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دانشگاه تهران سرآمد دانشگاههای ایران در رتبهبندی موضوعی کیو.اس.
دانشگاه تهران با حضور در  ۷حوزه از  ۹حوزه موضوعی
رتبهبندی کیو.اس .در سال  ۲۰۱۸و کسب  ۶رتبه اول
کشوری ،همچنان در صدر دانشگاههای ایران قرار دارد.
پایگاه رتبهبندی کیو.اس .رتبهبندی موضوعی سال ۲۰۱۸
خود را منتشر کرد که  ۶دانشگاه کشور در  ۹حوزه موضوعی
این رتبهبندی حضور دارند و دانشگاه تهران با حضور در ۷
حوزه ،بیشترین حضور و کسب  ۶رتبه برتر کشوری در این
رتبهبندی جایگاه اول را در میان دانشگاههای ایران به خود
اختصاص داده است .به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم ،ایران در سال  ۲۰۱۸برای اولین بار در دو حوزه
علم مواد و جغرافیا دارای نماینده در بین دانشگاههای برتر
دنیاست که دانشگاه تهران توانسته با رتبه  ۱۵۱-۲۰۰در حوزه

جغرافیا و با رتبه  ۲۵۱-۳۰۰در حوزه علم مواد حضور ایران
را در این حوزههای موضوعی نمایندگی کند.
رتبهبندی کیو.اس .یکی از معتبرترین نظامهای رتبهبندی
بینالمللی است که توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلستان
صورت میگیرد .یکی از رتبهبندی مهمی که این پایگاه به
صورت ساالنه انجام میدهد ارزیابی و سنجش دانشگاهها در
حوزههای موضوعی مختلف است .رتبهبندی موضوعی کیو.
اس .بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه ،ارزیابی
کارفرمایان ،تعداد استنادها به ازای هر مقاله و index-h
صورت میپذیرد و این شاخصها هر یک با وزنی متناسب با
هر حوزه موضوعی ،جهت معرفی بهترین دانشگاهها مشخص
میشوند.

ردیف

موضوع

رتبه جهانی دانشگاه تهران

رتبه کشوری

۱

معماری و محیط انسانساز

۲۰۰-۱۵۱

۱

۲

جغرافیا

۲۰۰-۱۵۱

۱

۳

علم مواد

۳۰۰-۲۵۱

۱

۴

کشاورزی و جنگلداری

۳۰۰-۲۵۱

۱

۵

مهندسی برق و الکترونیک

۳۵۰-۳۰۱

۱.
(همراه با دانشگاه صنعتی شریف)

۶

پزشکی و علوم زیستی

۵۰۰-۴۵۱

۵
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دانشگاه تهران صدرنشین دانشگاههای ایران در رتبهبندی جهانی وبومتریکس
نظام رتبهبندی جهانی وبومتریکس جدیدترین گزارش خود
را اعالم کرده که بر اساس آن دانشگاه تهران تنها دانشگاه
ایرانی در میان  ۵۰۰دانشگاه برتر دنیاست.
دانشگاه تهران در ویرایش جدید نظام رتبهبندی جهانی
وبومتریکس که ژانویه  ۲۰۱۸منتشر شده است ،با  ۷۷پله صعود
نسبت به سال گذشته ،رتبه اول ایران و  ۴۵۵دانشگاههای
جهان را کسب کرد تا تنها دانشگاه ایرانی دارای رتبه زیر ۵۰۰
در این نظام رتبهبندی باشد.
دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،صنعتی شریف ،صنعتی
امیرکبیر ،تربیت مدرس ،صنعتی اصفهان ،علم و صنعت ایران،

فردوسی مشهد ،علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز رتبههای
دوم تا دهم دانشگاههای ایران در این رتبهبندی را به دست
آوردهاند .به استثنای دو دانشگاه علوم پزشکی حاضر در این
فهرست ،هشت دانشگاه دیگری که در فهرست  ۱۰دانشگاه
برتر ایران در این نظام رتبهبندی قرار دارند ،دانشگاههای سطح
یک کشور هستند.
بر اساس این رتبهبندی ،در بخش جهانی دانشگاههای هاروارد،
استنفورد ،انستیتو فناوری ماساچوست ،کالیفرنیا برکلی،
واشنگتن ،میشیگان ،آکسفورد ،کورنل ،کلمبیا و پنسیلوانیا ۱۰
رتبه اول را به خود اختصاص دادهاند.

 ۱۰دانشگاه برتر ایران در نظام رتبهبندی جهانی وبومتریکس

رتبه باز بودن

رتبه برتری

رتبه کشوری

رتبه جهانی

نام دانشگاه

رتبه حضور

رتبه تاثیر

۳۶۴

۱

۴۵۵

دانشگاه تهران

۴۹

۹۳۱

۷۴۶

۲

۵۶۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۷

۱۱۶۱

۴۰۵

۵۱۰

۳

۵۸۲

دانشگاه صنعتی شریف

۷۱۶

۷۳۰

۲۲۹۱

۴۶۹

۴

۸۴۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۹۱۰

۲۷۹۷

۹۵۱

۴۳۵

۵

۸۵۵

دانشگاه تربیت مدرس

۹۴۸

۲۴۷۰

۸۹۷

۵۵۹

۶

۸۹۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۹۹

۲۴۳۰

۱۰۹۵

۶۰۲

۷

۹۲۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۸۷

۲۹۳۳

۱۱۳۲

۵۵۳

۸

۹۶۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۷۴

۲۱۰۵

۱۵۲۳

۸۰۶

۹

۱۰۷۴

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۲۰۲

۲۶۴۹

۹۴۷

۸۷۹

۱۰

۱۱۹۷

دانشگاه شیراز

۲۰۳۹

۳۲۷۷

۱۵۱۷

۷۶۸

دانشگاهتهرانصدرنشینموسساتپژوهشیکشور
دانشگاه تهران با کسب  ۴۶۲۲امتیاز صدرنشین موسسات
پژوهشی کشور شد.
همزمان با برگزاری هفتمین کنفرانس بینالمللی نانوساختار
و دوازدهمین جشنواره برترینهای فناوری نانو که  ۸اسفند
 ۱۳۹۶برگزار شد ،دانشگاه تهران توانست با کسب ۴۶۲۲
امتیاز رتبه اول موسسات پژوهشی کشور را کسب کند.

همچنین موسسات پژوهشی دانشگاههای تربیت مدرس با
 ۳۶۰۷امتیاز رتبه دوم ،صنعتی امیرکبیر با  ۳۵۰۵امتیاز رتبه
سوم ،صنعتی اصفهان با  ۳۲۱۱امتیاز رتبه چهارم و صنعتی
شریف با  ۲۶۹۶رتبه پنجم را بهدست آوردند.
در این مراسم ،پنج موسسه پژوهشی و دانشگاههای برتر۱۰ ،
محقق برتر ،یک محقق جوان برتر ،دو طرح نوآورانه برگزیده
و سه مجله مورد تقدیر قرار گرفتند.
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انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران
تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی
تهران در نشست مشترک هیأت رئیسه این دو دانشگاه به امضا
رسید.
در نشست مشترک هیأت رئیسه دانشگاههای تهران و علوم
پزشکی تهران که  ۲۱اسفند  ۱۳۹۶در باغ موزه نگارستان
برگزار شد ،تفاهمنامه همکاری به امضای دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،و دکتر عباسعلی کریمی،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تهران ،رسید.
در ابتدای این نشست ،دکتر سید احمدرضا خضری،
مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط
عمومی دانشگاه تهران ،گفت« :ما در سال یک تا دو بار
جلسه مشترک با هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی
داشتهایم که جلسات مفید و مؤثری بوده و امید داریم که
باشند».
.
همچنان این جلسات به وقت خود تداوم داشته
دکتر خضری افزود« :در جلسه امروز به دو دستور جلسه
مسئله طرح ساماندهی دانشگاهها و همکاریهای علمی و
دانشگاهی خواهیم پرداخت».
در ادامه این نشست ،رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه
جلساتی که با هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده
بسیار ارزشمند بودهاند ،گفت« :استنباط ما این است که این دو

دانشگاه همچنان به لحاظ محتوایی یکی هستند .در یک برهه
زمانی تصمیم گرفته شد تا این دو دانشگاه از یکدیگر تفکیک
شوند ،اما هر روز که میگذرد احساس نیاز یکی شدن این دو
دانشگاه بیشتر بروز میکند».
وی با بیان اینکه همکاریهای دو جانبه اتفاقهای بزرگتری
را بههمراه خواهد داشت ،افزود« :هر دو دانشگاه بهرغم
اینکه امکانات و تخصص آنها تجزیه شده ،اما باید اذعان
کرد که دانشگاه تهران در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
همچنان معتبرترین دانشگاه است و دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،هم با فاصله زیاد از دیگر دانشگاههای این حوزه در
رتبه اول وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار
گرفته است و این نشان میدهد که هر دو دانشگاه دارای
وجهه و جایگاه خوبی هستند و اگر یکی بودند امروز قطع ًا
در ردهبندیهای جهانی هم وضعیتی بهتری را داشتند»..
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر اینکه کشور هم نیازمند
همکاری بین این دو دانشگاه است و با مهم برشمردن فعالیت
حوزههای آی تی ،بایو و نانو و اهمیت ارتباط و اتصال این
حوزهها به یکدیگر تصریح کرد« :اگر در زمینه اجرایی بین دو
دانشگاه فاصله ایجاد شده است ،ولی به لحاظ همکاریهای
علمی با اعتقادی که در دو دانشگاه وجود دارد در این جهت
میتوانیم گامهای مؤثری را برداریم».
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رئیس دانشگاه تهران شهر دانش یا طرح ساماندهی را
بهعنوان موضوعی که منجر به وابستگی بیشتر دو دانشگاه
شده است ،توصیف کرد .به گفته وی این طرحی است که
در صورت اجرا اتفاقات بزرگی را به همراه خواهد داشت..
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
نیز با عنوان اینکه من خود را دانشگاه تهرانی میدانم ،گفت:
«در یک دورهای کشور به این نتیجه رسیده بود که تفکیک
این دو دانشگاه صورت پذیرد که نتیجه آن دو نوع برداشت
و ارزیابی کار بوده است .به هر حال این تصمیمی است
که در گذشته گرفته شده و ما هم امروز وارث آن هستیم»..
وی در ادامه خاطر نشان کرد« :در شرایط سخت
کنونی کشور شاید فکر کردن به برگشت و یکی شدن
دو دانشگاه مشکل باشد .اما این جدایی نباید تأثیری
بر روند همکاری فرهیختگان دو دانشگاه بگذارد»..
دکتر کریمی با بیان اینکه این دو دانشگاه باید بیش از گذشته
به یکدیگر نزدیک شوند ،افزود« :مطمئن ًا این همکاری نتایج
پرباری را به همراه خواهد داشت و این همکاریها میتواند
در حوزههای مختلفی از جمله معاونت تحقیقات ،بین الملل،
دانشجویی و آموزش صورت گیرد».
همچنین در این نشست دکترعلی محقر ،معاون دانشگاه و
رئیس سازمان توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه تهران گزارشی
را از روند اجرایی طرح شهر دانش ارائه داد و در ادامه هیات
رئیسه دو دانشگاه به بیان دیدگاها و نظرات خود در حیطههای
مختلف از جمله زمینههای تحقیقاتی مشترک ،بینالملل،
دانشجویی ،آموزشی ،طرح و توسعه دانشگاه ،فرهنگی و
اجتماعیپرداختند.
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در پایان نشست ،تفاهمنامهای با هدف توسعه همکاریهای
مشترک در حوزههای آموزشی ،پژوهشی و فناوری،
رفاهی ،فرهنگی ،دانشجویی و بینالمللی با استفاده
شد.
.
از ظرفیتهای طرفین بین دو دانشگاه منعقد
بهرهمند شدن از امکانات طرفین در زمینههای پژوهشی و
فناوری در قالب امکانات ارتباطات بینالمللی ،آزمایشگاهی،
تجهیزاتی و ،...ارائه خدمات کتابخانهای بر اساس ظرفیت
طرفین ،توسعه همکاریهای مشترک در قالب هستهها و
گروههای غیر پزشکی ،ایجاد ارتباط علمی از طریق برگزاری
دورههای آموزشی و پژوهشی ،همکاری پژوهشی در قالب
طرحهای تحقیقاتی مشترک و راهنمایی پایاننامه تحصیالت
تکمیلی با توافق طرفین و توسعه تحقیقات بینرشتهای و
تأسیس موسسات پژوهشی و آموزشی مشترک از جمله
موضوعات و زمینههای همکاری تفاهمنامه منعقده است.
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اولین جشنواره یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار شد

اولین جشنواره الکترونیکی دانشگاه تهران ۲۹ ،بهمن ،با پیام
حرکت به سوی تحقق شبکه یادگیری دانشگاه تهران برگزار
شد.
در این جشنواره که با هدف تبیین برنامه دانشگاه در حوزه
یادگیری الکترونیکی و رونمایی از دستاوردهای مرکز برگزار
شد ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
این دانشگاه را یک نهاد پیشگام در کشور در زمینه آموزش
الکترونیکی در جهت تکمیل برنامههای آموزشی خود
توصیف کرد.
وی با بیان اینکه آموزش یکی از مهمترین مقولههای بشری
برای توانمندسازی انسانهاست ،گفت« :ما به دنبال ایجاد

رضایت بیشتر در مردم جامعه هستیم .البته باید اذعان کرد
افزایش رضایت ،رفاه و توانمندسازی وظیفه حکومتهاست
و بهترین روشها برای تحقق این امور طبیعت ًا آموزش است.
لذا در حیطه آموزش باید سرمایهگذاری وسیعی صورت گیرد
و کشورهایی موفق بودهاند که توجه کافی به این حیطه داشته
و سرمایهگذاریهای الزم را انجام دادهاند».
رئیس دانشگاه تهران با تاکید اینکه مقوله آموزش مستقل از
تکنولوژی آموزش نیست ،افزود« :کاری که حاکمیتها باید
انجام دهند این است که دسترسی به آموزش را افزایش دهند،
یعنی؛ ما در حین کیفیتبخشی به امور آموزشی باید دسترسی
به آن را هم افزایش دهیم و این کام ً
ال به موازات تکنولوژی
صورت میگیرد».
دکتر نیلی احمد آبادی با اشاره به دو موضوع تولید و انتقال
دانش گفت« :دانشگاهها باید در این دو موضوع بسیار جدیت
از خود نشان دهند و در کنار تولید علم و محتوا باید توسعه و
انتقال هم انجام شود».
وی در ادامه خاطر نشان کرد« :تکنولوژیهای جدید دسترسی
به آموزش را افزایش داده است و این دسترسی امکان تولید
محتوای با کیفیت را بیشتر خواهد کرد .آنچه ما دنبال میکنیم
استفاده از تکنولوژیهای جدید برای آموزشهای کالسیک
است و در واقع آموزشهای الکترونیک ،استفاده از ابزار نوین
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برای یادگیری گستردهتر و عمیقتر است».
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ما انتظار داریم که ابزار
در خدمت آموزش قرار گیرد و نه آموزش در خدمت ابزار،
افزایش دسترسی و افزایش کیفیت آموزش را دو موضوع در
جهت قرار گرفتن ابزار در خدمت آموزش عنوان کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی افزود« :هر تکنولوژیای که باعث کاهش
کیفیت شود از هدف خود دور شده است .لذا زمانی که بحث
آموزشهای الکترونیکی مطرح شد هدف این بود که ما در
هر نقطهای از دنیا بتوانیم بهترین استاد را مرتبط به یادگیرنده
و دانشجو کنیم و دراین راستا حق انتخاب بیشتری را برای
دانشجو و دانشآموز فراهم و آموزش با کیفیت باالتری ارائه
دهیم .از طرف دیگر هر زمان فرد اراده کرد بتواند به فضای
مجازی دسترسی داشته باشد و از آن استفاده کند».
وی با عنوان اینکه استفاده از ابزار نوین و کیفیتبخشی
آموزشهای الکترونیکی در دنیا به سرعت در حال گسترش
است ،گفت« :ما امروزه نقش آموزشهای الکترونیکی را
بیشتر مشاهده میکنیم .دانشگاه تهران با زیرساختهای اولیه
که ایجاد کرد رشد خوبی را در این زمینه به انجام رساند و این
یک سرمایه برای دانشگاه تهران محسوب میشود».
دکتر نیلی احمدآبادی یادآور شد« :دانشگاه توانست
دانشآموختگان خوبی را در حوزه آموزشهای الکترونیکی
تقدیم جامعه کند و من تاکید دارم هر مدرکی که دانشگاه
تهران صادر میکند دارای اعتبار و ارزش است .اما همانگونه
که ما باید کیفیت آموزشهای کالسیک را ارتقاء دهیم،
آموزشهای الکترونیک هم باید از کیفیت و ارتقا الزم بهرهمند
شود».
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :اگر در دورانی در
آموزشهای الکترونیکی رشد قابل قبولی نداشتیم به دلیل
پذیرش بیش از حد ظرفیت دانشجو در این دورهها بوده
است .سرانه دانشجوهای الکترونیکی به یکباره در دانشگاه
تهران افزایش پیدا کرد .همچنین در بحث آموزشهای
الکترونیکی باید به ارتباط استاد و دانشجو توجه کنیم».
وی با بیان اینکه برگزاری کالسهای آموزش کالسیک ما در
جایی ضبط و نگهداری نمیشود ،گفت« :ما باید استادان خود
را تشویق کنیم تا حداقل یک درس را در دورههای آموزش
الکترونیکی ارائه دهند تا کالسهای آنها به یادگار در تاریخ
دانشگاه تهران ثبت شوند».
دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه تهران،
نیز در این جشنواره گفت« :آنچه مسلم است با ورود بحث
فناوری اطالعات به مقوله آموزش در دنیا یک انقالب در
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آموزش حاصل شده است که آموزش الکترونیکی یکی از
نتایج این انقالب است».
وی افزود« :با پدیده جهانیشدن ،نسل نو ،امکانات و تجهیزات
و جوانانی که در این حوزه وارد شدهاند بستر و شرایطی فراهم
آمده تا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بتوانند در این حوزه
ورود جدی داشته و بهرهمندی بیشتری را عاید خود کنند».
دکتر حسینی با بیان اینکه دانشگاه تهران جز اولین دانشگاههایی
است که به حوزه آموزش الکترونیکی ورود پیدا کرده است،
گفت« :با توجه به زیرساختی که دانشگاه تهران برای حوزه
فناوری اطالعات در دهه  ۷۰فراهم کرد مطابق آن در سال
 ۱۳۸۰به سمت ایجاد مرکز آموزشهای الکترونیکی گام
برداشت که با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی
باید اذعان کرد که در این راستا توانست مجوز منحصر به
فردی را دریافت کند».
معاون آموزشی با اشاره به اینکه جمع بزرگی از دانشجویان
در این حوزه پذیرفته شدهاند ،افزود« :اگر چه ممکن است این
دورهها انتقاداتی را بههمراه داشته باشد ،اما توانسته در ۱۴۰
رشته بیش از  ۱۲هزار دانشآموخته تحویل جامعه دهد».
وی با اظهار اینکه ما در آموزش الکترونیکی به دنبال یک
شبکه تعامل هستیم ،گفت« :بخشی از آن بحث زیرساختها،
فناوری اطالعات ،تولید محتوا و همکارانی است که باید
در این موضوع ورود پیدا کنند .یکی از زیرساختهایی که
باید بیش از گذشته به آن توجه کنیم مسئله زیرساختهای
فرهنگی و ترویجی است».
به گفته دکتر حسینی در دانشگاه تهران باید مجموعه
تالشهایی انجام شود تا یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک
آموزش درجه دو محسوب نشود.
معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :در همه
حوزهها کیفیت آموزش مورد توجه است ،بنابراین در حوزه
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آموزش الکترونیکی هم تمام توجهات باید معطوف ارتقای
کیفیت شود .همچنین در دورههای آموزش الکترونیکی باید
پذیرش دانشجو محدود شود ،البته این بدان معنا نیست که راه
پذیرش دانشجو در این دورهها را مسدود کنیم».
وی تغییر و بازنگری قوانین مربوط به آموزشهای الکترونیکی،
برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزش آزاد الکترونیکی،
تشویق استادان برای بهرهگیری از روش یادگیری تلفیقی را از
جمله اقدامات و مأموریتها در این زمینه برشمرد.
شَهای الکترونیکی
دکتر حسینی با اشاره به ورود مرکز آموز 
برای برگزاری دورههای کهاد در دانشگاه گفت« :یکسری از
دورهها در دانشگاه باید در سطح گستردهتری ارائه شوند.
از جمله برنامههایی که اخیرا ً مطرح شده و امیدواریم با
کمک دانشکدههای کارآفرینی ،مدیریت ،مر کز آموزشهای
الکترونیکی و دیگر واحدها بتوانیم در این حوزه ورود کنیم،
ارائه دوره کهاد کارآفرینی جزء ماموریتهای مرتبط با برنامه
سوم دانشگاه است».
معاون آموزشی دانشگاه تهران در پایان تاکيد کرد« :ورود مرکز
به بحث دورههای بینالمللی الکترونیکی یکی از موضوعاتی
است که باید مورد توجه قرار گیرد .برخی از دورهها هستند
که باید از این طریق ارائه شوند و اخیرا ً نیز در این راستا
دانشکده مطالعات جهان پیگیر برگزاری دوره کارشناسی
ارشد ایرانشناسی است که متقاضیان خاص خود در خارج
از کشور را دارد که باید شرایط آن فراهم تا این آموزش به
خوبی برگزار شود».
دکتر سید امید فاطمی،
رئیس مرکز آموزشهای
الکترونیکی دانشگاه تهران،
نیز در این جشنواره گفت:
«آنچیزی که در دانشگاه
تهران بهعنوان نماد آموزش
عالی محسوب میشود ،این
است که متخصصان ،استادان
و دانشجویان آن در فعالیت
یاددهی و یادگیری شرکت
میکنند».
وی افزود« :ما در مرکز خدمات تخصصی این کار را در
اختیار کاربران قرار میدهیم تا از این خدمات برای برگزاری
دورههای رسمی یادگیری تلفیقی و استفاده از فناوری

