
علم و فناوری دانشگاه حدود  ۳۰درصد
نسبت به بودجه سال  ۹۶افزایش داشت.
محمدجعفر صدیق معاون برنامهریزی و
فناوری اطالعات دانشگاه تهران گفت:
در بر نامه سوم دانشگاه تهران ،پارک
علم و فناوری این دانشگاه ماموریت
بسیار جدی را مبنی بر برنامهریزی برای
تولید اسپینآفهای دانشگاهی دارد که
مسیر آن از قبل شروع شده است و در
آینده ادامه پیدا خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان1396 /۱۰/ 13

رئیس دانشگاه تهران از حمایت دانشگاه
تهران از پایاننامههای دانشجویان در
زمینه کسب و کار خبر داد .محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
در خصوص سیاستهای پارک علم و
فناوری برای حمایت از پایاننامههای
دانشجویی گفت :در حال حاضر پارک
سیاستهای حمایتی از شرکتها و
ایدههای دانشجویان را در پیش دارد،
ولی این ایدهها خیلی مستخرج از
پایاننامههانیست.

باشگاه خبرنگاران جوان1396 /۱۰/14

پژوهشگران پردیس ابوریحان دانشگاه
تهران با جمع آوری  40توده متفاوت
از ریحان درصدد هستند که این گیاه
خوراکی و درمانی را با بهترین کیفیت
اسانس و عصاره تولید کنند .حامد
افالطونیان از محققان این طرح ،ریحان
( )Ocimum Basilicumرا یکی
از مهمترین سبزیهای برگی کشور
توصیف کرد و گفت :این گیاه در نقاط
مختلف کشور به صورت بومی رشد
میکند و سم و بذر هیبریدی ندارد.
تيتر امروز۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۶

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از آزادی
تعدادی از دانشجویان بازداشت شده
این دانشگاه طی تجمعات اخیر خبر
داد و گفت :کمیتهای برای پیگیری

وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه
تهران تشکیل شده است .تالش ما در
دانشگاه بر این است که در کوتاهترین
زمان ممکن بتوانیم با همکاری
مسئولین ذیربط شرایط بازگشت
سایر دانشجویان بازداشتی به دانشگاه و
خانوادههای آنها را فراهم کنیم.
خبرگزاري ايسنا ،انتخاب ۱۳۹۶ /۱۰/۱۶

پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه تهران
 ،به منظور توسع ه همكاريهاي دوجانبه
در زمينه انستيتو ارتقاء نفت سنگين
جلسهاي مشترك برگزار کردند.

و «ترسالیها» و «امواج گرمایی و
سرمایی» خود را نشان میدهد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۷

پژوهشگران دانشکدههای علوم و
فنون نوین دانشگاه تهران و داروسازی
علوم پزشکی مشهد با همکاری
محققان دانشگاه مینه سوتای آمریکا،
نانوحاملهای هوشمندی ساختهاند
که میتواند ژنهای مؤثر در درمان
بیماریهای مزمن کلیوی را به سلولهای
خاص این اندام انتقال دهد.
سالمت نیوز۱۳۹۶ /۱۰/۱۷

دیده بان علم ایران۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۶

انجمن علمی دانشجویان باستانشناسی
دانشگاه تهران از علیاصغر مونسان،
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خواست تا از کسانی
که در جریان حوادث و ناآرامیهای
اخیر به سردر دانشگاه تهران به عنوان
یک بنای ثبتشده در فهرست میراث
ملی و نماد آموزش عالی کشور آسیب
وارد کردهاند ،شکایت کند.

محقق دانشگاه تهران بر این باور است
که ایران همواره با خشکسالی مواجه
بوده است؛ از این رو کشور قبل از
آنکه با کمبود آب مواجه باشد ،با
ضعف مدیریت منابع آب مواجه است
و به اعتقاد وی با توجه به گستردگی
مکانی سامانههای جوی ،پارازیتها اثر
پُراهمیتی بر سامانههای جوی ندارند.
علیاکبر شمسیپور ،دانشیار دانشکده
جغرافیای دانشگاه تهران ،با بیان اینکه
در حوزه مباحث آب و هوا (اقلیم) دو
واژه متفاوت «تغییرات اقلیمی» و «تغییر
اقلیم» وجود دارد ،گفت« :تغییرات
اقلیمی» نوسانات و ناهنجاریهایی
است که بطور متوالی در دورههای
کوتاه مدت درون سالی و بین سالی در
عناصر و متغیرهای جوی رخ میدهد
که با مفاهیمی همچون «خشکسالیها»

رئیس دانشگاه تهران در نشست
نمایندگان شورای صنفی دانشجویان
اظهار داشت که با تمام توان از مراجع
مختلف ،پیگیر وضعیت دانشجویان
دستگیر شده است و برای آزادی هرچه
سریعتر آنان از هیچ کوششی فروگذار
نخواهد کرد .در این نشست که دکتر
مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی و دکتر
حسن بهنژاد ،معاون دانشجویی دانشگاه
نیز حضور داشتند ،نمایندگان شورای
صنفی دانشجویان درخواستها و
مطالبات دانشجویان را با رئیس دانشگاه
در میان گذاشته و خصوص ًا در رابطه
با دستگیری تعدادی از دانشجویان در
حوادث اخیر از دکتر نیلی احمدآبادی
خواستند تا دانشگاه از تمام ظرفیتهای
خود برای آزاد شدن این دانشجویان
استفاده کند.

آیین نکوداشت مرحوم مهندس علی
اکبر معینفر ،پیشکسوت دانش مهندسی
زلزله در ایران و نخستین وزیر نفت
ایران عصر چهارشنبه در دانشکده فنی
دانشگاه تهران برگزار می شود .این
مراسم روز چهارشنبه  ۲۰دی ماه ساعت
 ۱۶در سالن شهید چمران دانشکده فنی
دانشگاه تهران برگزار میشود.

دیده بان علم ایران۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۷

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۸
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خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۸

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی
نامهای خطاب به نیلیاحمدآبادی
نوشت :عدهای از دانشجویان
دستگیرشده در حوادث اخیر فریب
فضای ملتهب را خوردند و نباید با آنها
مانند اغتشاشگران اصلی برخورد کرد و
انتظار میرود مسئوالن دانشگاه پیگیری
الزم را برای آزادی آنها انجام دهند.
خبرگزاري فارس۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۸

رئیس دانشگاه تهران از بازداشت ۴۱
دانشجوی این دانشگاه در اتفاقات اخیر
خبر داد و گفت :تاکنون  ۱۶دانشجوی
بازداشت شده آزاد شدند و امیدوار
هستیم تعداد زیادی از این دانشجویان تا
پایان هفته آزاد شوند ،ضمن اینکه قول
آزادی تعدادی از دانشجویان برای امروز
داده شده است.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۱۹
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ضرورت اهمیت دادن به جایگاه
نخبگان در تصمیمگیری و تصمیمسازی
و نیز مشورت و بررسی علمی مسائل
تاکید کرد .دکتر محمود نیلیاحمدآبادی
در این اجالس که با حضور وزرای
امور خارجه ،علوم ،تحقیقات و فناوری،
فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین
دستیار ویژه رئیس جمهور اندونزی۲۳ ،
دی  ۱۳۹۶برگزار شد ،طی سخنانی با
اشاره به اینکه اگر ما خوب چالشها را
بشناسیم و اولویتبندی کنیم میتوانیم
با شناخت دقیق چالشها بر مبنای علم
و دانش به حل و فصل آنها بپردازیم،
افزود« :امروز چالشها را میتوان به
محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی
تقسیمبندیکرد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۲۳