اطالعات در کنار کالس حضوری استفاده شود و همچنین
استادان و دانشجویان و افراد مختلف دانشگاه تهران بتوانند
تخصص و مهارت خود را به جامعه ایران و جامعه دانشگاهی
تحت عنوان دورههای تخصصی و آزاد ارائه دهند».
رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی خاطر نشان کرد:
«امروزه بحث اجتماع یادگیری نقش مهمی دارد و ما بهدنبال
این هستیم در دانشگاه تهران بهعنوان یک سازمان یادگیرنده
متحول و نوآور شبکه یادگیری را شکل دهیم».
دکتر فاطمی در ادامه خاطر نشان کرد« :برای این کار در
مرکز وظیفه خود میدانیم که با استفاده از فناوری اطالعات
و امکاناتی که در اختیار داریم و با کمک همه عوامل دانشگاه
از جمله پژوهش ،آموزش ،دانشجویی ،بینالملل ،به اضافه
فعالیتهای اصلی که در مرکز فناوری اطالعات فضای
مجازی است ،این شبکه اجتماع یادگیری را شکل دهیم».
وی در ادامه با اشاره به اینکه محتوای الکترونیکی دانشگاه تهران
محتوای بسیار غنی است ،اظهار کرد« :ما در مرکز خدمات
مدیریت محتوا ،ایجاد نظام مدیریت دانش و تهیه محتوای
ارزشمند دانشگاه تهران را ارائه میدهیم و در این راستا سعی
ما بر این است تا محتوای دانشگاه تهران جمعآوری ،مدیریت،
پردازش و در اختیارکاربران قرار داده شود».
در ادامه این جشنواره که با حضور مدیران ،استادان،
متخصصان ،دانشجویان و دانشآموختگان مرتبط با یادگیری
الکترونیکی برگزار شد ،دکتر محمدرضا زالی ،رئیس دانشکده
کارآفرینی ،و دکتر طهمورث حسنقلی پور ،رئیس دانشکده
مدیریت ،به عنوان ارائه
دهندههای دورههای مجازی
و دکتر دارا معظمی ،استاد دوره
فراگیر ،سخنرانی کردند.
پخش کلیپهای مختلف،
رونمایی از الیت بورد و
هولوگرام و رونمایی از
سایتهای رسانه ،شبکه
اجتماعی شعاع ،سامانه موک از
دیگر برنامههای این جشنواره بود.
در پایان این جشنواره از استادان پیشرو در یادگیری الکترونیکی،
دانشجویان برتر ،کارشناسان همکار ،دانشآموختگان موفق،
پیمانکاران مرکز و دستیاران نمونه با اهدای لوح و هدایا تقدیر شد.
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بازدید معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد
از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
شهریار آل شیخ ،معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری
مشهد ،به همراه هیأتی ۲۶ ،بهمن ،به منظور تبادل اطالعات و
راهکارهای ایجاد یک پارک علم و فناوری موفق در مشهد از
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کردند.
در این بازدید دکتر عباس زارعی ،رئیس پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران ،ضمن معرفی و اهداف ایجاد پارک گفت:
«وجود تیم خبره و کارآمد در پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران باعث پیشرفت و ارتقای پارک شده است .کلیه قوانین
و دستورالعملهای پارک دارای شناسنامه است ،بهگونهای که
برای حضور یک شرکت در پارک از ابتدای پذیرش یک
برنامه منسجم وجود دارد».وی در ادامه به جایگاه فرایندهای
اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در منطق  TRLاشاره
کرد و گفت« :استارتآپها اگر با برنامه شروع بهکار نکنند،
نمیتوانند به مرحله تجاریسازی برسند».
زارعی با اشاره به اولین پارک علم و فناوری  ICTدر کشور
گفت« :پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مجری طراحی و
تصویب و مدیریت مرکز رشد و پارک علم و فناوری ICT
است که در مرداد  ۱۳۹۶افتتاح شد و پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران با توجه به بدنه اجرایی و غنی و تخصص
در ایجاد پارک علم و فناوری ،آمادگی همکاری با شهرداری
مشهد را دارد».

در ادامه این بازدید دکتر هاشم آقازاده ،معاون پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران ،با اشاره به رسالت شهرداریها گفت:
«شهرداری میتواند سه نقش ایفا کند ،تسهیلکننده رویدادهای
نوآوری علم و فناوری باشد از جمله ایجاد بسترهای فیزیکی
در سطح شهر؛ تأمین کننده تسهیالت و زیرساخت الزم برای
ایجاد پارک علم و فناوری توسط بخش خصوصی ،عمومی و
دانشگاهها و شهرداری مشهد میتواند با توجه به امکاناتی که
در اختيار دارد ،پارک علم و فناوری ،مرکز رشد ،شتابدهنده
و ...ایجاد کند».
دکتر آقازاده افزود« :باتوجه به نقش مهم شهرداری در اقتصاد
شهری ،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آمادگی همکاری
در سه بخش را با شهرداری مشهد دارد».
وی ادامه داد« :پارک علم و فناوری دانشگاه تهران میتواند
راه اتصالی بین شرکتهای مستقر در پارک با توجه به تنوع
فناوریهای موجود در شرکتها و شهرداری باشد».
در ادامه این بازدید دکتر آل شیخ ،معاون برنامهریزی شهرداری
مشهد ،با ابراز خرسندی از حضور در پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران گفت« :شهرداری مشهد و پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران از طریق تفاهمنامه و همچنین همکاری در
برگزاری رویدادهای فناورانه میتوانند با یکدیگر همکاری
داشته باشند».
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دیدار
رئیس دانشگاه تهران
با فعاالن علمی فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه
رئیس دانشگاه تهران ۱۲ ،اسفند ،در نشستی صمیمانه با
دانشجویان فعال در حوزههای علمی ،فرهنگی و اجتماعی
دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در این
نشست دیدگاههای خود را درباره فعالیتهای فرهنگی،
اجتماعی و علمی دانشجویان مطرح و از تالش دانشجویان
برای ایجاد فضایی پرنشاط و امیدبخش در محیط دانشگاه
قدردانی کرد.

13

وی با تاکید بر اهمیت کار فرهنگی در دانشگاه گفت« :موضوع
فرهنگ در دانشگاه برای ما موضوعی جدی است و وظیفه
خود میدانیم از دانشجویانی که در این زمینه فعالیت میکنند
حمایت و قدردانی کنیم».
رئیس دانشگاه تهران خالقیت و روحیه نقادانه را از خصایص
دانشجویان توصیف کرد و افزود« :یکی از راههای رسیدن
به دانشگاه و دانشجوی کارآفرین ،تقویت خالقیت و روحیه
نقادی در دانشجویان است .بهتر آن است که مسئوالن دانشگاه
اشکاالت را از زبان خود دانشجویان بشنوند نه کسانی که در
نقد خود واجد صداقت و دلسوزی نیستند».
دکتر نیلی احمدآبادی خاطرنشان کرد« :خوشبختانه تشکلهای
دانشجویی ما ارتقای خوبی پیدا کردهاند ،امروزه دانشجویان
ما در تشکلها دغدغههای باالتر از فعالیتهای روزمره خود
دارند .نگاه ملی و بینالمللی و در گفتار خود به همه ابعاد
دانشگاه توجه دارند».
وی ،با تبیین اهمیت نقش دانشگاه در جامعه ،افزود« :باید
روحیه کار جمعی و گروهی و رابطه با جامعه را در دانشجویان
تقویت کنیم .انتظار از دانشگاه این است که بیشتر در جامعه
تأثیرگذار باشد نه اینکه مدام از آن تأثیر بگیرد .در همین رابطه
باید توانمندسازی دانشجویان در دستور کار جدی دانشگاهها
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قرار گیرد؛ آنچنان که در برنامه توسعه سوم دانشگاه بحث
ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان یک اصل مهم مورد
توجه دانشگاه تهران قرار گرفته است .این مسئولیتپذیری
اجتماعی میتواند موجب شکستن فضای ناامیدی شود».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به لزوم کار یکپارچه
در دانشگاه اشاره کرد و گفت« :ما باید از کارهای متفرقه پرهیز
و به گونهای عمل کنیم که تمام کارها در بخشهای مختلف
آموزشی ،پژوهشی و فعالیت تشکلها به یک خروجی واحد
منجر شود .تشکلهای دانشجویی باید با هم ارتباط داشته
باشند و نیز با سیستم آموزشی و پژوهشی دانشگاه مرتبط
شوند».
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکيد بر اينکه امروز روزگار کارهای
مشترک و بینرشتهای است ،از اينکه برخی گروههای آموزشی
دور خود دیواری کشیده و ارتباط خود را با سایر بخشها
محدود کردهاند اظهار تاسف کرد و افزود« :یکی از شقوق
بینالمللیسازی برداشتن مرزهاست؛ مرزهای جغرافیایی و
مرزهای علمی».
وی تصریح کرد« :برخی اوقات ترجمهها و برداشتهای غلط
باعث شده که موضوع کارآفرینی بهغلط با تجاریسازی و
کاالییسازی دانشگاه اشتباه گرفته شود .ما به دنبال دانشگاهی
هستیم که بتواند مشکالت جامعه را حل کند و از سویی با
درآمد حاصل از این اقدام بر ارتقای کیفی آموزش و پژوهش
در دانشگاه بیفزاید .تجربه دانشگاههای بزرگ و معتبر ثابت
کرده اگر این فرایند درست و هوشمندانه انجام شود ،نه تنها از
اعتبار دانشگاه نمیکاهد ،بلکه به ارتقای آن هم کمک میکند.
مسئولیت اجتماعی و رابطه با جامعه با سوداگری متفاوت
است ،از نظر ما سوداگری در دانشگاه جایی ندارد».
رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از
حساسیت دانشجویان نسبت به مسائل دانشگاه توضیحاتی را
درباره طرح توسعه دانشگاه ارائه و بر لزوم برگزاری دورههای
آموزشی تخصصی برای مدیران دانشگاه در جهت ارائه
خدمات با کیفیت به دانشجویان تاکید کرد و افزود« :یادتان
باشد که در هر مقطعی شما ،خود بخشی از حل مسئله هستید.
کمک شما به مدیریت دانشگاه میتواند کارساز باشد و مدیران
را در حل مشکالت کمک کند».
دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه ،نیز گزارشی از
فعالیتهای یکساله حوزه فرهنگی دانشگاه ارائه کرد.
وی ضمن ابزار خوشحالی از توفیقات تشکلهای دانشجویی،
پرداختن به برنامههای زیربنایی و بلندمدت را یکی از
رویکردهای جدی این معاونت عنوان کرد و افزود« :ما
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هم به برنامههای جاری توجه داریم و هم به اینکه بتوانیم
زیرساختهای فرهنگی دانشگاه را تقویت کرده و فضای
مناسبتری را به آیندگان تحویل دهیم».
وی ،حمایت از  ۲۳۰طرح در انجمنهای علمی ۱۴۰ ،طرح
در کانونهای فرهنگی ۳ ،طرح بینالمللی و  ۳طرح ملی،
ایجاد سامانه نشریات دانشجویی ،انجام طرح مالی جدید
حمایت از نشریات دانشجویی ،صدور مجوز برای  ۴۷نشریه
دانشجویی ،برنامهریزی برای برگزاری انتخابات انجمنهای
علمی دانشجویی و کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و
دینی در اردیبهشت  ۱۳۹۷بهصورت الکترونیکی را از جمله
کارهای صورت گرفته در معاونت فرهنگی برشمرد.
معاون فرهنگی دانشگاه همچنین توجه به تصویب قوانین
حمایتکننده از فعالیت تشکلهای دانشجویی را از دیگر
اقدامات این معاونت دانست و گفت« :خوشبختانه با
حمایت رئیس و هیأترئیسه دانشگاه کار تدوین و پیگیری
تصویب آئیننامهها و دستورالعملهایی مانند آئیننامه استاد
مشاور انجمنهای علمی دانشجویی ،آئیننامه استاد مشاور
فرهنگی ،آئیننامه اعطای امتیاز «نشریه حرفهای» به نشریات

برتر دانشجویی ،دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی،
دستورالعمل جشن دانشآموختگی دانشگاه و دستورالعمل
دورههای آموزشی نشریات دانشجویی به انجام رسیده است».
دکتر سرسنگی در پایان سخنان خود با قدردانی از فعالیتهای
ثمربخش دانشجویان در انجمنهای علمی ،کانونها و نشریات
دانشجویی ،تقویت کمی و کیفی تشکلهای دانشجویی،
افزایش مشارکت دانشجویان در تشکلهای دانشجویی،
توانمندسازی و افزایش مهارتهای تخصصی دانشجویان در
جهت آمادهسازی برای ورود به بازار کسب و کار ،ترویج
مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالق حرفهای ،فرهنگسازی
در جهت تحقق دانشگاه سبز ،ترویج علم و فناوری در سطح
جامعه در راستای ارتباط دانشگاه با جامعه ،استفاده بیشتر از
نقش تربیتی اعضای هیأت علمی در فعالیتهای فرهنگی
دانشگاه و بهرهگیری از شخصیتهای علمی ،فرهنگی و دینی
بیرون از دانشگاه در گسترش و تعمیق فعالیتهای فرهنگی،
حمایت از تولیدات فرهنگی فاخر دانشگاهیان و توانمندسازی
کارشناسان فرهنگی دانشگاه را جزو اولویتهای برنامهای این
معاونت در سال آینده عنوان کرد و از راهاندازی کیوسک
نشریات دانشجویی در آینده نزدیک خبر داد.
در این جلسه که با حضور جمعی از دانشجویان فعال در
انجمنهای علمی ،کانونهای فرهنگی ،هنری ،دینی و
اجتماعی و نشریات دانشجویی برگزار شد ،نمایندگان
تشکلهای مختلف دانشجویی انتقادات ،نظرات و دیدگاههای
خود را درباره مسائل مختلف دانشگاه و بهویژه فعالیتهای
فرهنگی ابراز داشته و از رئیس دانشگاه خواستار تسهیل
هر چه بیشتر زمینه فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و علمی
دانشجویان شدند.
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رئیس دانشگاه تهران:

کیفیت ،بخش جداییناپذیر دانشگاه
تراز بینالمللی است
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در همایش
مدیران گروههای آموزشی کیفیت را بخش جداییناپذیر از
دانشگاه تراز بینالمللی توصیف کرد.
در این همایش که  ۱۹اسفند برگزار شد ،رئیس دانشگاه
تهران با بیان اینکه هدف اصلی این جلسات توسعه فرهنگ
کیفیت است ،گفت« :دانشگاه بهدنبال تعمیق مفاهیمی است که
آینده دانشگاه به آن گره خورده است .اگر ما بپذیریم ارزیابی
کیفیت ،بخش جداییناپذیری از دانشگاه تراز بینالمللی است،
همه سعی خواهیم کرد که آن را به نحو احسن اجرا کنیم».
وی افزود« :ارزیابی یک تقاضای ملی و بینالمللی شده است
و دانشگاهها باید خود را ارزیابی کنند .یعنی اگر ما هم خود
را ارزیابی نکنیم ،دیگران به شیوهها و برنامههای مختلف ما را
ارزیابی خواهند کرد».
رئیس دانشگاه تهران با عنوان اینکه چه کسانی در ارزیابی
فعالیتهای دانشگاهها صاحبنظرند ،گفت« :بخشی از این
ارزیابی مربوط به دانشگاههاست و بخش دیگر طبیعت ًا بر
عهده نهادهای دیگر است .در دانشگاهها شاخصهایی از
جمله نسبت استاد به دانشجو و نسبت دانشجو به فضای
فیزیکی وجود دارد ،اما باید گفت اینها بخشی از شاخصها
هستند و این شاخصها خود متغیرهایی دارند که لزوم ًا

معنای کیفیت را نمیدهند».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه خاطر نشان کرد« :بودجه بر
اساس سرانه دانشجویی به دانشگاهها ارائه میشود و این
سرانه تشویق دانشگاهها بهافزایش پذیرش دانشجو است و
از آنجایی که جذب هیأت علمی به سرعت پذیرش دانشجو
انجام نمیشود ،همواره این مسئله به سمت افزایش نسبت
دانشجو به استاد بوده است».
وی با بیان اینکه ما باید ارزیابی کیفیت را از نقطهای
شروع کنیم تا به شاخصهای پایدار و واقعی دست یابیم،
افزود« :در این راستا اولین کاری که میتوان کرد استفاده
از نظر ذینفعان است ،یعنی مشاهده کنیم که ذینفعان
ما که شامل جامعه ،فارغالتحصیالن و مردم هستند ،چه
میخواهند .پس اگر کیفیت را تامین نیاز ذینفعان در نظر
بگیریم و از این نقطه شروع به حرکت کنیم ،با دانشگاهی
روبهرو خواهیم شدکه دغدغه اصلی آن حل مسائل کشور
و کمک به توسعه پایدار است».
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار
اینکه ما امروز مورد سوال واقع شدهایم ،اینکه وضعیت حال
حاضر کشور محصول چه چیزی است و آیا دانشگاهها نقش
خود را به خوبی انجام دادهاند ،یا خیر گفت« :ما به این سواالت
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باید پاسخ دهیم ،اکثر مدیران این کشور فارغالتحصیالن
دانشگاه هستند .ما قبول داریم که در مراحلی نخبگان و
تحصیلکردگان دانشمند از تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند،
ولی اینگونه هم نیست که ادعا کنیم سیستم و فرآیند ما کامل
عمل کرده است».
دکتر نیلی احمدآبادی ادامه داد« :برای اینکه ما به این موضوع
بتوانیم پاسخ دهیم باید ارزیابی درونی صورت گیرد و الزم
است که ما این ارزیابی را مستند و علمی انجام دهیم ،بعد
به استناد این ارزیابی درونی گر وههایی از بیرون دانشگاه
میتوانند ما را ارزیابی کنند .برای ارزیابی هیچکس صالحتر
و متخصصتر از اعضای گروهی نیست که مسئول آن رشته
هستند .البته ناظرهای برونی هم خواهند آمد و این گزارش را
بررسی میکنند و در پایان دانشگاه تصمیم الزم را با توجه به
مجموع جهات خواهد گرفت».
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی را بهعنوان یکی از وظایف اصلي
اعضای هیأت علمی باید بدانیم ،تصریح کرد« :هیچ شخص و
یا واحد دیگری بهجای اعضای هیأت علمی نمیتواند این کار
را انجام دهد ،حتی در این راستا مرکز ارزیابی فقط بهعنوان
یک تسهیلگر امور میتواند عمل کند».
رئیس دانشگاه تهران با یادآوری اینکه ارزیابی بهترین الگو برای
تدوین برنامههاست و با اشاره به مصوبه شورای برنامهریزی
وزارت علوم خاطر نشان کرد« :در شورای برنامهریزی وزارت
علوم تصویب شد که این وزارت باید الگویی برای تدوین
برنامههای آموزشی داشته باشد .تصور ما در دانشگاه تهران بر
این است که ارزیابی بهترین الگو برای تدوین برنامههاست،
اما نتایج ارزیابی باید متصل به فرآیندهایی از جمله جذب

هیات علمی ،ایجاد ،حذف و یا ادغام یک گروه شود .هر
ارزیابی که انجام میشود و هر دستاوردی که این ارزیابی
میدهد باید بر یک نظام یکپارچه قرار بگیرد».
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان سخنان خود گفت« :ما باید
بتوانیم دورههای آزاد را با کیفیت عالی برگزار کنیم تا همه
متخصصین کشور متقاضی گذراندن این دورهها برای کسب
و کار بهتر باشند .اگر طرحهای کاربردی ما مسائل کشور را
بتوانند بهتر حل کنند و با توجه به اینکه بخش خصوصی
بهدنبال حل مشکالت خود است ،حتم ًا این بخش در
دانشگاهها سرمایهگذاری خواهد کرد .در حال حاضر هنوز
بخش خصوصی به اين باور دست نیافتهاند که دانشگاهها
میتوانند در حل مسائل و مشکالت یاریرسان باشند».
دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه تهران ،نیز
در این همایش ،نقش و جایگاه گروههای آموزشی دانشگاه
را در اتخاذ تصمیم و اجرا ،نقش ویژه و منحصرتوصيف کرد.
وی افزود« :در این جلسه درباره برنامهریزی و ارزیابی
درونی دانشگاه بحث و تبادل نظر خواهد شد و سیاستهای
برنامهریزی و اجرای برنامههای درسی را بررسی خواهیم کرد.
موضوع برنامه درسی یک مقوله مستمر است و دانشگاه تهران
بهعنوان یک دانشگاه جامع ایجاب میکند که بحث بازنگری
برنامههای درسی را بهصورت مستمر در برنامههای ارکان
مختلف خود قرار دهد».
معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه در این حوزه
فعالیتها و تالشهایی انجام میشود ،اما در این زمینه کارنامه
ما چندان درخشان نیست ،گفت« :در سال گذشته  ۷۵برنامه
درسی مورد بازنگری قرار گرفت و آنچه در برنامهریزی
شورای درسی مورد توجه بوده ،این است که باید هر ده سال
یکبار برنامههای درسی بازنگری شود و در این راستا روند
کاری ما بیش از گذشته باید افزایش یابد .در حال حاضر در
دانشگاه برنامههایی است که از عمر بازنگری آنها حدود ۳۰
سال گذشته است».
دکتر حسینی با اظهار اینکه ما معتقدیم مقدمه بازنگری
برنامههای درسی ارزیابی درونی است ،گفت« :سواالت
اساسی که باید در بازنگری برنامههای درسی به آن پاسخ
داده شود در ارزیابی درونی گروهها است که میتوانیم به آن
دست یابیم و ما بر اساس روال گذشته همچنان ارزیابیهای
خود را ادامه میدهیم».
وی با عنوان اینکه در تدوین و بازنگری برنامههای درسی
یکسری الزامات باید مورد توجه قرار گیرد و به سواالت
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دکتر حسینی در پایان سخنان خود افزود« :تجمیع در
رشتههای مقطع کارشناسی اتفاق افتاده است و در کارشناسی
ارشد به دلیل الزامات خیلی تاکید بر این نکته نداریم ،اما در
مقطع دکترا بسیاری از عناوین که بهعنوان کد رشته اعالم
میشود؛ کد رشته نیستند ،بلکه گرایشی از یک رشته هستند
که در بازنگری تجمیع عنوان رشتههای دکترا باید مورد توجه
قرار بگیرد .در بحث برنامهریزی درسی کمتر گروهی به
سمت منسوخ کردن رشتههای درسی رفته است که به این
مسئله هم باید توجه شود».
در ادامه همایش دکتر حسن ابراهیمی ،مدیر کل برنامهریزی
و نظارت آموزش دانشگاه به ارائه گزارشی در زمینه مسائل
مطروحه پرداخت و دکتر نادر حقانی ،رئیس مرکز ارزیابی
کیفیت دانشگاه تهران ،نیز سخنرانی خود را در زمینه ارزیابی
پاسخ داده شود ،خاطر نشان کرد« :موضوعاتی مانند اهمیت
رشته ،آینده شغلی هر رشته ،حرکت در مرزهای دانش و
سیاستهای توسعه کشور و دانشگاه تهران مواردی هستند
که در بحث بازنگری باید به آنها توجه شود».
معاون آموزشی دانشگاه تهران تاکید کرد« :درباره اجرای
رشتههای جدید ،آن رشتههایی که در دانشگاههای دیگر
در حال اجرا هستند ،جزو اولویت دانشگاه تهران نیست.
همچنین باید به اجرای رشتههای دانشگاه در پردیسها به
صورت موازی توجه شود ،رشتهای که در یک پردیس در
حال اجراست در واحد موازی آن نباید به اجرا در آید».
دکتر حسینی با اشاره به اهمیت پرداختن و حرکت به سمت
ایجاد رشتههای بینرشتهای افزود« :ظرفیت و امکانات
دانشگاه تهران در هیچ دانشگاه دیگری در داخل کشور فراهم
نیست و باید با بهرهگریری از ظرفیتی که همه دپارتمانهای
ما دارد ،به سمت ایجاد رشتههای بین رشتهای حرکت کنیم».
به گفته وی در بحث بازنگری برنامههای درسی ،برنامههایی
که بیش از ده سال از بازنگری آنها گذشته در اولویت اقدام
مدیران گروههای آموزشی باید قرار داده شود و برنامههای
درسی باید با سیاستهای توسعه علمی کشور و برنامههای
دانشگاه منطبق باشد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد« :در گذشته برای
کارشناسی ارشد و دکترا برنامههای جدا ارائه میشد ،اما آنچه
در حال حاضر مورد تاکید است ،ارائه برنامههای درسی
کارشناسی ارشد و دکتراي یک رشته در قالب یک بسته
درسی و تجمیع عنوان رشتهها بهویژه در مقطع دکتراست».

یکپارچه کیفیت رشتههای دانشگاه ارائه داد.
در این همایش که با محورهای وضعیت و بازنگری
رشتههای دانشگاه ،تدوین مستندات ارزیابی رشتههای
دانشگاه ،شاخصهای ارزیابی ،شاخصهای مشترک و
تخصصی رشتههای دانشگاه ،ارزیابیکنندگان رشتههای
دانشگاه و شیوه ارزیابی یکپارچه رشتههای دانشگاه و
با حضور رئیس ،هیأت رئیسه دانشگاه تهران و مدیران
گروههای آموزشی ،رؤسای دانشکدهها و پردیسها
برگزار شد ،حاضران دیدگاهها ،پیشنهادها و پرسشهای
خود را ارائه دادند و در پایان مسئوالن مربوط به تشریح
و پاسخ مسائل مطرح شده پرداختند.
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برگزاری جلسه مشترک کارگروههای پیگیری همکاریهای بینالمللی دانشگاه تهران
نخستین جلسه مشترک کارگروههای پیگیری همکاریهای
بینالمللی با حضور هیأت رئیسه دانشگاه تهران برگزار شد.
نخستین جلسه مشترک کارگروههای پیگیری همکاریهای
بینالمللی با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئيس
دانشگاه ،هیأت رئیسه دانشگاه و اعضای کارگروههای
بینالمللی ۲۸ ،بهمن ،در تاالر امیرکبیر برگزار شد.
در این جلسه دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
با اشاره به اهمیت ایجاد این کارگروه گفت« :دلیل ایجاد این
کارگروهها این است که دانشگاه یک نهاد بینالمللی است،
محل علم و دانش است و همگان میدانند که علم و دانش در
مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود .علم از جمله موضوعاتی
است که کام ً
ال جهانی است و در همه تمدنها اتفاقاتی که در
دنیا در جهت توسعه صورت گرفته بر پایه همین علم بوده
است».
رئیس دانشگاه تهران افزود« :علم یکی از بهترین کاالهایی
است که به سهولت در دنیا دست به دست میشود و گسترش
پیدا میکند .همانند هوا سیال است ،از هر نقطه به نقطه دیگری
در جریان است .علم در صحنه گیتی در طول تاریخ همیشه
وجود داشته و هرگونه تغییر و تحول در دنیا بر پایه همین علم
و دانش صورت گرفته است».
وی تاکيد کرد« :دانشگاه بهعنوان محل علم و دانش طبیعت ًا
یک نهاد بینالمللی است .وقتی از دانشگاه سخن ميگوييم

بدون استثنا راجع به نهاد بینالمللی سخن میگويیم .به زمان
تأسیس دانشگاه در ایران و پیش از آن هم که نگاهی بیندازیم
جندیشاپور هم در واقع یک نهاد بینالمللی بوده و اثر حضور
محققین و متخصصین اقصی نقاط دنیا در جندیشاپور دیده
میشد .دانشگاه تهران هم به لحاظ الگو هم به لحاظ دانشجو
و استاد از ابتدا کام ً
ال در فضای بینالمللی حرکت کرده است».
دکتر نیلی با اشاره به وجود چالشهایی که امروز دنیا با آن
مواجه است افزود« :این چالشها آنقدر پیچیده و بههم پیوسته
است که بدون فعالیتهای بینالمللی و بینمنطقهای و بین
قارهای حل آن امکانپذیر نیست .چالشهایی چون آب و
هوا ،فقر ،بهداشت و  ...مختص به یک نقطه از جهان نیست.
چالشهای سیالی است که همه را درگیر کرده و آنچنان
پیچیده هستند که حتم ًا نیازمند کسب تجربه در استفاده از
دانشگاههای دیگر است».
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد« :موضوع دیگری که امروز
در دنیا مهم شمرده میشود ،دیپلماسی علمی است .بسیار
بجاست که در کنار سفیران سیاسی ،عالمان هم جزو سفرا
باشند .این عالمان بهترین کسانی هستند که میتوانند دانش
و تجارب یک کشور را به دیگر کشورها منتقل کنند و در
رأس این دیپلماسی علمی استادان و دانشگاهها قرار دارند .اگر
برگردیم به خود جایگاه دانشگاه تهران و آیندهای که برایش
ترسیم کردهایم ،امروز از دانشگاهها انتظار میرود که در عرصه
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بینالمللی فعالتر باشند و جزو پرچمها و شاخصهای کشور
قرار گیرند».
وی افزود« :دستاوردهای علمی ایران و در رأس آن
دانشگاههاست که امروزه بسیار مورد توجه است یعنی حدود
 ۷۰درصد آنچه دانشگاههای وزارت علوم در واقع به ثمر
میرسانند محصول همین  ۱۳دانشگاه بزرگ کشور است که
در رأس آنها دانشگاه تهران قرار گرفته است».
دکتر نیلی احمد آبادی خاطرنشان کرد« :اگر بخواهیم
جایگاه دانشگاه را ارتقاء بدهیم چارهای نداریم مگر در
حوزه بینالملل فعال شویم .یعنی ایران و دانشگاه تهران را
به دنیا خوب بشناسانیم و دستاوردهای خود را عرضه کنیم
و همینطور از ظرفیتهای بینالمللی استفاده کنیم .بدون
استثنا کسانی که به ایران آمدهاند و با آنها مالقات داشتیم،
هنگامی که از ایران خارج شدهاند گفتهاند آنچه ما راجع به
ایران شنیده بودیم و آنچه دیدیم کام ً
ال متفاوت بود .این نشان
میدهد که سایر حوزهها نتوانستهاند ایران را به خوبی معرفی
کنند .دانشگاهها میتوانند بخشی از این مسئولیت را به عهده
بگیرند .دانشجویان خارجی که اینجا تحصیل میکنند در واقع
با فرهنگ ایران آشنا میشوند و مبلغ فرهنگ ما خواهند شد.
در خیلی از کشورها فارغالتحصیالنی از دانشگاه تهران دیدم
که از دوران خوش تحصیل در ایران یاد کردهاند».
رئیس دانشگاه با تأکید بر اینکه ما بهعنوان دانشگاه باید همواره
یادگیرنده باشیم قبل از اینکه یاد بدهیم افزود« :برای ارتقاء
کیفیت دانشآموختگان باید حوزههای بینالمللی را افزایش
و توسعه دهیم و این امر با افزایش پذیرش دانشجویان
خارجی ،اعزام دانشجویان به دیگر کشورها و ارائه پسادکتری
امکانپذیر است».
دکتر نیلی احمدآبادی یکی از سیاستهای جدی دانشگاه
تهران را افزایش اعزام دانشجویان دکتری به خارج برشمرد
و افزود« :از سیاستهای مهم دانشگاه اعزام دانشجویان
دکتری و بعض ًا ارشد به خارج از کشور است که این مشمول
دانشجویان غیرایرانی نیز میشود .امسال فکر کنم دو یا سه نفر
از دانشجویان غیرایرانی را برای اعزام به خارج از کشور داریم،
ولی اینکه بخواهیم همه دانشجویان را اعزام کنیم از منابع مالی
کافی برخوردار نیستیم».
رئیس دانشگاه با اشاره به ایجاد مؤسسات مشترک که در
دستور کار دانشگاه تهران است گفت« :هماکنون مؤسسههای
مشترک با برخی کشورها داریم و الگوی دیگر ما دورههای
مشترک است که افزایش یافته است».
وی همچنین افزود« :ارائه برنامهها به زبان غیر فارسی در

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 119

دستور کار جدی دانشگاه تهران قرار دارد که دانشجویان
خارجی بتوانند به زبان غیرفارسی تحصیل کنند و قطع ًا
زبان فارسی را نیز خواهند آموخت ،زیرا در دانشگاه تهران
مراکز آموزش زبان فارسی را داریم که دانشجویان غیر ایرانی
بهخوبی زبان فارسی را در این مراکز فرا میگیرند».

دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه تهران ،نیز
در این جلسه ضمن ارائه گزارش از روند فعالیتهای معاونت
بینالملل و با اشاره به افزایش ارجاعات علمی به پژوهشهای
دانشگاه گفت« :تعداد مقاالت بینالمللی دانشگاه افزایش یافته
و در این زمینه دانشگاه نسبت به چهار سال گذشته پیشرفت
داشته است».
وی افزود« :در کشورهای مختلف دنیا اندیشکدههای
مشخصی وجود دارد که یک کشور را شناسایی و بررسی
میکنند که آموزش آن کشور به چه صورت ارزیابی میشود
و برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی آنجا را مورد مطالعه و
همچنین ضعفهای آموزشی کشور خود را نیز مورد بررسی
قرار میدهند تا بتوانند در صدد رفع مشکالت آموزش و
پژوهش خود برآیند».
معاون بینالملل دانشگاه هدف از ایجاد این کارگروهها را
نظارت بر فعالیتهای معاونت بینالملل خواند و گفت:
«با همکاری رئیس دانشگاه به این نتیجه رسیدیم با ایجاد
هستههای فکری ،نیاز به گروههایی داریم که مجموعهها را
بهتر بشناسند .میخواهیم این گروهها عالوه بر ارائه برنامه به
نظارت بر فعالیتهای اجرایی نیز اشراف داشته باشند».
در نخستین جلسه مشترک کارگروههای پیگیری همکاریهای
بینالمللی دانشگاه تهران ،برخی از اعضای کارگروهها به بیان
نظرات خود درباره روند ایجاد این کارگروهها و نحوه فعالیت
و چگونگی ارتقاء سطح بینالمللی دانشگاه تهران پرداختند.
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هفدهمین اجالس رؤسای
دانشگاههای سطح یک کشور
در دانشگاه تهران برگزار شد

هفدهمین اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور در
پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد.
هفدهمین اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور،
 ۱۲بهمن ،با حضور روسای  ۱۳دانشگاه سطح یک کشور
و دکتر مسعود شمس بخش ،مشاور وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری و مدیر کل دفتر وزارتی این وزارتخانه؛ دکتر محمد
ابراهیم انصاری الری ،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش،
و به میزبانی دانشگاه تهران ،در مرکز همایشهای بینالمللی
جزیره کیش برگزار شد.
در این نشست ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس اجالس

رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور ،با گرامیداشت ایام
فرخنده دهه فجر ،تقارن این نشست را با آغاز جشنهای
پیروزی انقالب اسالمی به فال نیک گرفت و افزایش هرچه
بیشتر کیفیت آموزش عالی در دانشگاههای کشور را آرزو کرد.
رئیس دانشگاه تهران ،با تشکر از مشاور وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به دلیل
حضور در این اجالس گفت« :با توجه به ظرفیتهای بسیار
خوب جزیره کیش ،همکاری دانشگاههای سطح یک کشور
با سازمان منطقه آزاد کیش ،میتواند تحول بسیار بزرگی را در
حوزه علم و فناوری در این منطقه رقم بزند».
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رئیس اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور
افزود« :بخش عمده آموزش عالی از نظر کیفی در این ۱۳
دانشگاه کشور رخ میدهد و بسیاری از افتخارات علمی
که جمهوری اسالمی ایران در سطح جهان داشته مرهون
همین دانشگاهها است».
وی کیفیت و عملکرد این دانشگاهها را بر سطح آموزش عالی
کشور بسیار تاثیرگذار دانست و گفت« :اگر این دانشگاهها
کیفیت سطح آموزش عالی خود را باال ببرند ،قطع ًا میتوانند
سطح آموزش کشور را متأثر نمایند».
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود
آموزش عالی را در جهان امروز بسیار پیچیده توصیف کرد
و افزود« :امروزه همفکری ،همراهی و همکاری نه تنها در
سطح دانشگاههای کشور و منطقه ،بلکه در کل جهان یک
ضرورت به شمار میرود .یکی از شاخصهای مهم ارزشیابی
یک دانشگاه در جهان میزان ارتباط علمی و پژوهشی با
دانشگاههای دیگر از جمله تعداد دانشجویان خارجی و تعداد
مقاالت مشترک بین دانشگاهی است».
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه مبنای آموزش عالی
ارتباط بینالمللی است ،گفت« :تا سه سال پیش بهدلیل
ممنوعیت قانونی ،پذیرش دانشجوی خارجی و تدریس به
زبانهای خارجی در دانشگاههای بینالمللی کیش ممکن
نبود ،اما با رفع این ممنوعیت ،این دانشگاهها اقدام به جذب
دانشجوی خارجی و ورود به عرصههای بینالمللی کردهاند.
مشکالت بسیاری هنوز در حوزه بینالملل وجود دارد و
امیدواریم با برطرف شدن این موانع و مشکالت بتوان یک
محیط بینالمللی را در جزیره کیش تجربه کرد».
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،در بخش
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دیگری از سخنان خود کمبودهای موجود در جزیره کیش
از نظر تجهیزات و امکانات فنی و آزمایشگاهی را برشمرد
و افزود« :یکی از موضوعاتی که میتوان در جزیره کیش به
آن توجه کرد ایجاد مرکز تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفتهای
است که میتواند با همکاری دانشگاهها و مشارکت بخش
خصوصی راهاندازی شود و این منطقه را به محل بسیار
مناسبی برای فرصت مطالعاتی محققین از تمامی نقاط جهان
و کشور تبدیل کند».
در این نشست ،دکتر انصاری الری ،مدیر عامل سازمان
منطقه آزاد کیش ،نیز به عالقهمندی این سازمان به برگزاری
نشستهایی از این دست اشاره کرد و گسترش هرچه بیشتر
ارتباط دانشگاههای سطح یک کشور با سازمان منطقه آزاد
کیش را خواستار شد.
وی با بیان مزیتهای جزیره کیش برای تبدیل شدن به یک
مرکز بینالمللی علمی و پژوهشی کشور ابراز داشت« :اگر
دانشگاههای مستقر در کیش بتوانند ماهیت بینالمللی خود
را به تمامی بروز دهند ،سازمان آماده است تمامی امکانات
جزیره را در اختیار آنان قرار دهد .اگر چنین شرایطی محقق
شود ،کیش میتواند یک نقطه جهش در آموزش عالی کشور
باشد».
در ادامه اجالس ،رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور وارد
دستورجلسه اجالس شدند و به بیان دیدگاههای خود درباره
بررسی وضعیت دانشگاهها و اتخاذ سیاستهای مناسب در
تحوالت اخیر کشور ،بررسی شیوههای جذب دانشجو با
توجه به مصوبات اخیر مجلس شورای اسالمی ،تخصیص
بودجه و اعتبارات دانشگاهها در سال جاری و ...پرداختند.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 22 119

دکتر ظریف در دانشگاه تهران:

تفکر داعش

منابعفکری
و ظروف ایجاد آن
از بین نرفته است

همایش الگوهای نظم منطقهای در جهان پساداعش ۵ ،اسفند،
با حضور وزیر امور خارجه در دانشگاه تهران برگزار شد.
در همایش الگوهای نظم منطقهای در جهان پساداعش در
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ،دکتر محمد جواد
ظرف ،وزیر امور خارجه در آغاز سخنان خود بیان کرد« :شاید
بحثی که در این محفل مطرح است نیازمند دو مقدمه است،
اول اینکه نظم در منطقه غرب آسیا حتم ًا از نظم در جامعه
بینالملل و عرصه جهانی مستقل نیست .شرایط بینالمللی
کنونی شرایط ویژهای دارد که از آن میتوان بهعنوان دوران
گذار نام برد».
وی با تصریح اینکه در دوران گذار تحوالت عظیمی صورت
میگرفته و دوران گذار کنونی از آن مستثنی نیست ،گفت« :در
دوران گذار معموالً تحوالت خاصی صورت میگیرد و آنچه
که در این دوران باعث میشود که تحوالت جدیت بیشتری
داشته باشند ،شرایط سیال آن است و این شرایط سیال امکان
ایجاد اشتباه محاسبات را نیز در آن فراهم میکند .بنابراین

در این دوران برای محاسبه بر روی یک موضوع باید تمام
قضایای یک امر را مورد بررسی و توجه قرار دهیم».
دکتر ظریف با اشاره به اشتباه محاسباتی که حکومتهایی
نظیر صدام ،میلوسوویچ و قذافی صورت دادند و با اظهار
اینکه در شرایط سیال محاسبه مهم است ،گفت« :محاسبه غلط
در دورانهای گذار باعث سقوط حکومتها شده است و
محاسبه صحیح باعث قدرت یافتن فراتر از ظرفیت ظاهری و
جغرافیایی کشورها شده است .در دوران جدید ما هم همین
وضعیت حاکم است».
وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود ضمن بیان تفاوت
دوران گذار کنونی با دوران گذار قبلی خاطر نشان کرد« :ما
در یک جهان پساغربی زندگی میکنیم .البته این سخن به
این معنا نیست که غرب از بین رفته است یا به زودی نابود
میشود .بلکه به این معناست که برای اولین بار تحوالت
مهم جهانی و بینالمللی لزوم ًا در غرب و یا توسط غرب
رقم نمیخورد .در چند سال گذشته روند بهگونهای بوده که
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عموم ًا تحوالت در غرب و توسط غربیها رقم میخورده ،اما
در حال حاضر اینگونه نیست».
وی در بیان مقدمه دوم و با تاکید بر اینکه این تصور اشتباهی
است که ما بخواهیم ریشه تمام محاسبات در دنیا را از غرب
بدانیم ،افزود« :جهان ذات ًا تغییر ماهوی کرده است ما به سمت
یک جهان پساغربی حرکت میکنیم و باید در محاسبات به
آن توجه کرد».
به گفته دکتر ظریف تحولی که اخیرا ً در منطقه ما رخ داده
است ،شکست سرزمینی داعش است نه شکست داعش و ما
باید این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم.
وزیر امور خارجه در ادامه گفت« :داعش بهعنوان مدعی
دروغین خالفت اسالمی و با اشغال سرزمینهایی در عراق و
سوریه مدعی سرزمین دروغین خالفت شد و این ادعا اکنون
از بین رفته است ولی تفکر داعش ،منابع فکری و مالی که از
آن حمایت میکند و ظروفی که داعش را ایجاد کرده است،
از بین نرفته است».
وی با اظهار اینکه وقتی ما از پساداعش صحبت میکنیم نباید
تصور از بین رفتن داعش را ایجاد کنیم ،افزود« :برخی از
ظروف منطقهای و فرامنطقهای در ایجاد داعش مؤثر بودهاند،
یکی از اشتباهاتی که بعض ًا صورت میگیرد ،این است که
تصور میشود داعش تمام شده است و یکی از دالیلی که این
روزها غربیها لحنشان علیه ایران تندتر و گزندهتر شده این
است که آنها تصور میکنند که ایران کاری را که باید در مبارزه
با داعش میکرد ،انجام داده است .ایران داعش را از بین برده
است و چرا باید از این به بعد به ادعای خودشان با جمهوری
اسالمی ایران با مصالحه برخورد کنیم .اگر آنها چنین تصوری
را داشته باشند تصور باطلی است و اگر ما هم تصور کنیم
داعش از بین رفته یک تصور ناصحیح است».
دکتر ظریف در همین راستا یادآور شد« :شرایطی که داعش
در منطقه ما ایجاد کرد ،آن شرایط کماکان به قدرت خود باقی
است ،اگر قدرت بیشتری نگرفته باشد».
وزیر امور خارجه در تشریح دالیل شکلگیری داعش در
منطقه و با اشاره به عوامل داخلی و خارجی گفت« :یکی از
دالیل اصلی این موضوع دخالت خارجی در منطقه ما است،
داعش کنونی زاییده حمله آمریکا به عراق است و قبل از
آن ظلم بزرگی که توسط صهیونیستها علیه مردم منطقه
و سرکوب حقوق مردم فلسطین انجام شده که یک عقده
همیشگی را ایجاد کرده است .ناکارآمدیهای دولتهای
منطقه در برخورد با احترام به عنوان مهمترین خواسته مردم
منطقه عقدهها را تشدید کرده است .مهمترین عامل نقض
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احترام ادامه اشغالگریهای رژیم صهیونیستی و عدم موفقیت
در احقاق حقوق مردم فلسطین است ،عاملی که در حال
حاضر به خاطر سیاستهای منطقه در حال تشدید است».
این دیپلمات عالیرتبه در ادامه صحبتهای خود رژیم
صهیونیستی را غده سرطانی در منطقه عنوان کرد و گفت:
«ناکارآمدی دولتهای منطقه در برآورده کردن نیازهای جامعه
و بهویژه نیازهای جوانان خود که این ناکارآمدی به ناکارآمدی
دولت-ملت در جهان عرب تبدیل شده است و به همین
دلیل است که در جهان غرب از یک وستفالیا در جهان عرب
صحبت میکنند .گرچه نمیتوان گفت که این نسخه درست
یا نادرستی است ،ولی تشخیص درستی است».
وی خاطر نشان کرد« :یک عقده متراکم تاریخی بهخاطر
برآورده نشدن نیازهای مردم در جهان عرب شکل گرفته
است و این عقده خود را به شکل حرکت علیه دولتهای
عربی نشان میدهد و اگر این را به عنوان مهمترین عامل
منطقهای و داخلی داعش در نظر بگیریم متوجه میشویم که
برخی از دولتهای منطقه بهویژه کشورهایی مانند عربستان
تالش کردهاند که این عقدههای متراکم و سرخوردگیهای
انباشته در منطقه را به سمت دشمنان خارجی منحرف کنند
و این هم عاملی است که نه تنها رشد کاهنده نداشته ،بلکه با
رشد فزایندهای همراه بوده است».
دکتر ظریف با اظهار اینکه دو عامل مهم در ایجاد تفکر
داعش و تشدید آن مؤثرند ،افزود« :یکی از این عوامل
ارتباطات نزدیکی است که در برخی کشورهای عربی با رژیم
صهیونیستی گرفتهاند و دوم تالش برخی از کشورهای منطقه
به سمت شکل دادن یک دشمن خارجی است به نحوی که
بتواند بر روی مسائل داخلی خود سرپوش بگذارند».
وزیر امورخارجه با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر انتقال
برخی از افراد داعش به بیرون از منطقه گفت« :روز گذشته
اخباری منتشر شد که هلیکوپترهای آمریکایی برخی از
زندانیان داعشی در زندان حسکه را فراری دادهاند و ما این
موضوع را در نقاط دیگر نیز مانند دیرالزور شاهد بودهایم.
برخی نیروهای داعش به صورت منظم از این مناطق خارج
شدهاند ،البته بخشی از آنها به صورت هماهنگ خارج شدهاند
و بخشی از این پدیده نیز به صورت طبیعی رخ داده است».
دیپلمات عالی رتبه کشورمان با تاکید اینکه شبکههای ارتباطی
داعش همچنان باقی مانده است ،خاطر نشان کرد« :آنچه
میتوانیم از آن بهعنوان یک تحول بسیار مهم برای آینده منطقه
در نظر داشته باشیم این است که نیروهای داعش در حال
پخششدن در نقاط مختلف منطقه و چه بسا فرامنطقه هستند.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 24 119

تا زمانی که عوامل اصلی ایجاد داعش پابرجاست باید منتظر
ماند که این خطر هر روز از جای دیگر ظهور و بروز پیدا کند،
بنابراین داعش همچنان یک واقعیت هم در منطقه غرب آسیا
و هم فراتر از آن است».
وی در ادامه با اشاره به حضور داعش در افغانستان گفت:
«متاسفانه شاهد آن هستیم که در این کشور یک رقابت بین
داعش و طالبان در انجام بمبگذاری و کشتار صورت گرفته
است و این گروهها از طریق ایجاد خشونت و وحشت
جلب توجه و حمایت میکنند و این به خاطر عقدههای
انباشتهای است که در تودههای اجتماعی به دالیل برآورده
نشدن مطالباتشان وجود دارد .در حال حاضر متاسفانه این
خشونتها و رقابت برای ایجاد کشتار در افغانستان رنگ و
بوی فرقهای به خود گرفته و این خطر بیشتری را برای منطقه
ایجاد میکند».
دکتر ظریف تصریح کرد« :برخی معتقدند که نظم جدید در
منطقه باید براساس یک قدرت شکل بگیرد ،اعتقاد من بر این
است که نظم جدیدی که بخواهد در آینده منطقه شکل بگیرد،
نتیجه و برآیند اقداماتی است که در منطقه انجام میدهیم.
اگر بپذیریم که اکنون در یک جهان پساغربی زندگی میکنیم
گرچه پذیرش این موضوع در واقعیت امر دشواری است ،باید
بپذیریم که کنشگر هستیم نه موضوع کنش ،باید بپذیریم ایران
کنشگری فعال در منطقه است و میتواند تأثیرگذار باشد».
وزیر امور خارجه با بیان اینکه برخی از کشورها در منطقه
همچنان فکر میکنند که میتوانند امنیت را بخرند ،گفت:

«بازیهای قبلی در منطقه نیز بر همین تصور صورت گرفته
است ،این کشورها به خاطر اینکه از مشروعیت داخلی
برخوردار نیستند ناگزیرند برای امنیت خود به سمت خرید
امنیت از خارج حرکت کنند .کشورهای منطقه باید خود برای
ایجاد امنیت در منطقه حرکت کنند و در این زمینه طراحیهایی
داشته باشند».
وی ادامه داد« :نظم امنیتی آتی در منطقه ما باید با امنیت فعلی
تفاوت ماهوی داشته باشد و براساس این تفکر باید بپذیریم
که ما کنشگر هستیم و این کنشگری ما تأثیرگذار است و ما در
همین راستا پیشنهاد ایجاد مجمع گفتوگو در بین کشورهای
خلیج فارس را دادهایم .ما فع ً
ال بر روی منطقه خلیج فارس
تمرکز داریم ،چرا که اولین منطقه پیرامونی ما این منطقه است
و از دیگر سو اختالفات عمیقی در غرب آسیا وجود دارد و
ما در همین چارچوب تصمیم گرفتیم که در مرحله اول در
منطقه خلیج فارس و اولین منطقه پیرامونی خود تمرکز کنیم».
دیپلمات عالیرتبه کشورمان با بیان اینکه تصور ایجاد یک
امنیت جدید توسط کنشگر اصلی این منطقه یعنی ایران برای
پایهریزی یک تفکر و نگرش جدید و امنیتی در غرب آسیا
بهویژه با شروع در خلیج فارس میتواند راهگشا باشد ،افزود:
«در همین راستا باید از حرکت قبلی که مبتنی بر دشمنسازی
از ایران توسط همسایگان بوده ،عبور کنیم .آنها امنیت در منطقه
را بر مبنای ائتالفسازی علیه ایران و خرید امنیت از خارج در
نظر میگرفتند در حالی که این تفکری باطل و اشتباه است».
دکتر ظریف در ادامه اظهار کرد« :کشورهای منطقه خلیج فارس
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براساس همین تفکر خرید امنیت سال گذشته  ۱۱۶میلیارد دالر
تسلیحات خرید کردهاند .عربستان با  ۶۷میلیارد دالر هزینههای
تسلیحاتیاش از روسیه جلو زده است .امارات نیز سال گذشته
حدود  ۲۲میلیارد دالر هزینه تسلیحاتی داشته است».
وزیر امور خارجه افزود« :اگر به رقمهای مصرف شده
نگاه کنیم آمریکا با  ۶۰۰میلیارد دالر اول و چین با حدود
 ۲۰۰میلیارد دالر دوم است در حالی که هزینههای ایران در
این زمینه  ۱۶میلیارد دالر بوده است .ایران کمترین هزینه
تسلیحاتی را در بین کشورهای منطقه داشته ،ولی امنترین
کشور بوده است .اینکه ایران کمترین هزینه تسهیالتی را داشته
نشان دهنده این واقعیت است که تصور امنیت باید تغییر پیدا
کند».دکتر ظریف در پایان سخنان خود با بیان اینکه باید باور
کنیم که ما میتوانیم بهعنوان یک قدرت در منطقه مبانی
امنیتی را فراهم کنیم که بتواند امنیت برای آینده فرزندانمان به
همراه آورد ،گفت« :اینکه فکر کنیم واقعگرا هستیم و براساس
این تفکر بخواهیم مطابق الگوهای قبلی حرکت کنیم باعث
میشود که جنگ را در منطقه همچون گذشته نهادینه کنیم و
این تفکری است که باید از آن عبور کرد».
در ابتدای این همایش ،دکتر سعید رضا عاملی ،رئیس دانشکده
مطالعات جهان ،با بیان اینکه موضوع نشست بسیار مهم است،
گفت« :پدیده داعش پدیدهای است که از ابعاد مختلف جای
تأمل و مطالعه دارد به طور حتم بزرگترین اتفاق بینالمللی
چند سال اخیر مبتنی بر ظهور داعش بوده است».
وی افزود« :مشکالتی از طرف داعش در سطح جهان بهوجود
آمده که روابط جهان اسالم را رقم زده است .به نظر من مسئله
داعش نقش کلیدی در جداسازی جهان اسالم از غیر اسالم
به همراه داشته است».
دکتر عاملی خاطر نشان کرد« :داعش اگر چه پدیدهای است
که موجودیت آن مربوط به چند سال اخیر است ،ولی به
نظر میرسد که این پدیده متعلق به امروز نیست و ریشه
چند سدهای در تاریخ دارد .در جریانهای افراطی ریشههای
سنتی و تاریخی نقش دارند و داعش پدیدهای است که باید
در آغاز اسالم و به موازات ظهور اندیشه الهی -اسالمی
پیامبر شکل گرفته باشد».رئیس دانشکده مطالعات جهان با
بیان اینکه اگر چه داعش در یک مقطع به پایان فعالیت و
سلطه خود در منطقه عراق و سوریه رسیده است ،گفت« :باید
اذعان کرد طبیعی است که فکر داعش به پایان نرسیده ،اندیشه
داعشی یک تفکر باطل است که میتواند منشأ خسارتهای
بزرگی در سراسر جهان باشد» .به گفته وی داعش اگر چه
در جهان اسالم و توسط گروهک و فرقهای شکل گرفت،
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اما حمایتهای بینالمللی داعش را پردازش و آن را تبدیل
به یک مسئله بزرگ جهانی کرده است .دکتر عاملی تصریح
کرد« :در این روزها بازنماییهای رسانهای که از داعش شده
با کلید واژه حکومت اسالمی همراه بوده است .رسانههای
بزرگ غربی هر خبر وحشتآوری که از داعش نقل میکردند
با واژه دولت اسالمی کدگذاری کرده بودند .هیچ قوم و ملتی
نباید کدگذاری به الفاظ خشن شود».
وی با اشاره با بنیادگرایی آمریکایی که در دنیا در این سالها
صورت گرفته است ،گفت« :این بنیادگرایی آمریکایی است
که امروز متاسفانه انواع بنیادگراییها را در جهان به وجود
آورده است .بنیادگرایی به نام جریان افراطی داعش محصول
بنیادگرایی آمریکایی است .آمریکا یک سرزمین تسخیر شده
است که اروپاییها آن را تسخیر کردند و مردمان بومی آن
را از سرزمین خود اخراج کردند و آن افراطیگری تاریخی
آغازی برای افراطیگرهای بعدی شد».
در این مراسم به پاسداشت تالشها و زحمات دکتر محمد جواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ،از طرف دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران لوح تقدیر به وی اهدا شد .دکتر ظریف همچنین
از کتابخانه دانشکده مطالعات جهان بازدید به عمل آورد.
در این مراسم دکتر رضا دهقانی ،دبیر علمی همایش و دکتر
عباس خامهدار ،معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی به سخنرانی پرداختند و در ادامه نشستهای تخصصی
برگزار شد.
رونمایی وزیر امور خارجه از کتابهای اهدایی
استاد ژاپنی به کتابخانه دانشکده مطالعات جهان

دکتر محمدجواد ظریف از کتابهای اهدایی پروفسور
میچیتارو تادا ،نویسنده ژاپنی و استاد فقید دانشگاه
کیوتوی ژاپن ،به کتابخانه دانشکده مطالعات جهان
رونمایی کرد.
در حاشیه همایش الگوهای نظم منطقهای در جهان
پساداعش ،دکتر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ،با
حضور در کتابخانه دانشکده مطالعات جهان از  500جلد
کتاب اهدایی پروفسور میچیتارو تادا ،نویسنده ژاپنی و
استاد فقید دانشگاه کیوتوی ژاپن ،رونمایی کرد.
این مجموعه نفیس از سوی استاد محمد نقیزاده،
بنیانگذار گروه ژاپن دانشکده مطالعات جهان و با
همکاری سفارت ایران در ژاپن به دانشکده مطالعات
جهان اهدا شده بود.
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سومین کنگره ملی روانشناسی ایران
در دانشگاه تهران برگزار شد
سومین کنگره ملی روانشناسی ایران ۹ ،اسفند ،با تاکید بر
مدیریت تهاجمی و ارتقای امنیت اجتماعی در دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای مراسم افتتاحیه این کنگره دکتر محمد خدایاری فرد،
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گفت« :تحقیقات
نشان میدهد شیوع اختالالت روانی و رفتاری در اقشار
مختلف جامعه بهدلیل وجود بیش از حد استرس ،ناکامی و
تنشهای سنگین جامعه افزایش یافته است».
وی افزود« :عصبانیتهای اجتماعی ،پرخاشگریهای کالمی
و رفتاری و رفتارهای خشونتآمیز در سطح جامعه در حال
افزایش است .از دسترفتن سرمایه اعتماد اجتماعی و از
بین رفتن اعتماد به اجزای مختلف حاکمیت به وجود آمده
و گسلهای خاموش جامعه مانند گسلهای قومی ،مرکز به
پیرامون ،رسانههای رسمی ،فاصله طبقاتی و شکاف نسلی
فعال شده است که امید دارم این کنگره بتواند همه این مسائل
را مورد بحث و بررسی قرار دهد».
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تاکيد کرد« :ما در
محیط علمی و دانشگاهی هستیم و باید با آزاداندیشی مسائل
را به گونهای مطرح کنیم که نتایج آن در جامعه کاربرد اساسی
را بههمراه آورد».

دکتر خدایاری فرد در پايان با اشاره به اينکه بحرانهایی که
برای افراد بهوجود میآید ،بحرانهای قابل پیشبینی است،
افزود« :ما معتقدیم بحرانهایی که در جامعه اتفاق میافتند
قابلیت پیشبینی و پیشگیری دارند ،البته به شرط آنکه خوب
مدیریت شوند».
دکتر سید احمد رضا خضری ،مشاور رئیس و مدیر کل
حوزه ریاست و روابط عمومی ،نیز در این نشست به مقوله
روانشناسی از دیدگاه تاریخی و رویکرد دانشگاه تهران
پرداخت و گفت« :موضوع روانشناسی از دیرباز مورد توجه
بوده و همه متخصصان ،متفکران و اندیشمندان ما به حوزه
روانشناسی نظر داشتهاند که این رویکرد در آثار آنها نیز
منعکس شده است».
وی افزود« :با وجود این نگاهی که از دیرباز بوده است،
خوشبختانه فضل تقدم به علمالنفس در دوره جدید هم با
حضور استادان دانشگاه بهویژه دانشگاه تهران ادامه داشته و
در این عرصه میتوان از مرحوم دکتر سیاسی و دکتر هوشیار،
بهعنوان دو بنیانگذاری که تالشهای بسیاری داشتهاند ،یاد
کرد».
مشاور رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد« :امروزه روانشناسی
وارد عرصههای گوناگون شده و در اجتماع ،مدیریت و
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سیاست جای باز کرده است .روانشناسی ذینفعان و
مخاطبان فراوانی دارد و ما نیازمند کارهای دقیق علمی و
پژوهشی مفیدی در این عرصه هستیم».
دکتر خضری با اشاره به مباحث مختلف طرح شده در این
کنگره به تبیین رویکرد دانشگاه در این زمینه پرداخت و در
پاسخ به اینکه وظیفه دانشگاه در این حوزه چیست و آیا حل
مشکالت و ناهنجاریهای اجتماعی بر عهده دانشگاه است
یا خیر ،تاکيد کرد« :در بخشی از مسائل مربوط به این حیطه
دانشگاه میتواند وارد شود .وظیفه دانشگاه تولید محتوا ،علم،
تربیت متخصصین و مدیران شناخته شده و آگاه و تحویل آنها
به جامعه است».
وی افزود« :همچنین وظیفه دانشگاه برگزاری اینگونه
گردهماییها است ،تا استادان در آن تضارب آراء کنند ،ایدهها

بهعنوان نمادی برای دیگران قرار داده شود».
وی در ادامه افزود« :با توجه به مسائلی که جامعه با آن
روبهروست باید مراکز دانشگاهی ما بهویژه دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دیدگاه خود را نسبت به رشتههای
روانشناسی تغییر دهند .ما همچنان در قالب رشتههای قدیمی
روانشناسی قرار گرفتیم ،اما امروز نیازمند ایجاد رشتههای
بینرشتهای هستیم و در این زمینه باید در حوزههای دیگر هم
متخصص روانشناسی تربیت شود».
دکتر هادی بهرامی ،دبیر علمی همایش ،نیز در ادامه این مراسم
گفت« :جهان متالطم امروز درگیر مشکالتی است که آمارها
چهره آن را به نحو نگرانکنندهای منعکس میکنند .خشونت و
رفتارهای تهاجمی متاسفانه در شکلهای مختلف خود قربانی
میگیرد و مردم بیدفاع غالب ًا اولین قربانی آن هستند».

و دیدگاههای خود را بیان و راههکار مناسب ارائه دهند و در
جاهایی هم که الزم است این راهکارها را پیادهسازی کنند».
مشاور رئیس دانشگاه تهران اظهار کرد« :ما باید تجارب دنیا
را مالحظه کنیم و یا اینکه حداقل به تاریخ خود بازگردیم تا
دریابیم که در گذشته به چه صورت این بحرانها را مدیریت
میکردند ،حلقههای مفقوده را مییافتند و این مدیریتهای
مختلف را به هم وصل و در نهایت پاسخگوی نیازهای جامعه
میشدند».
دکتر خضری در ادامه با بیان اینکه دانشگاه تهران یک جامعه
کوچک است و ما با همین مسائل در دانشگاه هم روبهرو
هستیم ،خاطرنشان کرد« :دانشجویان از سراسر کشور به این
دانشگاه میآیند و این دانشجویان نمایندگان همان جامعه
هستند و آنچه در جامعه وجود دارد را همراه خود به دانشگاه
میآورند و اینکه چگونه این دانشگاه اداره میشود ،میتواند

وی افزود« :ظهور خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه در سطح
بین فردی ،در اقدامات وسیع تروریستی و یا در شکلگیری
تهاجم سازمانیافته نظامی در دهه اخیر بیش از هر زمان دیگر
مردم را درگیر کرده است».
دبیر علمی همایش با بیان اینکه شواهد آماری نشان میدهد
که در مجموع جهان از یک آسیب بنیادین در رنج است ،اظهار
کرد« :وقوع خشونت  ۹۲درصدی در هند ،آمار تکاندهنده
مرگ و میر  ۴۷۵هزار نفری بر اثر قتل و آدمکشی در یکساله
جهان ،آمار نگرانکننده  ۵۰۰هزار آزار جنسی در آفریقای
جنوبی که  ۴۱درصد آن را کودکان تشکیل میدهند ،از جمله
بحرانهای بنیادین در زندگی اجتماعی نوع بشر است».
دکتر بهرامی با اشاره به خشونتهای سازمانیافته افزود:
«بدترین نوع خشونتها ،خشونتهای سازمانیافتهای هستند
که در قالب جنگ و تروریسم در جهان در حال وقوع است
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و در قرن  ۲۱ما باید از بحران بزرگی به نام «بحران مدنیت
انسان» ،سخن گوییم .انسانی که با تجهیز روزافزون خود به
سالحهای پیشرفتهتر قدرت ویرانگری خود را توسعه داده
است ،اما از تامین منابع الزم برای بازدارندگی در سطح فردی
و اجتماعی و نهایت ًا ملی و بینالمللی ناتوان است».
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد« :اگر چه شرایط کشور
ما در بین آمارهای بینالمللی چندان باال نیست ،اما این
موضوع از حساسیت آن در جامعه ایرانی نمیکاهد .ما نیز در
بخشهایی از زندگی خود در سطوح مختلف نیازمند ترمیم
و ارتقای سازوکارهایی هستیم تا بر اساس آن بتوان به امنیت
مطلوبتر دست یابيم».
دبیر علمی همایش با عنوان اینکه در ایران آمارها مقادیر
متفاوتی را گزارش میکنند ،گفت« :وقوع حدود  ۲۰درصدی
خشونت خانوادگی در این زمینه قابل توجه است .همچنین
برآوردها نشان میدهد که تقریب ًا نیمی از زنان در زندگی خود
خشونت کالمی و عاطفی را تجربه کردهاند .با توجه به این
آمارها ضروری است که برای این موضوع مهم اقدام ملی
صورت گيرد».
دکتر بهرامی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه دبیرخانه
کنگره ملی یکسال برای برپایی این گردهمایی تالش کرده
است ،افزود« :محصول این تالشها در قالب پنج نشست
تخصصی  ۱۲،نشست علمی برای ارائه  ۶۰مقاله و ۱۶۶مقاله
به صورت پوستر بوده است».
دکتر غالمعلی افروز ،استاد ممتاز دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی ،گفت« :اگر یک نگاه عالمانه به معنای دقیق کلمه
به ریشههای رفتارهای تهاجمی در جوامع مختلف کنیم و
خصیصههای شخصیتی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن را که
رفتارهای تهاجی دارند ،مورد بررسی قرار دهیم ،خواهیم دید
که ریشه اصلی آن در بحث روانشناختی است».
وی افزود« :بههمین منظور باید با نگاه روانشناختی به این
مسئله ورود کرد .گرچه عواملی همچون مشکالت اقتصادی،
فقر و بیکاری میتوانند زمینهساز باشند ،اما عامل اصلی
محسوب نمیشوند .طی مطالعاتی که بر روی خصیصههای
افراد با رفتارهای تهاجمی داشتهام این نتیجه حاصل شد که
اشخاص مختلفی که اینگونه رفتارهای تهاجمی دارند عمدت ًا
شاکله شخصیت آنها آمیزهای از نگرشهای منفی و کمرویی
است .البته باید گفت نگرشهای منفی در این مقوله بسیار
مهم است».