رئیس دانشگاه تهران از پیشنهاد این
دانشگاه به مجلس در قالب تبصرهای به
منظور حل معضل بیکاری دانشجویان و
فارغ التحصیالن دانشگاهی خبر داد و
گفت :در صورت تصویب این تبصره
در مجلس شورای اسالمی شکلگیری
ارتباط بین دانشگاه و صنعت در قالب
تبصره و بودجه الزامآور خواهد شد و
زمینه اشتغال دانشگاهیان بیش از پیش
فراهم میشود.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،در جلسهای با حضور
مهندس مهدیان ،معاون بازسازی و
مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،دکتر محمدرضا حافظی،
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز و
مهندس سید هدایتاله هاشمینسب،
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۲۳
و تجهیز مدارس برگزار شد ،با اشاره
به اینکه دانشگاه تهران در راستای مراسم تقدیر از برگزیدگان دانشگاه
مسئولیتپذیری اجتماعی و همچنین تهران در دهمین جشنواره ملی حرکت
تعامل با جامعه وظیفه خود میداند عصر روز گذشته با حضور هیات
در همه زمینهها مشارکت کند ،گفت :رئیسه دانشگاه تهران ،معاون فرهنگی
«این دانشگاه با اتکا به توان استادان و و اجتماعی وزیر علوم ،سرپرست
دانشجویان خود و با استقرار در منطقه سابق وزارت علوم و جمعی از روسای
زلزلهزده غرب کشور در جانمایی ،پردیسها و دانشکدهها ،استادان و
ارزیابی و معماری ساختمانهای دانشجویان دانشگاه تهران در باشگاه
دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
تخریب شده کمک خواهد کرد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰/ ۲۰

رئیس دانشگاه تهران در اجالس
گفتوگوهای فرهنگی آسیایی بر

خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۱۰/ ۲۴

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از دو
طرح جدید این دانشگاه برای حمایت از

دانشجویان و انجمنهای علمی خبر داد
و گفت :وقت آن است که انجمنهای
علمی وارد فاز جدیدی شوند.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۱۰/ ۲۴

یادداشت همکاری دانشگاههای تهران
و آیدین استانبول ترکیه در قالب پروژه
اراسموس پالس در رشتههای علوم
انسانی ،زبانها و ادبیات خارجی،
مهندسی ،زلزله شناسی و صنایع غذایی
امضا شد.

خبرگزاری آنا1396 /۱۲/ 24

شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری
کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران در آذر  ۱۳۹۶بیش از
 ۳۲۰۰زمینلرزه را ثبت کردند.

خبرگزاري مهر1396 /۱۰/ 24

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از آزادی
 36نفر از دانشجویان بازداشتی این
دانشگاه خبر داد و گفت :به طور جدی
پیگیر وضعیت  6دانشجوی باقی مانده
در بازداشت هستیم ،امیدواریم این
دانشجویان نیز به زودی آزاد شوند.

خرداد۱۳۹۶ /۱۰/ ۲۴

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی
برق دانشگاه تهران از ساخت سیستم
کلینیکی تشخیص سریع سرطان با
روشی نوین برای اولین بار در کشور
توسط متخصصان دانشگاه تهران خبر
داد.
باشگاه خبرنگاران جوان۱۳۹۶ /۱۰/ ۲۵

نخستین دوره جشنواره ایدهپردازی
هوایی و هوانوردی با هدف فراهم
کردن بستری برای توجه بیش از پیش
به اندیشههای نو ،ابداعات و اختراعات
پژوهشگران جوان  ۳۰ ،بهمن ماه امسال
در دانشگاه تهران برگزار میشود .هدف
از برگزاری این جشنواره ،ایجاد پیوند
میان صاحبان ایده ،دانشگاهها ،صاحبان
سرمایه و فعاالن صنعت در صنعت
هوایی است.
سیناپرس۱۳۹۶ /۱۲/ ۲۵
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انتصــــابـــات
پرديس ابوريحان

نام و نامخانوادگي

رتبه علمي

انتصاب

تاريخ انتصاب

دكتر محسن ابراهيمي

دانشيار

سرپرست مزرعه آموزشي و پژوهشي (باغ بقايي) دانشگاه تهران

96/9/12

دكتر غالمعباس اكبري

دانشيار

تمديد رئيس پرديس ابوريحان (سه سال)

۹۶/۹/۲۵

دکتر محمدابراهيم بنيحبيب

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت آب و آبياري (۳سال)

96/10/۴

دکتر عليرضا مساح بواني

دانشيار

تمديد عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت آب و آبياري (۳سال)

96/10/۴

دكتر غالمرضا چگيني

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر اكبر عرب حسيني

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر محمدعلي نوروزيان

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر جواد فاخري

مربي

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

پرديس بينالمللي ارس
دكتر زهرا امام جمعه

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و آموزش
دبير كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

دكتر پرويز رشيدي رنجبر

استاد

عضو كارگروه تهيه و پيگيري پيشنهاد همكاري در صنعت و فناوري حمل و نقل با
دانشگاه بركلي

96/10/23

دكتر منصور خليلي عراقي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

پرديس بينالمللي كيش

پرديس دانشكدههاي فني

96/10/23

دكتر والديمير ترزيجا

استاد

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

۹۶/۸/۲۴

دكتر رضا نادري محمودي

دانشيار

رئيس دبيرخانه مؤسسات و مراكز پژوهشي دانشگاه

96/9/4

پروفسور shuanggen jin

استاد

عضويت هيات علمي وابسته دانشكده مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مكاني

۹۶/۸/۲۴

دكتر شهرام رايگان

دانشيار

تمديد رئيس دانشكده مهندسي متالورژي و مواد(۳سال)

۹۶/۹/۱

دكتر مهدي حسنلو

استاديار

سرپرست معاون دانشجويي و فرهنگي پرديس

96/10/11

دكتر حامد شكوري گنجوي

دانشيار

نماينده دانشكده مذكور در شوراي هماهنگي آب دانشگاه

96/10/12

دکتر سعيد صفري

استاديار

عضو كارگروه تهيه و پيگيري پيشنهاد همكاري در صنعت و فناوري حمل و نقل با
دانشگاه بركلي

96/10/12
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دكتر سيدمحمدعلي موسويان

استاد

تمديد رئيس دانشكده مهندسي شيمي (۳سال)

۹۶/۱۰/۲۱

دكتر عباس مجدي

دانشيار

س دانشكده مهندسي معدن پرديس (۳سال)
رئي 

96/10/23

عضو كارگروه تهيه و پيگيري پيشنهاد همكاري در صنعت و فناوري حمل و نقل با
دانشگاه بركلي

96/10/23

دكتر رضا توكلي مقدم

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر بهروز گتميري

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر سيروس زماني

استاديار

دبيركارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و آموزش
عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر محمدعلي شريفي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر قادر قرباني اصل

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر حسين محسني

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر مجيد نيلي احمدآبادي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر علي پرويزي

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر محمدحسن پنجه شاهي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر سيروس زماني

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر محمودرضا دالور

استاد

دبيركارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و آموزش
عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر ناصر سلطاني

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر مسعود شريعت پناهي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر زينالعابدين نوابي شيرازي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر امير نجات

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر سيروس زماني

استاديار

دبير كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و آموزش
عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر محمدحسين صرافزاده

دانشيار

دبيركارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و آموزش
عالي مجموعه كشورهاي تايوان ،چين ،ژاپن ،كره ،مالزي و فيليپين

96/10/24

دکتر مجيد نيلي احمدآبادي

استاد

عضو كارگروه تهيه و پيگيري پيشنهاد همكاري در صنعت و فناوري حمل و نقل با
دانشگاه بركلي

96/10/9

دكتر كارن ابرينيا
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پرديس علوم
دكتر سپيده خوئي

استاد

تمديد معاون تحصيالت تكميلي و پژوهشي دانشكده شيمي (۳سال)

96/8/30

دكتر مسعود مهجور شفيعي

دانشيار

رئيس دانشكده فيزيك

96/9/5

دكتر حسين رحيمپوربناب

استاد

رئيس دانشكده زمينشناسي (۳سال)

96/9/8

دكتر سيامك ياسمي

استاد

تمديد رئيس دانشكده رياضي ،آمار و علوم كامپيوتر (۳سال)

۹۶/۱۰/۷

دكتر محمدعلي آموزگار

استاد

س دانشكده زيستشناسي (۳سال)
رئي 

96/10/12

دكتر سيامك ياسمي

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر محسن فالحتي عنبران

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر سروش مدبري

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر رضا ندرلو

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر وحيد نيكنام

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر فاطمه محمدي پناه

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر احمد سعدي

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر احمد حاجي ده آبادي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر محمدابراهيم شمس ناتري

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر سيد محمود ميرخليلي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر غالمرضا زهتابيان

استاد

معاون پژوهشي پرديس (۳سال)

96/9/9

دكترحسينآذرنيوند

استاد

سرپرست مركز تحقيقات بينالمللي بيابان پرديس

96/9/9

دكتر زهرا امام جمعه

استاد

رئيس پرديس ارس (۳سال)

96/9/28

دكتر اكبر ديزجي

دانشيار

رئيس اداره خدمات آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس(۲سال)

96/10/4

دکتر اميد بزرگ حداد

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت آب و آبياري پرديس ابوريحان (۳سال)

96/10/۴

پرديس فارابي

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

 129دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 118

دکتر علي سالجقه

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت آب و آبياري پرديس ابوريحان (۳سال)

96/10/۴

دکتر تيمور سهرابي

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت آب و آبياري پرديس ابوريحان (۳سال)

96/10/۴

دكتر احسان عبدي

دانشيار

رئيس جنگل آموزشي  -پژوهشي خيرودكنار نوشهر(۲سال)

96/10/16

دكتر كامبيز پورطهماسي

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر محمود اميد

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر رضا عليمرداني

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر محسن كافي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر سيدعليرضا سالمي

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر غالمرضا زهتابيان

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر سيدحسين گلدانساز

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر آرش ملكيان

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر سيدحسين گلدانساز

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر آرش ملكيان

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان
(۳سال)

96/10/23

دكتر ستاره بهشتي

استاديار

معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي(۳سال)

96/9/13

دكتر سيد يحيي اسالمي

استاديار

تمديد مشاور بينالملل پرديس (۲سال)

96/10/23

دكتر سميه فدائينژاد بهرامجردي

استاديار

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر سيديحيي اسالمي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر شاهين حيدري

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر سيد يحيي اسالمي

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر شاهين حيدري

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

پرديس هنرهاي زيبا
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دكتر شاهين حيدري

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر محمدمهدي عزيزي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر سيد يحيي اسالمي

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان
(۳سال)

96/10/23

دكتر مجيد پرچمي جالل

استاديار

سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس

96/10/24

دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر حسن حضرتي

دانشيار

سرپرست دانشكده

96/9/5

دكتر مسعود فكري

استاديار

مديرگروه زبان و ادبيات عربي (۲سال)

96/9/4

دكتر كمالالدين نيكنامي

استاد

تمديد مديرگروه باستانشناسي (۲سال)

۹۶/۵/۳۱

دكتر مزدك انوشه

استاديار

تمديد مشاور امور بينالملل دانشكده (۲سال)

/۳/۹۹۶

دکتر عزت مالابراهيمي

دانشيار

سردبير فصلنامه زن در فرهنگ و هنر(۳سال)

96/9/28

دكتر شهريار نيازي

دانشيار

عضو كميته ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (۱سال)

96/9/27

دكتر محمدعلي آذرشب

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر حسن حضرتي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر عدنان طهماسبي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر مزدك انوشه

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر علي درزي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر حسن فاضلي نشلي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر محمود جعفري دهقي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان
(۳سال)

96/10/23

دكتر احمد باقري

استاد

تمديد مديرگروه فقه و مباني حقوق اسالمي دانشكده (دوسال)

۹۶/۹/۷

دکتر طوبي كرماني

دانشيار

عضو هيأت تحريريه فصلنامه زن در توسعه و سياست (۳سال)

96/9/28

دکتر فتحاله نجارزادگان

استاد

سردبير مجله پژوهشنامه تفسير كالمي قرآن (۳سال)

96/9/28

دکتر احمد باقري

استاد

عضو هيأت تحريريه ۳( Journal of Contemporary Islamic Studiesسال)

96/۹/28

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
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دانشكدهاقتصاد
دكتر قهرمان عبدلي

استاد

تمديد معاون اداري ومالي دانشكده (۳سال)

۹۶/۹/۲۴

دكتر حسين عباسينژاد

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر رضا رجبي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر رضا رجبي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر علياكبر شمسيپور

دانشيار

تمديد مديرگروه جغرافياي طبيعي (۲سال)

96/9/10

دكتر سيدكاظم علويپناه

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر فرشاد اميراصالني

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان
(۳سال)

96/10/23

دكتر محمدجعفر جوادي ارجمند

دانشيار

تمديد مدير دفتر امور شاهد و ايثارگر دانشكده (۲سال)

۹۶/۶/۲۱

دكتر سيدعلي سادات اخوي

استاديار

تمديد رئيس مركز مطالعات عالي بينالملل دانشكده (۲سال)

۹۶/۹/۱۵

دکتر حميرا مشيرزاده

دانشيار

عضو هيأت تحريريه فصلنامه زن در توسعه و سياست (۲سال)

96/9/28

دكتر محسن برهاني

استاديار

عضو حقوقدان كميته ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (۱سال)

96/9/27

دكتر سيدمهدي ساداتينژاد

استاديار

عضو كميته ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (۱سال)

96/9/27

دكتر امير صادقي نشاط

دانشيار

تمديد مديرگروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشكده

۹۶/۸/۳

دكتر عباس كريمي

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر احمد نقيبزاده

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر الهه كوالئي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر الهه كوالئي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر حميرا مشيرزاده

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دكتر فيروز محمودي جانكي

دانشيار

تمديد رياست مؤسسه تحقيقات علوم جزائي و جرمشناسي دانشكده (۲سال)

۹۶/۶/۳۰

دكتر عبدالرحمن عالم

استاد

مديرگروه آموزشي علوم سياسي

96/10/16

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشكدهجغرافيا

دانشكده حقوق و علوم سياسي
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دانشكدهدامپزشكي
علي اصغر ودايع خيري

-

مسئول روابط عمومي دانشكده

96/9/13

دكتر حسن مروتي

استاد

تمديد مديرگروه آموزشي علوم پايه (دوسال)

۹۶/۸/۲۶

دكتر امير نياسري نسلجي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر پرويز شايان

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر مهدي وجگاني

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر شهين ايرواني

دانشيار

مديرگروه آموزشي مباني فلسفي و اجتماعي آموزش و پرورش

96/10/5

دكتر جواد حاتمي

دانشيار

مديرگروه آموزشي روانشناسي (۲سال)

96/10/12

دكتر الهه حجازي موغاري

دانشيار

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

96/10/4

دكتر علي اكبر ارجمندنيا

دانشيار

مشاور رئيس در امور آموزشهاي آزاد دانشكده

96/10/23

دكتر نادر حقاني

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر ناهيد شاهوردياني

استاديار

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر محمدرضا دوستي زاده

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر سيدحسن زهرائي

استاد

دبير كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و آموزش
عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر عليرضا وليپور

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر محمدحسين رمضان كيائي

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان
(۳سال)

96/10/23

دكتر علي فيض الهي ملكآباد

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان
(۳سال)

96/10/23

دكتر سيدمهدي اعتمادي فرد

استاديار

سرپرست دانشكده

96/9/18

دکتر حميد عبداللهيان

استاد

عضو هيأت تحريريه فصلنامه زن در توسعه و سياست (۳سال)

96/9/28

دکتر حسين كچوئيان

دانشيار

عضو هيأت تحريريه فصلنامه زن در توسعه و سياست (۳سال)

96/9/28

دکتر محمد ميرزائي

استاد

عضو هيأت تحريريه فصلنامه زن در توسعه و سياست (۳سال)

96/9/28

دکتر سهيال صادقي فسائي

دانشيار

سردبير فصلنامه زن در توسعه و سياست (۳سال)