استاد ممتاز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تصریح کرد:
«افرادی که رفتارهای تهاجمی دارند عمدت ًا تجارب مکرر
از حضور در موقعیتهای ناخوشایند و نامطلوب داشتهاند.
کسانی که رفتارهای تهاجمی مرتکب میشوند از یک احساس
کالفگی فکری ،خألهای عاطفی و احساسی و کممقداری رنج
میبرند .بخش بزرگي از لغزشهای اجتماعی و رفتارهای
تهاجمی ناشی از فقر احساس خودارزشمندی است».
دکتر افروز با بیان اینکه ما امنیت اجتماعی و انتظامی خوبی
داریم ،گفت« :اما مهم احساس امنیت روانی است .عدم
برخورداری از احساس امنیت روانی میتواند نگرشهای
منفی و اضطراب را افزایش و زمینهساز رفتارهای تهاجمی
شود .کسانی که رفتارهای تهاجمی دارند عمدت ًا نمیتوانند
تعامالت مطلوب بین فردی و اجتماعی داشته باشند و این
افراد کمرویی شدید نهفته دارند و عقدههای روانی وجودشان
را فرا گرفته است».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همه
نهادهای کشور در این موضوع دخیل هستند ،افزود« :در
این بین خانواده از نقش و جایگاه مهمی برخوردار است و
یک خانواده باید از سالمت روان برخواردا باشد .مدرسه و
مسجد محلهمحور در کنار خانواده میتوانند یک مثلث مقدس
حمایتی را ایجاد کنند».
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر نقش مهم
آموزش و پرورش تاکيد کرد« :ما بیش از  ۷۰۰هزار کالس
درس و  ۱۰۶هزار مدرسه داریم که اگر در کالسهای درس
از وجود معلمان سالم ،صالح و با اخالق استفاده کنیم ،اینگونه
رفتارها کاهش پیدا خواهد کرد .معلمان میتوانند بهعنوان
یک درمانگر عمل کنند .اگر بخواهیم به یک سازمان موثر
در مدیریت رفتارهای اجتماعی اشاره کنیم ،یقین ًا آن سازمان
آموزش و پرورش است».
در این کنگره هم چنین دکتر حاتمی ،معاون سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره ایران ،و دکتر سیداحمدیان ،معاون
بهداری ناجا و نماینده نیروی انتظامی ،سخنرانی کردند و در
ادامه نشستهای تخصصی سومین کنگره ملی روانشناسی
ایران برگزار شد.
سومین کنگره ملی روانشناسی ایران با همکاری گروههای
آموزشی روانشناسی دانشگاههای سراسر کشور از  ۹تا ۱۱
اسفند  ۱۳۹۶در دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه
تهران ،برگزار شد.
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دیداروگفتوگویاستاندارتهرانباهیاترئیسهدانشگاهتهران
مهندس محمدحسین مقیمی ،استاندار تهران ۹ ،بهمن ،با
اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،ضمن خوشامدگویی به استاندار و ابراز خوشحالی از
حضور وی در دانشگاه گفت« :دانشگاه تهران ظرفیتها و
تواناییهای بسیار زیاد و بزرگی دارد که اگر به نحو مطلوب
به آنها توجه شود ،توان ایجاد تحول چشمگیر در حوزهها و
عرصههای مختلف را دارد».
وی با اشاره به برنامههای کالن و اهداف برنامه سوم راهبردی
دانشگاه اظهار داشت« :یکی از اهداف این برنامه ،بینالمللی
شدن دانشگاه تهران است که در صورت فراهمآمدن زمینههای
اجرایی آن میتواند بسیار تاثیرگذار باشد ،زیرا اکنون دانشگاه
تهران از  ۵۰کشور جهان دانشجو دارد و با مرکز بینالمللی
آموزش زبان فارسی که در موسسه دهخداست ،بزرگترین
مرکز آموزش زبان فارسی برای عالقهمندان غیرایرانی است».
دکتر نیلی احمدآبادی افزود« :این توانایی دانشگاه تهران در کنار
اعتبار آن برای آموزش زبان و ادبیات فارسی به ویژه در دوره
دکتری باعث شده که ما هر جا از جهان قدم بگذاریم ،ردپایی
از دانشآموختهها یا زبانآموختههای دانشگاه تهران را شاهد
باشیم که باید قدر این مهم را بدانیم و از آن حمایت کنیم».
رئیس دانشگاه تهران ،در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط
دانشگاه با صنعت و جامعه ،گفت« :دانشگاه تهران با
برخورداری از بزرگتربن پارک علم و فناوری و تعداد قابل
توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ظرفیت بسیار بزرگی
برای تعامل با صنعت و جامعه است».

وی با اشاره به مشارکت دانشگاه تهران در بازسازی مناطق
زلزلهزده و طرحهای مربوط به حوزه آب تاکید کرد« :سازمانها
باید فرصت را مغتنم بشمارند و از توان دانشگاه تهران استفاده
کنند ،زیرا تنها دانشگاهی است که در همه حوزهها متخصص
دارد و همین تواناییها باعث شده که دانشگاه تهران به سمت
دانشگاه سبز ،دانشگاه هوشمند ،دانشگاه دوفضایی و دانشگاه
کارآفرین حرکت کند».
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد:
«طرح توسعه دانشگاه تهران همه موارد یادشده را دربرمیگیرد
و اگر با حمایت همهجانبه به طور کامل اجرا شود ،اقتصاد
شهر تهران را متحول خواهد کرد».
در ادامه ،معاونان دانشگاه تهران و رئیس پارک علم و فناوری،
ظرفیتها و زمینههای همکاری حوزه تحت مدیریت خود را
با استاندار تهران در میان گذاشتند و آمادگی خود را برای ارائه
هرگونه کمک فکری و پژوهشی اعالم کردند.
مهندس محمدحسین مقیمی نیز با ابراز خوشحالی و بیان
تعلق خاطر خود به دانشگاه تهران گفت« :برخالف تصور،
استان تهران با وجود اینکه بیشترین جمعیت کشور را در خود
جای داده است ،امکاناتش نسبت به سایر استانهای کشور
کمتر است».
وی افزود« :ما ارزش و اعتبار دانشگاه تهران را در حوزههای
مختلف میشناسیم و معتقدیم که باید از ظرفیتهای مختلف
آن در عرصههای مختلف استفاده کرد .بر این اساس ،استانداری
تهران آماده است در هر زمینهای که دو طرف پیشنهاد دهند،
در حد توان خود با دانشگاه تهران همکاری کند».
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گزارش دانشگاه
تهران از آخرین
وضعیت پروژه
رفع شوری آب
سد گتوند

رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران گزارشی از آخرین وضعیت
پروژه رفع شوری آب سد گتوند ارائه کرد.
دکتر سید پیمان بدیعی ،رئیس مؤسسه آب و دبیر شورای
هماهنگی آب دانشگاه تهران ،ضمن ارائه گزارش از آخرین
وضعیت پروژه رفع شوری آب سد گتوند گفت« :مطالعات
واگذار شده به دانشگاه تهران در سال  ۱۳۹۴به تأیید شورای
عالی آب رسیده و مطالعات تکمیلی زیر نظر وزارت نیرو در
حال انجام است .البته سایر مصوبات شورای عالی آب در
خصوص سد گتوند هنوز عملیاتی نشده است».
رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران ،درباره سوابق پروژه سد
گتوند قبل از واگذاری بخشی از کار به دانشگاه تهران عنوان
کرد« :به دالیل مختلف طراحی ،ساخت و آبگیری سد گتوند
دستمایه مجادالت جدی بین موافقین و مخالفین سد اعم از
فعاالن زیستمحیطی و سازمانهای مردم نهاد تا نهادهای
دولتی شده بود».
وی افزود« :در ساخت سد گتوند از یک سو ادعای شورتر
شدن آب کارون و وارد آمدن لطمات جدی به محیط زیست
و کشاورزی منطقه مطرح بود و از طرف دیگر ادعا میشد که
ساخت سد گتوند باعث بهبود کیفیت آب کارون شده است».
دکتر بدیعی با اشاره به راهکارهای ارائه شده برای حل مشکل
شوری آب سد گتوند گفت« :در این باره گزینههای کام ً
ال
متناقضی از جمله تخریب سد ،دور زدن مخزن آن ،ادامه
فعالیت عادی سد و اختصاص بودجه برای راهاندازی فاز دوم
نیروگاه سد از سوی صاحبنظران مطرح شد و البته در چنین
فضایی بود که دولت یازدهم در زمستان سال  ۱۳۹۳تصمیم
گرفت بررسی مشکل سد گتوند را به دانشگاه تهران ارجاع
دهد».
دبیر شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران با اشاره به اینکه
برای اولین بار حکمیت در امری تخصصی و اختالفی بین
دستگاههای دولتی به یک دانشگاه ارجاع شد ،افزود« :از جمله
یافتههای مطالعاتی دانشگاه تهران برای رفع این مشکل ،تأثیر
سد گتوند بر شورتر شدن آب کارون به میزان  ۲۵درصد در
ایستگاه گتوند از ابتدای بهرهبرداری تا اسفند  ۱۳۹۳بود».
به گفته دکتر بدیعی ،در گزارش شناخت دانشگاه تهران به دو
اشتباه ،یعنی تعیین محور سد در محل نامناسب توسط مشاور
اولیه و تصمیم به آبگیری سد بدون تکمیل تمهیدات عالج
بخشی اشاره شده است.
رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران در ادامه عنوان کرد:
«گزارش دانشگاه تهران درباره مشکل سد گتوند به تأیید
دستگاههای ذیربط و سپس شورای عالی آب رسید و اگر
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در مطالعات از روشی که مبتنی بر مشارکت ذینفعان بود
استفاده نمیشد ،امکان همگرایی در این زمینه وجود نداشت.
در گزارش دانشگاه تهران موارد زیادی نیز در تأیید مطالعات و
راهکارهای پیشنهادی مشاور فعلی طرح ،از جمله گنبد نمکی
نبودن سازند گچساران عنبل و بهویژه ابتکار مهندسان طراح
در پیشبینی تمهیدات الزم برای کنترل و مدیریت کیفیت
مخزن نیز ارائه شده است».
وی خاطر نشان کرد« :ابهامات دیگری در خصوص میزان
نمک قابل انحالل ،نرخ ورود نمک به مخزن و تغییرات
زمانی آن ،تأثیر خشکسالی و تغییر اقلیم ،تأثیر ساخت سد بر
کشاورزی استان خوزستان ،تأثیر نمک بر بدنه سد و تأسیسات
وابسته و حتی سوابق تاریخی طراحی سد توسط مهندسین
ایرانی و خارجی نیز از بعد شناخت مسئله وجود داشت که
گزارش مرحله شناخت دانشگاه تهران به آنها پاسخ داد و به
تصویب ذینفعان دولتی رسید».
رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران گفت« :تبیین راهکارها با
مشارکت ذینفعان و بر اساس معیارها و مالکهایی انجام
گرفت که توسط ذینفعان و مشارکت متخصصان و معتمدین
آنها تعیین شده بود .بنابراین ،برای حل مسئله راهکارهای
متنوعی مطرح و این راهکارها پس از تبیین مشخصات ،ابتدا
غربالگری و سپس اولویتبندی شدند و نهایت ًا دو راهکار
مدیریت مخزن و خط انتقال آب شور انتخاب تا در مراحل
بعدی مطالعات تکمیلی آنها انجام شود».
دکتر بدیعی اظهار داشت« :در همه راهکارها دو هدف کاهش
میزان نمک انباشته شده در مخزن سد و تحویل آب بهتر به
پایین دست در فرصت کوتاه موجود ،دنبال میشد .در همین
راستا نرخ ورود نمک به مخزن سد و تغییرات آن در آینده
مدلسازی و پیشبینی شد که در ادامه روند کاهش ورود
نمک به مخزن سد ،بهزودی این میزان تثبیت خواهد شد و
اندازهگیریهای انجام شده از زمان پایان مطالعات تا کنون
درستی این پیشبینی را تأیید کرده است».
دبیر شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران ادامه داد« :مطالعات
تکمیلی مورد نیاز برای تعیین راهکار نهایی در حال حاضر زیر
نظر وزارت نیرو در حال انجام است و مشاور سد اعالم کرده
است که نیازی به اجرای خط انتقال آب شور مخزن نیست.
مطابق پیشبینیهای بهعمل آمده ،نرخ ورود نمک به مخزن
سد کاهش یافته و تثبیت شده است .ظاهرا ً دیدگاه وزارت
نیرو این بوده است که نمک انباشته شده داخل مخزن سد
جای نگرانی خاصی ندارد .لذا از ادامه تخلیه آن خودداری
کرده و بدین ترتیب آبی با کیفیت مناسب در سالهای ۱۳۹۵
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و  ۱۳۹۶تحویل پایین دست شده است».
وی بیان کرد« :پروژه ارجاع شده به دانشگاه تهران مطالعاتی
محدود به شوری ناشی از مخزن سد گتوند بود ،در حالی
که اجرای طرح جامع کاهش آلودگی کارون امری ضروری
است».
رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران افزود« :در مراحل پایانی
مطالعات این ایده مطرح شد که با توجه به نزدیکی امتیاز
دو راهکار مدیریت مخزن و انتقال آب شور ،اگر قرار باشد
بودجهای صرف اجرای گزینه خط لوله انتقال شود ،بهتر این
است که این هزینه را به نحو مؤثرتری برای کنترل سایر منابع
آالینده کارون استفاده کرد و گزینه برتر همان مدیریت مخزن
است .البته این ایده مورد پسند دانشگاه تهران نیز قرار گرفت
و صورتجلسه مربوط در این باره امضا شده است .ما امید
داریم که مسئوالن امر همچنان ایده ساماندهی کارون و کنترل
همه آالیندههای آن را پیگیری کنند».
دکتر بدیعی در پایان یادآور شد« :آخرین مصوبه شورای عالی
آب در خصوص سد گتوند مربوط به بیست و سومین جلسه
این شورا مورخ /۰۵۱۱ ۹۴/بوده است .بخشهای مهمی از
این مصوبه شامل ادامه کار کارگروه ملی ،تشکیل کارگروه
استانی ،برگزاری جلسات برای هماهنگی مدیریت مخزن،
ادامه نقشآفرینی دانشگاه تهران بهعنوان محور مطالعات هنوز
عملیاتی نشده است .از نظر مؤسسه آب دانشگاه تهران بیش از
اینکه چه نهادی محور مطالعات قرار داده شود ،حفظ ترکیب
کارگروه ملی تا حل کامل مشکل و بلکه تقویت این کارگروه
با دعوت از ذینفعان استانی اهمیت دارد».
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سومین گردهمایی ملی
خیرین آموزش عالی کشور
برگزار شد
سومین گردهمایی ملی خیرین آموزش عالی کشور ۲۵ ،بهمن،
توسط بنیاد حامیان علم و فناوری ایران با میزبانی دانشگاه
تهران برگزار شد.
دکتر عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری،
در این گردهمایی با بیان اینکه شکلگیری نهادهای نیکوکار
در دانشگاههای ایران سابقه چندانی ندارد ،گفت« :حداکثر
۱۵سال است که به طور خاص این نهادها در دانشگاهها
شکل گرفته است و تاسیس عمده آنها به چهار سال اخیر
دانشگاهها ایجاد

بازمیگردد که در این راستا حدود  ۶۵بنیاد در
شده است».
وی خاطر نشان کرد« :طی سالهای گذشته  ۵۵۰هزار متر
مربع فضای فیزیکی با مشارکت خیرین ساخته شده و در
حال حاضر  ۱۲۵هزار متر مربع پروژه عمرانی در دانشگاهها با
کمک خیرین در دست احداث است».
دکتر باقری با اشاره به اینکه سیاست ما در وزارت علوم تاکید
بر مردمیبودن این نهاد و پرهیز از دولتیشدن بنیادها است،
افزود« :ما باید استقالل عمل بنیادها را به رسمیت بشناسیم و
در امور آنها مداخله نداشته باشیم تا اینکه بهعنوان یک نهاد
مستقل عمل کنند».

قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در ادامه رایزنی و
تعامل با وزارت کشور براي تسهیل اخذ مجوز برای نهادها را
یکی از سیاستهای وزارت علوم برشمرد.
وی تاکيد کرد« :انتظارات امروز از آموزش عالی کشور خیلی
متفاوت از گذشته است .در گذشته انتظار از دانشگاهها تربیت
نیروی انسانی برای بخشهای مختلف آموزشی ،پژوهشی و
خدماتی بود ،اما امروزه این دیدگاه متفاوت شده است ،یعنی؛
عالوه بر تربیت نیروی انسانی از دانشگاهها انتظار میرود تا
معضالت جامعه را حل کنند که این یک انتظار بزرگ است و
در راستای آن دانشگاهها باید رویکرد خود را تغییر دهند که
البته شکلگیری نهادهای مردمی میتواند در این زمینه بسیار
یاریرسان باشد».
دکتر باقری ،هدایت منابع به سمت سرمایهگذاریهایی که
منابع پایدار برای دانشگاهها ایجاد ميکنند را یکی از حیطههای
جدید در حوزه فعالیت خیرین توصیف کرد.
قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه
خیرین باید یک حلقه واسطه بین دانشگاه ،صنعت و جامعه
باشند ،افزود« :اگر انتظار این است که دانشگاه باید جامعهمحور
باشد و مسائل و مشکالت جامعه را حل کند واسطههایی باید
در این میان قرار بگیرند که یک طرف آن خیرین باشند ،تا
موضوعات مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه بدین طریق
حل شود».
وی به راهاندازی بورسیههای دانشجویان با استعداد در
استانها توسط خیرین اشاره کرد و گفت« :دانشگاههای ما
در تهران افراد برجسته و باسواد را جذب میکنند ،اما یکی
از دغدغههای دانشگاههای ما در شهرستانها و استانها این
است که دانشجویان قوی جذب آنها نمیشوند .بنیادها باید به
کسانی که بااستعداد هستند و رتبههای برتر کنکور را کسب
کردهاند بورس اعطا کنند تا نیروهای خوب نیز بتوانند جذب
این دانشگاهها شوند .این کار میتواند به ارتقای بهبود کیفیت
دانشگاهها کمک کند».
دکتر باقری با تاکید بر اینکه خیرین را نباید به ساخت خوابگاه
و تامین تجهیزات محدود کنیم ،افزود« :ما باید از این بزرگواران
به واسطه حضور در بنیادهای خیرین به منظور ارتقای کیفی
دانشگاهها و همچنین ایجاد منابع پایداری که میتواند برای
نسلهای بعد حفظ شود ،کمک بگیریم».
قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه باید از
سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و عالقهمند برای توسعه
کشور استفاده کنیم ،تاکيد کرد« :الزمه آن دریافت عضویت
بینالمللی بنیاد حامیان است تا ایرانیان مقیم خارج کشور