96/9/28

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي

دانشكده علوم اجتماعي
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دكتر حسن عبداله بيچرانلو

استاديار

عضو كميته ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (۱سال)

96/9/27

دكتر زهره نجفي اصل

استاديار

مدير دفتر امور شاهد و ايثارگر دانشكده

96/10/17

دكتر منيژه مقصودي

دانشيار

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر يونس نوربخش

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دكتر محمدجالل عباسي شوازي

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

مهدي فكور ثقيه

-

دبير كميته ارزيابي كيفيت دانشكده (۱سال)

96/10/6

دكتر محمود كمرهاي

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر كامبيز طالبي

استاد

مديرگروه آموزشي كسب وكار دانشكده (۲سال)

96/۹/29

دكتر سيدرضا حجازي

استاديار

سرپرست معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

96/10/16

دكتر محمدرضا زالي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

مجيد شفيع پورمطلق

-

مشاور بينالملل دانشكده محيط زيست

96/9/13

دکتر محمد حسين نيكسخن

دانشيار

سردبير ۳( International Journal of Environmental Researchسال)

96/9/28

دكتر محسن نظري

دانشيار

مديرگروه مديريت بازرگاني

96/9/2

دكتر حسين صفري

استاد

معاون پژوهشي دانشكده

96/9/28

دكتر محمدعلي شاهحسيني

دانشيار

معاون آموزشي دانشكده

96/9/28

دكتر حسين صفري

استاد

معاون پژوهشي دانشكده

96/9/28

دكتر علياصغر پورعزت

استاد

مديرگروه آموزشي مطالعات مديريت اسالمي

96/10/23

دكتر منوچهر انصاري

دانشيار

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دکتر حسين صفري

استاد

عضو كارگروه تهيه و پيگيري پيشنهاد همكاري در صنعت و فناوري حمل و نقل با
دانشگاه بركلي

96/10/9

دکتر محمدرضا صادقي مقدم

استاديار

عضو كارگروه تهيه و پيگيري پيشنهاد همكاري در صنعت و فناوري حمل و نقل با
دانشگاه بركلي

96/10/9

دكتر محمدرضا سعيد آبادي

دانشيار

مشاور رئيس در امور بينالملل پرديس البرز (۳سال)

96/9/7

دكتر حجتاله ايوبي

دانشيار

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دكتر مهدي آهوئي

استاديار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آلمان ،اتريش ،بلژيك و سوئيس (۳سال)

96/10/23

دانشكده علوم و فنون نوين

دانشكده کارآفريني

دانشكده محيط زيست

دانشکدهمديريت

دانشكده مطالعات جهان
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دكتر جهانگير كرمي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

96/10/23

دكتر سعيدرضا عاملي رناني

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان
(۳سال)

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آسياي مركزي و روسيه (۳سال)

دكتر شهال باقري مياب

-

عضو هيأت تحريريه فصلنامه زن در توسعه و سياست (۳سال)

96/10/19

دكتر عباس زارعي هنزكي

استاد

مجري طرح پارك علم و فناوري دانشگاه تهران (۳سال)

96/10/3

دکتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

عضو شوراي سياستگذاري علم و فناوري دانشگاه (۳سال)

96/10/3

عبدالمجيداسكندري

-

تمديد مديركل برنامهريزي و همكاريهاي بينالمللي (۳سال)

۹۶/۹/۱

دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

تمديد مديركل دانشجويان غيرايراني (۳سال)

۹۶/۸/۱۰

دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

دبير كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و آموزش
عالي عراق و كشورهاي عرب زبان

96/10/23

دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

دبير كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و آموزش
عالي مجموعه كشورهاي عضو اكو (۳سال)

96/10/23

دكتر محمودرضا هاشمي

دانشيار

تمديد رئيس مركز فناوري اطالعات و فضاي مجازي دانشگاه تهران (۳سال)

۹۶/۹/۱۷

دكتر محمودرضا هاشمي

دانشيار

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي استراليا ،آمريكا ،انگلستان و كانادا (۳سال)

96/10/23

مهندس زينب جوانمردي

-

رئيس دبيرخانه طرحهاي كالن دانشگاه

96/9/21

دكتر محمد رحيميان

استاد

ي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالملل 
آموزش عالي فرانسه و مجموعه كشورهاي فرانسه زبان (۳سال)

96/10/23

دانشكده معارف و انديشه اسالمي
دكتر علي عسگري يزدي
مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك
دكتر علياكبر صبوري
مركز مطالعات و تحقيقات زنان
پارك علم و فناوري
معاونتبينالملل

معاونت برنامهريزي و فناوري اطالعات

معاونتپژوهشي

معاونت دانشگاه و سازمان خدمات دانشجويي
دكتر حسن بهنژاد

ادارهکل حوزه رياست و روابطعمومي
دكتر سيداحمدرضا خضري

96/10/23

96/10/23

استاد

تمديد معاون دانشگاه و رئيس سازمان خدمات دانشجويي (۳سال)

۹۶/۴/۲۹

استاد

عضو كارگروه پيگيري همكاريهاي بينالمللي دانشگاه تهران با مراكز علمي و
آموزش عالي مجموعه كشورهاي آمريكاي التين ،ايتاليا و كشورهاي اسپانيايي زبان
(۳سال)

96/10/23
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ارتـقــــــاء
پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی

رتبه جدید علمی

تاریخ ارتقاء

دكتر مرتضي فتحيپور

استاد

۹۶/۹/۱

دكتر مهدي قراباغي

دانشيار

۹۶/۹/۱

دكتر آزاده شاكري

دانشيار

۹۶/۹/۱

دكتر محمدرضا بهاري

استاد

۹۶/۸/۱۷

دكتر حامد ميرزاده سلطان پور

دانشيار

۹۶/۹/۲۹

دكتر مهدي پور فتح

دانشيار

۹۶/۹/۲۹

دكتر سيدفرشيد كاشاني بزرگ

استاد

۹۶/۹/۲۹

دكتر قاسم عموعابديني

استاد

۹۶/۱۰/۱۳

دكتر عباس مجدي

استاد

۹۶/۱۰/۱۳

دكتر سيامك محمدي

استاد

۹۶/۱۰/۱۳

دكتر سعيد صفري

دانشيار

۹۶/۱۰/۱۳

دكتر محمدرضا مهرنيا

استاد

۹۶/۱۰/۱۳

استاد

۹۶/۱۰/۱۳

دكتر افشين دانه كار

استاد

۹۶/۹/۱

دكتر محمد كابلي
پرديس هنرهاي زيبا

استاد

۹۶/۱۰/۲۷

دكتر ادهم ضرغام

دانشيار

۹۶/۹/۱

دكتر ساسان فاطمي
دانشكده ادبيات و علوم انساني

استاد

۹۶/۱۰/۲۷

دكتر محمود فضيلت
دانشكده حقوق و علوم سياسي

استاد

۹۶/۹/۱

دكتر سيداحمد موثقي گيالني
دانشكده زبانها و ادبيات خارجي

استاد

۹۶/۹/۱

دكتر ماندانا صدرزاده اردبيلي
دانشكدهكارآفريني

دانشيار

۹۶/۹/۲۹

دكتر سعيد جعفري مقدم
دانشكدهمديريت

دانشيار

۹۶/۱۰/۱۳

دانشيار

۹۶/۱۰/۱۳

پرديس فارابي

دكتر محمدرسول آهنگران
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دكتر عليرضا نوروزي
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تقديــــر و تشـــــکر
پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی
دكتر رضا نادري محمودي

رتبه علمی
دانشيار

در دوران مسئوليت قبلي
رئيس دبيرخانه طرحهاي كالن دانشگاه تهران

دكتر سيدعلي ترابي

استاد

عضويت در شوراي هماهنگي آب

دكتر سيدعلي اصغر اكبري موسوي

دانشيار

معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس

دكتر اميد اصغري

دانشيار

رياست دانشكده مهندسي معدن

دكتر محمد نوريزنوز

استاد

رياست دانشكده فيزيك

دكتر عليرضا بديعي

استاد

رئيس دبيرخانه مؤسسات ومراكز پژوهشي دانشگاه

دكتر علي كنعانيان

استاد

رياست دانشكده زمينشناسي

دكتر بهمن زينلي

دانشيار

رياست دانشكده زيستشناسي

دكتر محمدرضا نقوي
دكتر غالمرضا زهتابيان
دكتر سيدرضا ميرائي آشتياني
پرديس هنرهاي زيبا