33

بتوانند با فراغ بال به این بنیادها کمک کنند ،در شرایط فعلی
چون مجوز نداریم ممکن است مشکالت و شبهاتی در این
زمینه بهوجود آید».
وی در ادامه افزود« :کاری که بنیاد حامیان باید در راستای حل
مشکالت دانشگاهها انجام دهد این است که تجارب بنیادها
را به یکدیگر منتقل کند ،ما هم بهعنوان بنیاد حامیان و هم
ستاد خیرین وزارت علوم باید این تجارب ،دستورالعملها و
کارهای نوآورانه را دریافت و به استانهای دیگر منتقل کنیم».
در این گردهمایی دکتر رضا فرجیدانا ،رئیس هیات امنای بنیاد
حامیان علم و فناوری ایران ،گفت« :این گردهماییها یک افق
مشترک را در آموزش عالی کشور برای استفاده از ظرفیتهای
خیرین و فرهنگسازی در این زمینه تعریف میکند».
وی افزود« :الزمه رسیدن به اهداف بلند این است که فرهنگ
کار عامالمنفعه در کشور یک رویکرد جدی به سمت آموزش
عالی داشته باشد .البته نمیخواهم اظهار کنم که کارهای
عامالمنفعه در ساير حوزهها ارزش ندارد ،همه کارهایی که
در این حیطه صورت میگیرد ارزشمند و قابل تقدیر هستند».
دکتر فرجی دانا ضمن قدردانی از خیرین خاطر نشان کرد« :ما
باید این فرهنگ را در کشور اشاعه دهیم .البته متاسفانه فرهنگ
کار داوطلبانه در کشور ما صدمه جدی خورده است  ،به وقف
نیز به دلیل اینکه برخی از متولیان آن نتوانستند به خواست
واقفین خوب عمل کنند ،لطمات زیادی وارد شده است».
رئیس هیات امنای بنیاد حامیان تصریح کرد« :در حال
حاضر هر کسی برای حضورش در یک مرجع داوطلبانه،
فکر میکند باید به نحوي مادی و یا امتیازی ،کار
داوطلبانهای که انجام داده جبران شود و به صورت یک
امتیاز اجتماعی به آن منفعتی برسد؛ یعنی ما کارهای
داوطلبانه را ارزشگذاری مادی کردهایم».
وی در پایان خاطر نشان کرد« :امیدواریم با همدلی که
در این جمع ایجاد میشود بتوانیم فضای بسیار پویایی
را برای آموزش عالی و در جهت توسعه فعالیتهای
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عامالمنفعه ایجاد کنیم».
در ادامه گردهمايي ،دکتر محمد حسین امید ،قائم مقام وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری در امور خیرین ،با بیان اینکه ما در
وزارت علوم بحث تاسیس بنیادها را دنبال میکنیم ،گفت:
«تاسیس برخی از بنیادها هنوز به مرحله نهایی نرسیده است
و برخی نیز با مشکل مواجه هستند .قبل از آغاز به کار این
دولت تاسیس بنیادها بسیار سخت بود ،اما با هماهنگیهای
صورت گرفته و تغییرات انجام شده در حال حاضر تاسیس
بنیادها با سرعت الزم انجام میگیرد».
وی با تاکيد بر اینکه ما در وزارت علوم آمادگی هرگونه
همکاری برای تاسیس بنیادها را داریم ،افزود« :بنیاد حامیان
علم و فناوری ایران یک شورای عمومی دارد که این شورا
نمایندگان بنیاد حامیان سراسر کشور هستند .در واقع این
اساسنامه به نحوي طراحی شده است که از هر دانشگاهی
یک نماینده در این بنیاد حضور دارد».
دکتر امید با اشاره به برگزاری جلسه خیرین آموزش
عالی در اردیبهشت ماه سال آینده پیشبینی کرد که حدود
یک هزار و  ۲۰۰خیر از خیرین آموزش عالی در این
گردهمایی حضور يابند.
همچنین در این گردهمایی که مدیران عامل و مسئوالن
بنیادهای خیریه دانشگاهی کشور از  ۱۸دانشگاه ،مسئوالن
دانشگاه تهران و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و جمعی
از خیرین برجسته آموزش عالی حضور داشتند ،دکتر ناصر
سلطانی ،رئیس پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،و
مهندس بهروز فروتن از خیرین برجسته ،به ایراد سخنرانی
پرداختند و دکتر نادر حقانی ،مدیرعامل بنیاد حامیان علم و
فناوری ایران ،نیز گزارشی از فعالیتهای بنیاد حامیان ارائه داد.
برگزاری نشست ،با حضور دکتررضا فرجی دانا ،دکتر محمد
حسین امید و دکتر نادر حقانی ،بحث و گفتوگو و ارائه نظر
و پیشنهاد حاضران و رونمایی از سایت اینترنتی بنیاد حامیان
علم و فناوری از دیگر برنامههای این گردهمایی بود.
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نشست استادان پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران با
معاون علمی و فناوری
ریاستجمهوری
اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران در نشستی با دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،و دکتر محمدعلی نجفی ،استاندار
البرز ۱۶ ،بهمن ،در سالن همایشهای شهدای پردیس دیدار
و گفتوگو کردند.
دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،
در این نشست با بیان اینکه مشکل امروز پژوهش فقط
پول نیست گفت« :باید ماهیت تحقیق و پژوهش را از بدنه
پژوهشهای دولتی جدا کرد و به بخش خصوصی سپرد.
علمی که در جامعه دانشگاهی تولید میشود باید گرهای از
مشکالت مردم حل کند».

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود« :بسیاری
از مشکالت جامعه دانشگاهی پایهای است که در
ستادهای معاونت علمی سعی میشود مسائل فعلی،
بررسی و برطرف شود تا به شکل علمی حرکت کنیم»..
وی با بیان اینکه بیش از  ۹۰درصد بودجه کشور جاری است،
افزود ۸۵« :درصد بودجه تحقیقات کشاورزی کشور در دست
مرکز تحقیقات کشاورزی است که بیشتر این بودجه صرف
حقوق و دستمزد میشود و در نتیجه تکنولوژی در این بخش
توسعه پیدا نکرده و مشکالت پایهای در اقتصاد و آموزش
وجود دارد».
دکتر ستاری تاکيد کرد« :ایران رتبه سیزدهم را از حیث اعزام
دانشجویان به خارج از کشور دارد ،اما این امر در اقتصاد
تاثیرگذار نبوده است».
وي گفت« :در چند سال اخیر سعی کردیم تا بخش خصوصی
در پژوهش سرمایهگذاری کند به عنوان مثال شرکتهای
دانشبنیان که هم از نظر تعداد و هم از نظر رشد به زودی از
بزرگترین شرکتهای کشور میشوند».
دکتر ستاری خاطرنشان کرد«:بحث کشاورزی در این
دوره برای ما مهم است ،زیرا نقش ویژهای در ایجاد شغل
خواهد داشت و در بحث نفوذ تکنولوژی و بحث توسعه
استارتآپها میتواند کمک کند».
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به اينکه مشکل
پژوهش پول نیست ،بلکه ماهیت پولی است و همین امر
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باعث شده تا فقط پژوهشکدههای دولتی داشته باشیم تصريح
کرد« :در حوزه آب مشکل سواد داریم بهطوری که حتی دو
مهندس مشاور مطمئن نداریم و روشهای قبلی که در حوزه
آب پیاده شده اشتباه درآمده که نتیجه مشکل کمبود دانش در
این حوزه است».
وي تاکيد کرد :در بخش کشاورزی با خأل مواجه هستیم که
الزم است با نوآوری و استفاده از برنامههای دانشبنیان این
خأل را برطرف سازیم.
در ابتدای این نشست ،دکتر سید حسین گلدانساز ،رئیس
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،فعالیتهای پردیس را
در سطح کشور اثرگذار دانست و گفت« :در حال حاضر در
حوزههای مختلف معاونت علمی ریاست جمهوری همکاری
و مشارکت داریم و آمادهایم در ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی همکاری داشته باشیم».
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اهمیت
پارکهای علم و فناوری افزود« :تالش داریم پارک علم و
فناوری را در پردیس توسعه دهیم و یک مرکز نوآوری در
پردیس دایر کنیم تا تحقیقاتی کاربردی و به مرز بازار رسیده
را توسعه دهیم و تجاریسازی کنیم».
دکترگلدانساز با مهم توصیفکردن طرحهای تحقیقاتی و
کاربردی ،خاطر نشان کرد« :طرحهای بسیار خوبی توسط
محققین این پردیس در حال انجام است که پرورش گوسفند
چندقلوزا ،تهیه اطلس بیابانزایی ایران ،تولید بخشی از بذر
کلزا و بذر گندم کشور ،نوآوری در کاشت چمن زمینهای
فوتبال ،تولید محصوالت ارگانیک و بدون سم ،طرحهای
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گلخانهای و اندازهگیری سموم و آالیندههای مواد غذایی،
تولید صنعتی محصوالت لبنی و نوشیدنی و طرح توانافزایی
روستاییان و عشایر در قلعه گنج استان کرمان و امکان توسعه
و اجرا در دیگر مناطق کشور از جمله این طرحهای تحقیقاتی
و کاربردی است.
سپس دکتر محمد علی نجفی ،استاندار البرز ،در سخنانی
استفاده از ظرفیت و توان علمی دانشگاهها را مهم برشمرد و
تاکید کرد« :استان البرز آمادگی دارد تا در حوزههای کشاورزی
و صنعتي از ظرفیت اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی بهرهمند شود».
دکتر نجفی اعالم کرد« :ما آمادگی داریم در موضوعات
مختلف کشاورزی از کارهای علمی استادان این دانشگاه
استفاده کنیم و هدف استفاده بیشتر از استادان و دانشجویان
این دانشگاه در حوزههای کشاورزی ،صنعت و باالخص
اقتصاد مقاومتی است».
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خیرین و واقفین
پنجمین جشنواره ّ
دانشگاه تهران برگزار شد
پنجمین جشنواره خیّرین و واقفین دانشگاه تهران ۵ ،اسفند ،با
حضور خیریّن نیکاندیش برگزار شد.
در این مراسم ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،گفت« :این مراسم فضای معنوی و باشکوهی دارد و
ما در طول سال توفیق برگزاری چنین مراسمهایی را داریم».
وی افزود« :بنیاد حامیان اقدامات بسیار ارزشمندی را
انجام داده است و به غیر از کمکهای صورت گرفته،
روحیه و فضایی است که در دانشگاه تهران به وجود آمده
است و ما امروز شاهد هستيم که تعداد خیرین و واقفین
در حال افزایش است».
دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه در همه جای دانشگاه تهران
اثر خیّرین و واقفین دیده میشود ،عنوان کرد« :در ساخت
خوابگاهها ،دانشکدهها ،آزمایشگاه و مراکز متعدد دیگر مانند
مؤسسه دهخدا و باستانشناسی و همچنین در گوشه و کنار
کتابخانه مرکزی دانشگاه که امسال هشتادمین سال تأسیس آن

است ،اثر خیّرین و واقفین مشاهده میشود».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه اظهار کرد« :عمده این کارها
توسط کمکهای خیرین و واقفین انجام شده است ،لذا
دانشجویان دانشگاه تهران حتم ًا در دوران تحصیل خود
چندین مرکز و محل را که به کمک خیّرین و واقفین ایجاد
شده تجربه میکنند و نه تنها اثر این خیّرین را میبینند ،بلکه
خود آنها نیز جزء خیّرین شدهاند».
وی با تببین ارزشهای مادی و معنوی وقف یادآور شد« :امر
وقف از شرق برخاسته و بعد از آن در دنیا مطرح شده است.
پس منشأ این موضوع شرق و کشورهای مسلمان بوده است
و انتظار میرود که در آینده کشور ما و همچنین دانشگاه
تهران در این امر مهم پیشگام شوند».
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر اینکه دانشگاه تهران بهدنبال
توانمندسازی هر چه بیشتر دانشجویان خود است ،خاطر
نشان کرد« :همانگونه که مطرح شده کارآفرینی و مسئولیت
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مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه هیچ  
کار موازی در بنیاد دانشگاه تهران انجام نمیشود ،گفت« :ما
از زیرساختها و ساختار دانشگاه تهران استفاده میکنیم .این
بنیاد در کنار دانشگاه و بهعنوان حامی و تأمینکننده مالی در
حوزههای مختلف فعالیت میکند و تا کنون هیچ ساختار
موازی را تحمیل نکرده است».
وی در ادامه افزود« :همچنین هیچ هزینهای در بنیاد توسط
دانشگاه تهران صورت نمیگیرد و تمام هزینهها را خیرین
تأمین میکنند ،از جمله برگزاری این جشنواره فاخر که تا به
امروز پنج رویداد مهم را در دانشگاه داشتهایم».
اجتماعی از اهداف برنامه سوم دانشگاه تهران است که
امیدواریم بنیاد حامیان در کنار فعالیتهایی که انجام میدهد
در بعد توانمندسازی دانشجویان نیز مشارکت کند».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه طرحهایی در دانشگاه
وجود دارد که با کمک خیرین میتوان به آنها دست یافت،
گفت« :آنچه از دانشجوی دانشگاه تهران انتظار میرود این
نیست که فقط شغل پیدا کند ،مسئله مهمتر این است که
دانشآموختگان این دانشگاه خود منشأ کار و شغل جدید
باشند .ما امیدواریم طی جلساتی که با هیأت مدیره بنیاد
خواهیم داشت بتوانیم بر روی طرحها کار کنیم».
دکتر سیدجواد ساداتینژاد ،مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه
تهران ،نیز در این مراسم گفت« :در طول بیش از  ۸۰سال
آنچه در دانشگاه تهران اتفاق افتاده مرهون حضور خیرین
نیکاندیش بوده و هست» .وی خاطر نشان کرد« :بیش از ۳
هزار دانشجوی برگزیده دانشگاه تهران توسط این بنیاد بورسیه
شده و ماهانه  ۲۰۰هزار تومان به آنها پرداخت میشود و از
سال  ۱۳۹۷فعالیتهای تازهای را بنیاد حامیان پیگیری خواهد
کرد و برای اولین بار در سال آینده ،شش طرح پژوهشی که
توسط معاونت پژوهشی ویژه استادان جوان معرفی خواهد
شد مورد حمایت بنیاد قرار خواهند گرفت».
دکتر ساداتینژاد با اشاره به پویش جدید با عنوان «من دانشگاه
تهرانیام» عنوان کرد« :برای تجهیز و نوسازی کوی دانشگاه
تهران مبلغ  ۸۰۰میلیون تومان نیاز است که در چهار فاز ۲۰۰
میلیون تومانی قرار است این تأمین مالی انجام گیرد».

دکتر ساداتینژاد با بیان اینکه در حال حاضر تعداد خیرین
دانشگاه تهران  ۳۲۰نفر است ،گفت« :آنچه ما برای سال ۹۷
در نظر داریم افزایش تعداد خیرین تا  ۲۵۰۰خیّر است که
امیدوارم با توانی که در دانشگاه تهران وجود دارد بتوانیم به
این تعداد از خیّرین دست یابیم».
وی در پایان سخنان خود از پیوستن خیّرین حقوقی به جمع
خیّرین دانشگاه تهران از جمله بانک ملت در جهت بورسیه
کردن دانشجویان خبر داد.
در این مراسم از خیّرین و واقفین نیکاندیش و چهرههای
ماندگار و مفاخر دانشگاه تهران تقدیر بهعمل آمد و با توجه
به اعالم طرح مشارکتی تأمین مالی کوی دانشگاه مبلغ ۵۰۰
میلیون تومان از سوی خیّرین برای تجهیز امکانات کوی اهدا
شد .همچنین کتاب ماندگاران و شناسان بنیاد رونمایی شد.
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حضور دانشگاهیان دانشگاه تهران در راهپیمایی  ۲۲بهمن

دانشگاهیان دانشگاه تهران همزمان با برگزاری جشن بزرگ
پیروزی انقالب اسالمی و همگام با اقشار مختلف مردم در
راهپیمایی با شکوه یوماهلل  ۲۲بهمن شرکت کردند.

مسئوالن ،استادان ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه  با حضور در
مقابل درب اصلی دانشگاه تهران و شرکت در راهپیمایی ،این
روز تاریخی را گرامی داشتند.

حضور نماینده دانشگاه تهران در نشست کمیسیون تسهیل
کسبوکار اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران
دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی
صنایع معادن و کشاورزی تهران با حضور دکتر محمدرضا
زالی ،به عنوان نماینده دانشگاه تهران ۲۲ ،اسفند ،در اتاق تهران
برگزار شد.
در این نشست دکتر زالی با ارائه دستاوردهای علمی دفتر
دیدهبان جهانی کارآفرینی به تشریح وضعیت کارآفرینی،
شاخصهای موجود و وضعیت انواع کسب وکارهای
مختلف در ایران پرداخت.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم کارآفرینی سازمانی در
اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص ملی کشور و روند رو
به رشد نرخ استارتآپها بر لزوم توجه بیش از پیش به
وضعیت کارآفرینی در ایران تأکید کرد.
در این جلسه سهیال جلودارزاده ،عضو هیأت نمایندگان
اتاق تهران و نماینده مجلس شورای اسالمی؛ رضا رحمانی،
قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت؛ محمد جعفریان،

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف؛ احمد مشیریان ،معاون روابط
کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سایر نمایندگان و
اعضای هیأترئیسه اصناف مختلف حضور داشتند.
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تحليل و بررسي حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت در دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت29 ،
بهمن ،در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
برگزار شد.
در کارگاه آموزشی حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت که
با نگاه ویژه به بررسی الیحه حمایت از افراد دارای معلولیت
برگزار شد ،دکتر همايون هاشمی ،نماینده مجلس شورای
اسالمی ،توضیحاتی در خصوص نحوه شهرسازی و معماری
کشورهای اروپایی و نیز فرهنگسازی و مناسب سازی معابر
در این کشورها ارائه کرد.
وی ضمن اشاره به آزادی شهروندان معلول برای شرکت در
تمام فعالیتها و کنشهای اجتماعی ،خواستار مطالبهگری و
توانمندسازی معلوالن شد .نماينده مجلس شوراي اسالمي  
در خصوص این قانون به جامع بودن و قوی بودن قانون
حقوق معلوالن اشاره کرد و در پایان نوید داد که اشکاالت
شورای نگهبان به این الیحه رفع شده و در دستور کار مجلس
قرار گرفته است و بعد از بررسی بودجه  9۷و قبل از عید به
صحن علنی خواهد رفت.
دکتر حسین نحوینژاد ،معاون امور توانبخشی سازمان
بهزیستی کشور ،ديگر سخنران این مراسم بود .وی سخنرانی
خود را با ذکر آماری در خصوص مشکالت موجود در
بهزیستی و میزان یارانه مراکز توابخشی آغاز کرد .وي در ادامه
به کمیسیون مناسبسازی و موارد دیگر طرح شده در قانون
حمایت از معلوالن سال  1383و مقایسه مواد آن با مواد قانون
جدید پرداخت که دارای ضمانت اجرای قانونی شده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین ضمن اشاره
به الزامات مناسب در قانون جدید ،در خصوص صندوق
حمایت از فرصتهای شغلی توضیحاتی ارائه کرد.