استاد
استاد
استاد

معاونت پژوهشي
رياست مركز تحقيقات بينالمللي بيابان
رياست پرديس ارس

دكتر سيدمحمد فدوي
دانشكده ادبيات و علوم انساني

استاد

معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس

دكتر ابوالحسن امينمقدسي
دكتر عبدالحسين فقهي
دانشكدهاقتصاد

دانشيار
دانشيار

رياست دانشكده
مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي

دكتر ابوالقاسم توحيدينيا
دانشكده حقوق و علوم سياسي

استاديار

سرپرست امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده

دكتر مصطفي ملكوتيان
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

استاد

مديرگروه آموزشي علوم سياسي

دكتر افضل السادات حسيني دهشيري
دكتر عباس رحيمينژاد
دكتر علي اكبر ارجمندنيا
دانشكده علوم اجتماعي

دانشيار
دانشيار
دانشيار

مديرگروه آموزشي مباني فلسفي و اجتماعي آموزش و پرورش
مديرگروه آموزشي روانشناسي
معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

دكتر غالمرضا غفاري
دكتر قاسم زائري
دانشكدهكارآفريني

دانشيار
استاديار

رياست دانشكده
مديريت دفتر امور شاهد و ايثارگر دانشكده

دكتر رضا محمدكاظمي
دكتر جهانگير يدالهي فارسي
دانشكده محيط زيست

دانشيار
دانشيار

مدير گروه آموزشي كسب و كار
معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

دکتر سعيد گيتيپور
دانشكدهمديريت
دكتر هاشم آقازاده

دانشيار

مشاور بينالملل دانشكده

دانشيار

مدير گروه آموزشي مديريت بازرگاني

دكتر محمدعلي شاهحسيني

دانشيار

معاونت پژوهشي دانشكده

دكتر طاهر روشندل اربطاني

استاد

معاونت آموزشي دانشكده

دكتر سيدمحمد مقيمي

استاد

مديرگروه آموزشي مطالعات مديريت اسالمي

پرديس علوم

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
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بازنشستــــــگان
پردیس ابوريحان
نام و نامخانوادگي

سمت

تاريخ اجراي حكم

محمودتوفیقی

مسئول امور دفتری و بایگانی

۱۲/۲۸۹۶/

استاد

/۱۵/۱۱۹۶

طاهره صدیق المعی

کارشناس خدمات آموزشی

۱۲/۲۸۹۶/

سید محمدرضا سید میرزائی

مسئول دفتر پردیس

/۱۴۹۷/

عسگر علیزاده ذوالبین

کارشناس امور دانشجویی

لغوبازنشستگي

محمدرضانیکوئیزاد

کارشناس

/۱/۴۹۷

نگهبان

۱۲/۲۸۹۶/

اسماعیلمسلمی

مراقب دام

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۱۸ ۹۶/به /۲۸/۱۲۹۶

دکتر سیدجاوید آلداود

دانشیار

/۱۵/۱۱۹۶

غالمرضا غالمی

رئیس داروخانه و تجهیزات پزشکی

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۱۸ ۹۶/از /۱۳۹۷/

کاردان خدمات آموزشی

/۱۲/۲۸۹۶

دکتر طهمورث ساجدی صبا

دانشیار

لغوبازنشستگي

فرانكجهانگيري

كارشناس محترم امور دانشجوئي

/۲۸۱۲۹۶/

دانشیار

/۱۵۱۱۹۶/

سید مهدی طالبی

متصدی امور دفتری و بایگانی

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۱۸ ۹۶/به /۱۱۱۹۶/

سیروسمالمیر

مامور حفاظت فیزیکی

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۱۱۱ ۹۶/به /۲۸۱۲۹۶/

داریوش گنجی

سرنگهبان

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۱۱۰ ۹۶/به /۲۵۱۲۹۶/

حیدرشکرزاده

مامور حفاظت فیزیکی

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۲۸۱۲ ۹۶/به /۱/۴۹۷

مختار صفاري بيدهندي

مامور حفاظت فیزیکی

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۲۸۱۲ ۹۶/به تاريخ /۱۳۹۷/

حسین گودرزی واثق

کارشناس مسئول امور اداری

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۱۹ ۹۶/به /۱۹۹۷/

پرديس دانشكدههاي فني

دكتر سيداحمد نوربخش
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

عباس تركاشوند
دانشکدهدامپزشکی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
اعظم خانجانی
دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

دانشکده علوم اجتماعی

دکتر یحیی علی بابایی

کتابخانه مرکزی  ،مرکز اسناد و تامین منابع علمی
ادارهکل حراست

گزينش
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ماموریتها و سفرهای علمی
پرديس دانشکدههاي فني
نام و نامخانوادگی

رتبه علمی

گروه

کشور

هدف

مدت

دكتر محمد كارآموز

استاد

عمران

آمريكا

شركت در كنفرانس AGU2017

 ۹۶/۹/۱۷تا
۹۶/۹/۲۶

دكتر محمدحسين صراف
زاده

دانشيار

شيمي

مالزي

شركت در كنفرانس Pathway towards
Improves Water Education Curricula

 ۹۶/۹/۴تا
۹۶/۹/۱۱

دكتر سيروس زماني

استاديار

متالورژي و مواد

اسپانيا

پيگيري برنامه تبادل دانشجو اتحاديه اروپا

 ۹۶/۹/۱۹تا
۹۶/۹/۲۶

دكتر گلناز جوزاني كهن

استاديار

معدن

مالزي

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۹/۷تا
۹۶/۹/۹

دكتر رضا كراچيان

استاد

عمران

آلمان

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۹/۶تا
۹۶/۹/۹

دكتر محمدرضا سراجيان
ماراالن

دانشيار

نقشه برداري و
اطالعات مكاني

هنگ كنگ

شركت در كنفرانس RSATSA 2017

 ۹۶/۹/۱۴تا
۹۶/۹/۱۸

دكتر محمدجواد يزدان پناه

استاد

برق و كامپيوتر

استراليا

شركت در كنفرانس The 56 IEEE Con on
Decision & Control

 ۹۶/۹/۱۹تا
۹۶/۹/۲۶

دكتر سيامك حاجي يخچالي

استاديار

صنايع

فرانسه

شركت در كنفرانس MAIE 2017

 ۹۶/۱۰/۱۶تا
۹۶/۱۰/۱۹

دكتر فريد كريمي پور

استاديار

نقشه برداري و
اطالعات مكاني

سوييس

شركت در كنفرانس LBS 2017

 ۹۶/۱۰/۲۴تا
۹۶/۱۰/۲۸

دكتر كريم محمد پوراقدم

استاديار

برق و كامپيوتر

مالزي

شركت در كنفرانس APMC2017

 ۹۶/۸/۲۱تا
۹۶/۸/۲۷

دكتر گلناز جوزاني كهن

استاديار

معدن

اندونزي

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۹/۲۸تا
۹۶/۱۰/۱

دكتر حميد سلطانيانزاده

استاد

برق و كامپيوتر

آمريكا

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۱۰/۱۶تا
۹۶/۱۱/۱۲

دكترسيدمحمدفاروق
حسيني

دانشيار

معدن

استراليا

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۹/۲۲تا
۹۶/۱۱/۲۰

دكتر ابراهيم اصل سليماني

استاد

برق و كامپيوتر

آلمان

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۹/۲۲تا
۹۶/۱۰/۳

دكتر كيوان صادقي

استاد

مکانيک

فرانسه

شركت در كنفرانس Microfluidics2018

 ۹۶/۱۲/۷تا
۹۶ /۱۲/۱۶

دكتر رمضانعلي مهدوينژاد

دانشيار

مکانيک

سنگاپور

شركت در كنفرانس M3 2017

 ۹۶/۱۲/۲۱تا
۹۶/۱۲/۲۴

دكتر عطااله طالعيزاده

-

صنايع

اسپانيا

شركت در كنفرانس SEBS JAN2018

 ۹۶/۱۰/۲۹تا
۹۶/۱۱/۵

دكتر جواد فيض

استاد

برق و كامپيوتر

فرانسه

به منظور شركت در كنفرانس ICIT2018

 ۹۶/۱۱/۳۰تا
۹۶/۱۲/۴

دكتر قاسم عموعابديني

دانشيار

شيمي

هلند

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۱۰/۲۰تا
۹۶/۱۰/۳۰
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پرديس هنرهاي زيبا
دكتر نعيمه رضائي

استاديار

شهرسازي

تونس

شركت در كنفرانس بينالمللي «ميراث شهري و
نقش كفشگران»

 ۹۶/۹/۱۵تا /۱۸
۹۶ /۹

دكتر آذين موحد

دانشيار

هنرهاي نمايشي و
موسيقي

اتريش

انعقاد تفاهمنامه مشترك گروه موسيقي با دانشگاه
هنر گراتز

 ۹۶/۷/۲۴تا۹۶/۷/۳۰

دكتر سميه فدائي نژاد
بهرامجردي

استاديار

معماري

آلمان

شركت در داوري پروژههاي برتر در نمايشگاه
پاياني دانشكده معماريRWHT

 ۹۶/۱۱/۸تا
۹۶/۱۱/۱۳

دكتر پيروز حناچي

استاد

معماري

آلمان

شركت در داوري پروژههاي برتر در نمايشگاه
پاياني دانشكده معماريRWHT

 ۹۶/۱۱/۸تا
۹۶/۱۱/۱۳

دكتر اسفنديار زبردست

استاد

شهرسازي

كره جنوبي

شركت در نشست بررسي سياست ملي شهري
() NOP

 ۹۶/۹/۱۲تا ۹۶/۹/۱۸

دكتر رحمت اميني

-

هنرهاي نمايشي و
موسيقي

هندوستان

شركت در كنفرانس بينالمللي

 ۹۶/۱۱/۱۷تا
۹۶/۱۱/۲۷

استاديار

اقتصاد اسالمي،
پولي و مالي

مالزي

شركت در Annual Symposium On
Islamic Finance

 ۹۶/۹/۲۰تا ۹۶/۹/۲۳

استاديار

يو
جراح 
راديولوژ 
ي

سوئيس

مأموريت پژوهشي

/۰۴ ۹۶ /۱۰تا
۹۶/۱۱/۴

استاديار

مهندسي و فناوري
کشاورزي

چين

شركت در گردهمایي استادان و مسئوالن
كنفسيوس در دانشگاههاي شيان و يون نان به
منظور ايراد سخنراني و ارائه مقاله و بازديد علمي

 ۹۶/۹/۱۹تا ۹۶/۹/۲۶

ترکيه

شركت در سومين كنفرانس بينالمللي مهندسي
مكانيك" 3th International conference
�on Advances Mechanical Engineer
“ ing

قطر

شركت در نشست علمي بينالمللي آموزشي
رتبهبنديدانشگاهها

 ۹۶/۱۰/۲۵تا
۹۶/۱۰/۲۷

مشهد

شركت در نشست معاونين آموزشي دانشگاههاي
سطح يك كشور

 ۹۶/۹/۲۹تا ۹۶/۹/۳۰

يزد

شركت در هجدهمين نشست معاونين اداري و
مالي دانشگاه هاي سطح يك كشور
شركت در برنامه تبادل دانشجو اتحاديه اروپا
(اراسموس ماندوس)

 ۹۶/۹/۱۹تا ۹۶/۹/۲۶

شركت در گردهمایي استادان و مسئوالن
كنفسيوس در دانشگاههاي شيان و يون نان به
منظور ايراد سخنراني و ارائه مقاله و بازديد علمي

 ۹۶/۹/۱۹تا ۹۶/۹/۲۶

دانشكدهاقتصاد
دكتر امين محسني چراغلو
دانشکدهدامپزشکي
دکتر محمد مالزم

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
دكتر امين بذرافشان
دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر علي بخش كسائيان

دانشيار

انرژيهاي نو

مركز تحقيقات بيوشيمي وبيوفيزيك
دكتر علي اكبر صبوري

استاد

بيوفيزيک

معاونت آموزشي
دكترسيدحسينحسيني

استاد

انگلشناسي

معاونت اداري و مالي
استاد

اقتصاد و توسعه
کشاورزي

دكتر سعيد يزداني

دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

بهداشت و کنترل
مواد غذائي

اسپانيا

دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

هنرهاي نمايشي و
موسيقي

چين

معاونتبينالملل

 ۹۶/۹/۲۷تا ۹۶/۱۰/۲

 ۹۶/۹/۲۸تا ۹۶/۹/۳۰
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معاونتپژوهشي
دكتر محمد رحيميان

استاد

عمران

اصفهان

معاونتفرهنگي
دكتر محمدعلي زارع
چاهوكي
ادارهکل حراست
دکتر اسماعيل سليماني

استاد

منابعطبيعي

كرمانشاه

-

-

شركت در جلسه معاونان پژوهشي دانشگاههاي
برتر كشور

۹۶/۱۰/۱۴

برگزاري دهمين جشنواره ملي حركت انجمنهاي  ۹۶/۱۰/۷تا ۹۶/۱۰/۸
علميدانشجويي

گيالن

شرکت در جلسه شوراي راهبردي مديران
حراست دانشگاهها

 ۹۶/۱۰/۲۶تا
۹۶/۱۰/۲۹

دكتر محمود نيلي
احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

اصفهان

شركت در اجالس رؤساي دانشگاههاي سطح
يك كشور

/۸/۹ ۹۶تا/۱۰/۹۹۶

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

تاريخ و تمدن ملل
اسالمي

اصفهان

شركت در اجالس رؤساي دانشگاههاي سطح
يك كشور

/۸/۹ ۹۶تا/۱۰/۹۹۶

كتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

چين

شركت در گردهمایي استادان و مسئوالن
كنفسيوس در دانشگاه هاي شيان و يون نان جهت
ايراد سخنراني و ارائه مقاله و بازديد علمي

 ۹۶/۹/۱۹تا ۹۶/۹/۲۶

دكتر احمد سديدخوي

استاديار

زلزلهشناسي

افغانستان

بررسي اثرات تخريبي انفجارها بر سازة بدنه سد
و پرده آب بند پروژه سد شاه عروس در كشور
افغانستان به همراه چهار دستگاه لرزهنگار از
نوع  CMEو متعلقات ديگر شامل ديجيتايزر،
باطري و ...

 ۹۶/۹/۲۳تا ۹۶/۹/۲۸

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

تاريخ و تمدن ملل
اسالمي

قم

شركت در جلسه هيأت امنا دانشگاه باقرالعلوم (ع)

/28/۱۰۹۶

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي
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President of Istanbul Adydin
University Meets President of
University of Tehran

President of University of Tehran
Visits Yunnan University, P.R.
of China

The Algerian Ambassador Visits
College of Agriculture and
Natural Resources, University
of Tehran

President of University of
Tehran, A Keynote Speaker at
International Conference of
Asian Cultural Dialogues
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President of University of Tehran Visits Yunnan University, P.R. of China

Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President of
University of Tehran visited Yunnan University,
P.R. of China on 14-16 December, 2017.
President Nili Ahmadabadi was accompanied
by Prof. Mohamamd Bagher Ghahramani,
Vice President for International Affairs and
Prof. Afshin Bazrafshan, UT Iranian Director
of Confucius Institute and Prof. Youef Hojat,

Scientific Attaché of I. R. of Iran in China.
The UT delegation and Scientific Attaché of I.R.
of Iran in China also visited the new campus of
Yunnan University, library and labs and were
briefed about the development plan of Yunnan
University.
They also attended the Joint Council of
Confucius Institute and exchanged ideas about
the exchange of professors and students with
the support of Confucius Institute and both
University of Tehran and Yunnan University.
President Nili Ahmadabadi, Prof. Ghahramani
, the Vice President for Int. Affairs and Prof.
Bazrafshan also presented a lecture there.
Finally, in a ceremony in the presence of Yunnan
University authorities, and in recognition of the
academic achievements, the Plaque of Honorary
Professorship of Yunnan University was
awarded to Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi,
the President of University of Tehran.

A Director at Max Planck Institute,
Germany Delivers a Speech at
the Faculty of Law and Political
Sciences, University of Tehran

University Of Tehran Among the
Top Green Universities of the
World

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht delivered a speech
at the Faculty of Law and Political Sciences,
University of Tehran on December 18, 2017.
Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht a director at the Max
Planck Institute for Foreign and International
Criminal Law in Freiburg/Germany, as well as
an honorary professor and faculty member at the
law faculty of the University of Freiburg. He is
a guest professor at the Center for Criminal Law
and Criminal Justice at the China University of
Political Science and Law and at the law faculties
of Hainan University, Renmin University,
Wuhan University, Beijing Normal University,
and Dalian Ocean University.

Based on 2017 edition of the global academic
ranking “Green Metrics” regarding sustainable
development, University of Tehran is among the
top green institutes in the world. According to
this ranking system, University of Tehran holds
the 414th rank in the world
The International Symposium of Veterinary
Surgery was held at the University of Tehran
The 5th International Symposium of Veterinary
Surgery (ISVS) and the 13th Iranian Symposium
of Veterinary Surgery, Anesthesia and Diagnostic
imaging (ISVSAD) were held at University of
Tehran in the presence of a number of Iranian
and international professors on December 5-7,
2017.
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The 12th Confucius Institute Conference Holds in Xi’an, City
The 12th Confucius Institute Conference was
held in Xi’an, city, P.R. of China on the 12th to
13th, December, 2017.
The theme of the conference was to deepen
cooperation, innovation and development,
contribute to the construction of “the common
destiny of mankind.»
Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President
of University of Tehran attended one of the
specialized panels of this event. He was
accompanied by Prof. Mohammad Bagher
Ghahramani, Vice President for International
Affairs and Prof. Amin Bazafshan, Iranian
Director of UT Confucius Institute as well.
The Twelfth Confucius Institute Conference
was held in Xi’an city, P.R. of China.

The Confucius Institutes are non-profit public
institutions co-established by foreign institutes
of education and Hanban, with the support of
Chinese partner schools, which aim to promote
Chinese language and culture in foreign
countries which were launched by Chinese
Central Government in 2004. They have
provided scope for people all over the world
to learn about Chinese language and culture.
In addition they have become a platform for
cultural exchanges between China and the
world as well as a bridge reinforcing friendship
and cooperation between China and the rest of
the world and are much welcomed across the
globe. Currently, 525 Confucius Institutes have
been established in 146 countries and regions.

Professor of the University of Cagliari,
Italy Visits College of Agriculture
and Natural Resources, University of
Tehran

Chinese and Iranian Managers of UT
Confucius Institute Meet Vice President
for International Affairs, University of
Tehran

Prof. Gianluigi Bacchetta from Department of
Life and Environmental Sciences, University
of Cagliari, Italy met Prof. Goldansaz, the
Dean of the College of Agriculture and
Natural Resources, University of Tehran. In
this meeting various areas of cooperation were
discussed including joint research projects in
particular student and staff mobility within the
framework of Erasmus Mundus projects.
Prof. Gianluigi Bacchetta is currently a full
professor and director of the HBK (Hortus
Botanicus Karalitanus) at the University of
Cagliari. He is coordinator of the doctorate
program in environmental and applied botany
and deputy director of the doctorate of earth
and environmental sciences and technologies.
He is deputy president of the scientific council
of Conservatoire Botanique National Corse.
He is editor of Plant Biosystems, co-editor of
Plant Sociology, and member of Documents
Phytosociologiques editorial board.

On the 2nd of January, 2018, Prof. Zhang
Gaoxiang, the Chinese Manager and
Prof. Afshin Bazrafshan, the Iranian
Manager of UT Confucius Institute Meet
Prof. Mohamamd Bagher Ghahramani,
Vice President for International Affairs,
University of Tehran. During this meeting,
which was held in the presence of Prof.
Farideh Alavi, Deputy Dean of the Faculty
of Foreign Languages and Literature,
UT, and Abdolmajid Eskandari, Director
General, Office of International Relations,
UT, the blueprint of the current and future
programs of UT Confucius Institute was
reviewed and certain decisions were
made in connection with the promotion of
Chinese Language and Culture.
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President of Istanbul Adydin University Meets President of
University of Tehran
Dr. Mustafa AYDIN, The Chairman of Higher
Education Business Council of DEIK, President
of EURAS – Eurasian Universities Union and
Istanbul Aydin University met Prof. Mahmoud
Nili Ahmadabadi, President of University of
Tehran on 13 January, 2018.
In this meeting both sides exchanged idea on
the ways of promoting academic cooperation
between the two universities including exchange

of students and faculty members, sabbatical
leave, joint publications, double degrees,
joint researches and exchange of experiences,
participation in educational exhibitions of each
university, and collaboration within the Eurasian
Universities Union. It is worth noting that the
agreement for the Erasmus+ student and faculty
members mobility was also signed at the end of
the meeting by the two presidents.

College of Fine Arts Professors and Students visit
Seoul National University

Based on the cultural agreement between
the University of Tehran and Seoul National
University, 3 professors of College of Fine
Arts along with 2 M.A. students of Visual
Communications paid a visit to Korea and held
an exhibition and artistic workshop at Seoul
National University.
The Iranian cultural exhibition was opened on
30th November, 2017 in the presence of Korean
Dean of Faculty of Arts, faculty members and
representatives of Ministry of Foreign Affairs of
South Korea.

At the side line of this exhibition, the workshop
of Iranian calligraphy and visual arts was held
for the interested students and other scholars.
According to the mutual agreement, six
professors and students from the Korean side
will also visit University of Tehran within next
three weeks to hold the exhibition at UT.
Dr. Seyed Mohammad Fadavi, Master
Mostafa Asadolahi and Dr. Sedaghat Jabari
along with students (Soheil Seraji and Ahmad
Derakhshandeh) were the delegation of
University of Tehran.
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Representatives of University of Tehran Attend the International
Workshop of Erasmus+ in Spain
Prof. Afshin Akhondzadeh Basti, Director
General for International Students and Prof.
Cyrus Zamani, Advisor to the Dean of the
College of Engineering on International Affairs
attended the Erasmus Plus Workshop organized
by A4U universities from Sunday, 10 December
to Saturday, 16 December 2017.
Alliance of 4 Spanish Universities (A4U) is a
strategic partnership of four leading Spanish
public universities: Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), Universidad Carlos III in
Madrid (UC3M) and Universitat Pompeu Fabra
in Barcelona (UPF).
These universities are characterized by
excellence in teaching and research and a
strong international outlook, for which they
have all received the recognition of «Campus

of International Excellence» by the Spanish
Ministry of Science and Innovation.
A4U universities are in 2018 Top 50 Under
50 QS Ranking. The Alliance reinforces the
strategic axis Madrid-Barcelona, two of the most
R&D and innovation intensive regions in Spain/
Europe.
As a consortium, these four universities
actively seek to establish research collaboration
partnerships worldwide, to enhance international
mobility of students, researchers and
academics, and to promote their English-taught
undergraduate and postgraduate programs.
A4U has the support of the Spanish government
through its agreements with the Spanish Institute
for Foreign Trade. Iran is one of the priority
countries in the internationalization strategy of
A4U universities.

The Algerian Ambassador Visits College of Agriculture and
Natural Resources, University of Tehran

Mr. Abdelmoun’aam Ahriz, the Algerian
Ambassador to Iran accompanied by the
Cultural Attaché of Algeria paid a visit
to College of Agriculture and Natural
Resources, University of Tehran and met
Prof. Goldansaz, the Dean and the board of

directors of the mentioned college on 31
December, 2017.
Given the capabilities and infrastructure
of the College of Agriculture and Natural
Resources, and the presence of capable
faculty members, Prof. Goldansaz expressed
readiness and hope for the promotion
of academic and research collaboration
between College of Agriculture and Natural
Resources, UT and Algerian universities.
The Algerian Ambassador also visited
different parts of the College including
Department of Food Industries, Zoology
Museum and Suleimaniyeh Museum Palace
and the Research Station for Animal Sciences
as well.
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President of University of Tehran, A Keynote Speaker at International
Conference of Asian Cultural Dialogues
On 13 January, 2018, President Nili Ahmadabadi
attended the International Conference of Asian
Cultural Dialogues and presented a speech
addressed to local and foreign guests.
The main focus of his speech was on elites,
challenges and the role of elites in solving the
challenges. Prof. Nili Ahmadabadi started his
speech on the position of the elites in decision
making and scientific consultation. He further
added that there is a delicate border between the
national, regional and global challenges and the
cyber space and globalization has made a localregional problem to be converted into a world
problem.
Some of the main challenges of the world
include: climate change, environment, water,
terrorist attacks, radicalism, social unrest and
the like. These challenges are deep and demand
innovative and knowledge-based solutions. All
decisions should be made through scientific
consultation. The elites also should accept their
responsibilities and consider that they have social
responsibility in addition to seeking knowledge.

Dialogue and understanding will not be possible
without having an international attitude and
contribution. We should focus on student and
professor mobility and research works. One of
the faculties which are active on Asian dialogues
is the Faculty of World Studies at University of
Tehran whose activities are inter-disciplinary.
The programs are offered in the concerned
languages and we should use the capacity of
language more effectively.
The conference was held at the Islamic Culture
and Relations Organization (ICRO).

President of University of Tehran Visits Qatar University

On 16 January, 2018, upon the invitation of Dr.
Hassan Rashid Al-Derham , Pesident of Qatar
University, Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi,
President of University of Tehran paid a visit
to QU and met President Hassan Rashid Al-

Derham. In this visit, he was accompanied
by Prof. Ghahramani, Vice President for
International Affairs and Prof. Sabouri, faculty
member of I.B.B., University of Tehran.
The UT delegation also attended a professional
Masterclass on “The World University Rankings
organized by QU and Times Higher Education.
QU, in collaboration with Times Higher Education
(THE), has organized a high-level masterclass
on “THE World University Rankings” on 16
January 2018 at QU campus, in the presence of
international, regional and local university’s leaders.
This exclusive one-day masterclass provided an
exclusive and detailed exploration of the region’s
universities’ strengths and opportunities using
previously unpublished data from THE.
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Malaysian Delegation Paid a Visit to the School of Metallurgy and Materials Engineering,
College of Engineering, University of Tehran
On January 15, the School of Metallurgy and
Materials Engineering, University of Tehran
hosted delegates of a Malaysian national
university, Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM).
During this visit professor Zainuddin Sajuri,
head of the delegation from Department of
Mechanical and Materials Engineering and
his fellow colleagues Dr. Azhari, Dr. Ghazali,
Mrs. Azhari and Mr. AbdulHalim met a team
comprised of professor Raygan, Head of the

School of Metallurgy and Materials Engineering,
Dr. Zamani, Associate Dean for International
Relations Dr. Mokmeli, Dr. Sheibani, Dr.
Heydarzadeh Sohi, and Dr. Parsa.
Building new international relation between two
institutions, establishing sustainable connections
and exploring research and academic
opportunities, were among the topics discussed
during this meeting. The meeting was wrapped
up by giving a tour to department’s laboratories
and research facilities.

A Delegation from Pakistan Paid a Visit to the College of Engineering,
University of Tehran
On Tuesday, Jan. 16th, 2018 an Academic
delegation from Pakistan, including Dr.
Shahzad Alam (Chairman of Pakistan Council
of Scientific and Industrial Research), Dr.
Syed Mohammad Zaidi (Dean of the School
of Electrical Engineering and Computer
Science), Dr. Tahir Naeem (Director of
Planning, Development and Human Resource
Development of COMSATS) and Mr. Nazar
Muhammad Ranjha (Commercial Counselor)
visited the School of Electrical and Computer
Engineering (ECE), University of Tehran.
The visit started with a meeting in the office of
the School. After presenting the College and
its activities by Dr. Cyrus Zamani (AssociateDean for International Affairs), Prof. M. Nili
(Head of the ECE) and his team (Dr. M.
Kamal and Prof. F. Taghiyareh) introduced
the School, its research lines, strengths, and
potentialities.
Then, Dr. Shahzad, referring to the common
cultural and historical background of the two
countries, emphasized that Iranian model

is more suitable for Pakistani science and
research development, and that Pakistan is
very interested in establishment of scientific
relations, doing joint research projects and
scientific collaboration with the College of
Engineering.
He also mentioned that they are studying
the science parks around the globe in order
to design a model for Pakistan, and that the
Iranian model looks to be a good match. The
two parties agreed to be in touch to establish
joint projects and scientific relations.
In the meantime, other members of the
Pakistani delegation introduced their
potentialities and discussed the research lines
in common between their universities and
the ECE. In this regard Dr. Shahzad invited
his counterparts to pay a visit to Pakistani
universities. As the ending part of the program,
the team visited some of the outstanding labs
of the College including: Thin Layers Lab
and Antenna Lab, and also the National Lab
for Brain Mapping.
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Vice President for International Relations of Université de Tours,
France pays a Visit to University of Tehran
Dr. Marc Desmet, Prof. of Geology and
Geochemistry and Vice President for
International Relations of Université de Tours,
France paid a visit to UT and met with Prof.
Mohammad Bagher Ghahramani, Vice President
for International Affairs, UT, in November, 2017.
The meeting was held in the presence of Prof.
Homeira Moshirzadeh , Faculty Member of the
Faculty of Law and Political Sciences, Prof.
Haideh Laleh, Faculty Member of the Institute
of Archaeology,Mr. Abdolmajid Eskandari,
Director General, Office of International
Relations, and Ms. Freshteh Davanlou, Head
of Department of International and Scientific
Cooperation and Ms. Mirbaha from Cultural
Section of French embassy.
In this meeting, Prof. Ghahramani gave a brief
report about the UT and voiced the readiness of
UT to develop ties with University of Tours.
Dr. Marc Desmet presented a report about his
university and the areas of cooperation which
both sides can work on. He further stated that
his university wants to focus on partnership with
universities in Iran in various areas including:
Student mobility, research programs, social
economic development, funding academic
exchange programs.
Following a short report by Prof. Laleh and
Prof. Moshirzadeh, Ms. Davanlou and Prof.
Ghahramani, both sides agreed upon the
followings:
1.Holding a workshop in June in France in
association with the Institute of Archeology and
the cultural heritage Tours university project.
2.Holding a seminar or workshop for the UT

students in the field of archeology in the venue
of Institute of Archaeology in Iran by next
semester. (The archeological map of France and
experiences gained will be presented).
3.Granting admission to one student from
France (Université de TOURS) and one student
from Iran (UT) in any field of interest at
Master’s degree program or Ph.D. (in particular,
mechanical engineering, computer engineering,
etc). Through such an exchange program, the
tuition fee will be waived by each side and they
will be helped to be housed in each university
dormitories.
4.Working on arranging a summer course
program for the students of UT in various fields
who want to promote their language skills in
French with the help of embassy and AUAF
(focusing on Bachelor’s degree program).
5.Holding workshop of mutual visit and working
on a research project dedicated to comparative
law in collaboration with the Faculty of Law and
Political Science.
6.Dissemination of information about the
scholarships which are available for the students
and scholars of each university.
7. Arranging mutual visits on different fields
of study for the professors and students (in
particular on cultural and social areas).
8.Establishing direct contact between professors
of both universities.
9.Both sides agreed to work on MoU after
specifying the areas of collaboration.
10.University of Tours and University of
Tehran will work on global issues such as water
resources, environment and natural heritage, etc.
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