الهام بیژنپور ،دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی دانشگاه
تهران ،نيز طي سخناني به بررسی تطبیقی حقوق شهروندی
معلولین در دیگر کشورها پرداخت .وی ضمن ارائه مقدمه
کوتاهی در خصوص تعاریف و آمارهای منتشرشده از تعداد
معلولین در کشور ،قوانین حقوقی تصویب شده در ایران و
سازمان های بینالمللی را بررسی و در ادامه به بررسی تبعیض
بر مبنای معلولیت در رویه قضائی حاکم بر استخدام معلولین
اشاره کرد و در پايان راهکارهایی را برای کم کردن مشکالت
و معضالت معلوالن کشور پیشنهاد کرد.
در ادامه ،ناصر سرگران از فعاالن حقوق معلولین کشور ابهامات
و ایرادات الیحه را برشمرد .وی سخنان خود را در دو بخش
ارائه کرد :در بخش اول با اشاره به کاستیها و ابهامات مندرج
در الیحه ،بسته پیشنهادی خود را  در بخش دوم به ارگانها
و نهادهای مختلف ارائه کرد .وي ضمن ارائه نکتههایی در
خصوص گرایش الیحه به سمت کنوانسیون جهانی حقوق
معلولین تصريح کرد« :به رغم تالشهای صورت گرفته در
الیحه ،همچنان نقاط ضعف بسیاری در آن وجود دارد؛ به
ویژه در موضوع بیتوجهی به منع عدم تبعیض در الیحه».
تبادل و بيان نظرات و پرسش و پاسخ از دیگر برنامههای این
کارگاه آموزشی بود.
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شهردار تهران در دیدار با اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا:

اساس کار ما باید فعالیتهای علمی ،مطالعات و
پژوهشهای عمیقتر باشد

دکتر محمدعلی نجفی ،شهردار تهران ۱۴ ،اسفند ،در نشستی
با اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا ،اساس کار را
رفع مشکالت فعالیتهای علمی ،مطالعات و پژوهشهای
عمیقتر توصیف کرد.

دکتر نجفی ،گفت« :در این نشست مسائل زیادی میتواند در
ارتباط با شهر تهران مطرح و بحث شود .کالن شهری مانند
تهران که تا چند سال دیگر در تعریف جهانی به یک ابر شهر
تبدیل میشود ،طبیعی است که با همه مسائل و تخصصها
ارتباط پیدا میکند».
وی افزود« :همه مشکالت شهری برای ما ملموس است و
در زندگی روزمره آن را درک میکنیم و خواهان رفع این
مشکالت و معضالت هستیم .در این شکی نیست که اگر
بخواهیم شهری را به یک شهر زیستپذیر تبدیل کنیم و
شهری را ایجاد کنیم که در یک معنای حداقلی انسانمحور
باشد و برای شهروندان دو مؤلفه مهم آسایش و آرامش را به
همراه بیاورد ،با مشکالت فراوانی مواجه هستیم و در این دو
بخش آرامش و آسایش نتوانستهایم شرایط مناسب را فراهم
آوریم هرچند که زحمات زیادی هم کشیده شده است».
شهردار تهران در ادامه خاطر نشان کرد« :اگر بخواهیم یک

چنین شرایطی را فراهم کنیم و شهر را از وضعیت فعلی
به یک وضعیت مطلوب برسانیم ،قطع ًا اساس کار باید
فعالیتهای علمی ،مطالعات و پژوهشهای عمیقتر باشد».

دکتر نجفی تاکيد کرد« :اگر بخواهیم تصمیمها یک بعدی
گرفته نشوند و با جامعیت همراه باشند ،باید مبتنی بر علم،
مطالعه و تخصص قرار گیرند و برای اداره شهر تهران
تخصصهای مختلفی مورد نیاز است .در این زمینه ما از
انتقاد و راهنمایی متخصصین استقبال میکنیم .همه ما به دلیل
زندگی در شهر تهران مسئول هستیم و باید در قبال این
مسئولیت به مسائل پیرامون خود فکر کنیم و با تالش و
ایدهپردازی نظریات جدیدی را در جهت رفع مشکالت ارائه
دهیم و البته امیدوارم که شهرداری تهران به اندازه کافی به
بلوغ و عقل علمی دست یافته باشد تا از این نظرات به خوبی
استفاده وآنها را سازماندهی کند».
وی افزود« :ما در برنامههای خود به این مسئله توجه کردهایم
و اعضای تیمی که در حال حاضر در شهرداری فعالیت
میکنند یک تیم تخصصی هستند .تصمیمگیری در مورد
شهر تهران شاید به ظاهر آسان باشد ،اما برای اتخاذ سادهترین
تصمیمها شهرداری تهران باید از پیچیدهترین مطالعات و
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کارهای تخصصی و کارشناسی استفاده کند».

شهردار تهران با اشاره به اینکه سیاست ما بر این است
که دیگر قراردادهای فردی منعقد نکنیم ،خاطر نشان
کرد« :به جای بستن قرارداد با افرادي که در گذشته باب
بوده و تجربههای ناموفقی را به همراه آورده است ،در
نظر داریم تا از این به بعد قراردادها با نهادهای علمی و
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جغرافیا در ارزیابی کیو اس گفت« :این دانشکده توانست
در این ردهبندی بین رتبه  ۱۵۱تا  ۲۰۰و بعد از دپارتمان
دانشکده جغرافیای فلوریدای جنوبی در آمریکا قرار گیرد».

وی افزود« :باید اذعان داشت کشورهای پیرامون هیچکدام در
این ردهبندی قرار نگرفتهاند و این دستاورد بزرگی است که
باید به آن توجه شود .در حال حاضر بحث بینالمللی بودن
و فعالیت گستردهتر کردن در این حیطه برای دانشکده مهم
است .دانشجویان خارجی که با این ردهبندیها آشنایی دارند
بر مبنای آن دانشکدهها را انتخاب میکنند».

دکتر مقیمی خاطر نشان کرد« :این توفیقی که در سطح
ملی به دست آمده ،محصول کار و تالش همه همکاران
است .دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برند بینالمللی الزم
را کسب کرده است و این باعث اعتبار دانشگاه تهران و
همچنین شهر تهران است».

حقوقی منعقد شود».

دکتر نجفی با تاکید بر اینکه زمینه برای همکاری و فعالیت
بسیار است ،گفت« :درباره دروس جغرافیا از مدرسه تا
دانشگاه بهدلیل نبودن آشنایی کافی جفا شده است .در حال
حاضر مسئله جغرافیا چه در بخش آموزشی کشور و چه در
بخش اجرایی باید جدی گرفته شود و به همت فعالیتهای
جغرافیایی است که میتوان خیلی از تصمیمات را درستتر
اتخاذ کرد».

به گفته وی سه موضوع استراتژیک که باید تصمیمسازان
و تصمیمگیران را نسبت به آن قانع کرد؛ مدیریت یکپارچه
شهری ،مدیریتها و یا حکومتهای محلی و بحث منابع
پایدار برای شهرها است.

شهردار تهران از حرکت به سمت شهر هوشمند با
همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در راستای حل مسائل و مشکالت
شهری خبر داد.
دکتر ابراهیم مقیمی ،رئیس دانشکده جغرافیاي دانشگاه
تهران ،نیز در این نشست با اشاره به کسب موفقیت دانشکده

رئیس دانشکده جغرافیا خاطر نشان کرد« :همکاران ما در
دانشکده جغرافیا میتوانند بازوان مطالعاتی ،تحقیقاتی،
سیاستگذاری و فکری شهرداری شوند .اگر در نظر است
اتاق فکری و یا اتاق آیندهای در شهرداری به وجود آید ،بهتر
است از این پتانسیل استفاده شود».
وی در ادامه گفت« :ما خشنودیم از اینکه یک شخصیت
ارزشمند علمی در رأس شهرداری قرار گرفته و دانشگاه را به
خوبی میشناسد .دانشکده جغرافیا در کنار پردیس هنرهای
زیبا با شهرداری دست مودت میدهد تا با همکاری هم
بتوانیم شهر تهران را به سمت یک شهر ایدهآل و مطلوب
پیش ببریم».
دکتر شاهین حیدری ،رئیس پردیس هنرهای زیبا ،هم در این
نشست با اشاره به همکاری دانشگاهیان در عرصه مدیریت
شهری گفت« :این نشان میدهد که شهرداری تعامل خاصی
با دانشگاه دارد .با توجه به امکاناتی که در پردیس هنرهای زیبا
وجود دارد ما آمادگی هرگونه همکاری به منظور بازسازی
شهری و ارائه خدمات در این زمینه را داریم».
در این نشست ،اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا به بیان
دیدگاهها ،ایدهها و پیشنهادهای خود پرداختند و ارائه گزارش
پیشرفتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده جغرافیا ،تشریح
جایگاه دانشکده در ردهبندی بینالمللی ،استفاده از تجارب،
طرح و ایدههای اعضای هیأت علمی دانشکده در شهرداری،
ارائه پیشنهاد درباره رفع معضالت شهری ،شرایط زیست
محیطی و آلودگی هوا از جمله مسائلی بود که مطرح شد.
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در دومین نشست ساالنه دستاوردهای
حوزه فناوری:

رونمایی از  ۶سامانه،
یک طرح و یک مرکز

همزمان با دومین نشست ساالنه دستاوردهای حوزه فناوری
اطالعات دانشگاه تهران سامانه رخنمای دانشگاه تهران ،سامانه
موبایل ،سامانهسپاری فرایندهای اصلی ،سامانه جدید جذب
اعضای هیأت علمی ،سامانه انتخابات الکترونیک ،سامانه
رزرواسیون اقامتگاهها و امکانات دانشگاه ،طرح تحول به
توان دانشجو و مرکز داده پشتیبان رونمایی شد.
دومین نشست ساالنه دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات
دانشگاه تهران با حضور دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران؛ دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی دانشگاه؛ دکتر
لکزایی ،مدیرعامل بانک ملت؛ دکتر هاشمی ،رئیس مرکز
فناوری اطالعات و فضای دانشگاه ۱۶ ،اسفند ،در تاالر عالمه
امینی کتابخانه مرکزی برگزار شد.
در این نشست دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه را
پیشخوان دانشگاه خواند که همه کارکنان دانشگاه از عملکردها
و موفقیتهای آن استفاده میکنند و در ورای این موفقیت
کارشناسان مرکز در حال تالش و فعالیت هستند.
وی تاکید کرد که حوزه آیتی از حوزههایی است که کاربران
فقط پیشخوان آن را میببیند ،ولی باید بدانند بسیاری از
فعالیتها ،برنامهها و پروژهها باید اجرا شود تا یک سامانه و
برنامه برای کاربران قابل استفاده شود.
وی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه دانشگاه تهران از نیروی
کارشناسی خود برای اجرای پروژههایش در این حوزه
استفاده میکند ،ابراز امیدواری کرد که دانشگاه بتواند در این
حوزه طرف مشورت سایر دانشگاههای کشور نیز قرار گیرد.
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رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه آیتی بخشجداییناپذیر
همه تکنولوژیهاست افزود« :ما به عنوان کسانی که آیتی را
در همه حوزهها آموزش میدهیم و در همه رشتههای مرتبط با
این حوزه تولید محتوا میکنیم انتظار میرود که جزو بهترینها
باشیم ،ولی در آغاز راه هستیم».
وی با اشاره به مأموریت بینالمللیسازی دانشگاه تاکید
کرد« :پیشخوان و پیشانی نمایش این فعالیتها مرکز
فناوری اطالعات دانشگاه است و استفاده از سامانههای ما
برای کاربران غیرایرانی مانند کاربران ایرانی قابل استفاده
و در لحظه ورود به این فضا باید حداقل امکانات برای
این کاربران فراهم باشد».
رئیس دانشگاه تهران سامانههای مرکز را بسیار قابل استفاده
توصیف کرد که مورد استقبال سایر دانشگاهها نیز قرار خواهد
گرفت .وی سامانه گرنت را تحول بزرگی در پژوهش
دانشگاه خواند که خود منجر به ایجاد یک فرهنگ در این
حوزه میشود.
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه افزود« :برخی سامانهها تغییر
فرهنگ را به دنبال دارد و وسیلهای برای ارتقای فرهنگ و
تعالی سازمانی هستند».
دکتر محمود رضا هاشمی ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و
فضای مجازی دانشگاه ،نخستین سخنران این نشست ،ضمن
ارائه گزارشی از عملکرد سه ساله مرکز گفت« :سعی کردیم
تا بتوانیم خدمات مرکز را ارتقا دهیم و اگر خود را با سایر
دانشگاههای کشور مقایسه کنیم وضعیت مطلوبی داریم ،ولی
در مقیاس جهانی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم».
وی کارهای انجام شده در مرکز را زیرساختی توصیف کرد
و افزود« :کارهای زیرساختی قابلرویت نیستند و تنها زمانی
دیده میشوند که مشکلی ایجاد شود».
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه به
پرو ژههای بزرگ این مرکز در سال  ۹۶اشاره کرد و گفت« :به
دلیل حمایتهايی که داشتیم پروژههای بزرگی انجام دادیم که
جرأت اقدام میطلبید».
وی برنامههای سال  ۹۷را ارتقای ملموس کیفیت و کاتولوگ
خدمات فناوری اطالعات و تأمین سطح متفاوتی از
رضایتمندی کارکنان برشمرد.
دکتر هشام فیلی ،معاون سامانههای اطالعاتی مرکز فناوری
اطالعات و فضای مجازی دانشگاه ،دیگر سخنران این مراسم،
فعالیت مرکز را در سه حوزه دانشجو ،هیأت علمی و پرسنل
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تشریح کرد.
وی فعالیتهای موفق مرکز در حوزه دانشجویی را بهبود
وضعیت ثبت نام ،طرح پایش سالمت جسم و روان ،تطبیق
خودکار واحدهای آموزشی و فرایند خودکار صدور دانشنامه
برشمرد و در حوزه اعضای هیأت علمی فرایند شغلی اعضای
هیأت علمی ،سایت رخنما ،استقرار کاتالوگ پستهای اجرایی
و خودکار شدن فرایند ثبت حق مدیریت و در حوزه کارکنان
سیستم عملکرد کارکنان ،سامانه رزرواسیون اقامتگاهها و
امکانات و سامانه انتخابات الکترونیک را تشریح کرد.
معاون سامانههای اطالعاتی مرکز فناوری اطالعات یکی از
مهمترین پروژهها را ارتقای سایت  ut.ac.irدانست که کل
پایاننامههای دانشگاه تهران را میتوان در آن جستوجو کرد.
در این نشست که با هدف معرفی آخرین دستاوردهای حوزه
فناوری اطالعات دانشگاه تهران؛ ایجاد بستری برای تعامل و
تسهیم تجربههای حوزه فناوری اطالعات عرصه آموزش عالی
کشور؛ تعامل مستقیم بدنه فناوری اطالعات دانشگاه تهران با
مدیران دانشگاه و با حضور مدیران ارشد ستادی دانشگاه،
رؤسای پردیسها ،دانشکدهها و مراکز مختلف دانشگاه تهران،
مدیران فناوری اطالعات دانشگاههای سطح یک کشور،
مدیران شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات عرصه
مدیران عالی کشور ،مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات
دانشگاه تهران ،کارشناسان کلیدی حوزههای کارکردی
دانشگاه تهران برگزار شد ،از مدیران ،کارشناسان ،دانشجویان
و بهرهبرداران فعال و تأثیرگذار توسعه فناوری اطالعات در
دانشگاه تهران با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.
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دومینجشنواره
تجلیل از
کارکنان نمونه
دانشگاهتهران
برگزار شد

مراسم دومین جشنواره تجلیل از کارکنان نمونه دانشگاه
تهران ۱۷ ،بهمن با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،گفت« :مایه افتخار و خشنودی است که دومین
جشنواره تجلیل از کارکنان دانشگاه تهران را برگزار میکنیم
و امید دارم اینگونه جشنوارهها با گستردگی بیشتری برگزار
شود».

دکتر نیلی با بیان مشکالت و دغدغههایی که میتوانند بر
سالمت و روند کار جامعه و بالطبع کارکنان دانشگاه تهران
تاثیرگذار شود به مسئله آلودگی هوا اشاره کرد و افزود:
«آلودگی هوا هزینهها و بیماریهای زیادی را بههمراه دارد
و آنچه امروزه با عنوان آلودگی هوا و ریزگرد با آن مواجهایم
مسئلهای نیست که در سالهای اخیر اتفاق افتاده باشد».
وی افزود« :این مجموعه اشتباهات و اتفاقاتی است که در
طول چنددهه صورت گرفته است .قانونگذاران ،مدیران و
مسئوالن آنچه باید را انجام ندادند و به حرف دانشمندان
و دلسوزان ملت توجه نکردند .اتفاقات امروز در سالهای
گذشته قابل پیشبینی بود و پیشبینی هم شده بود و باید
اذعان کرد بهترین مکان برای ارائه پیشنهاد و راهکار براي حل
معضالت و مشکالت ،دانشگاهها هستند».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اینکه این یک موضوع
دوسویه است ،گفت« :مسئوالن و دست اندرکاران جامعه باید
حرفها و پیشنهادات دانشگاهیان را بشنوند و در مقابل هم
دانشگاهها باید راهکارهای درست ارائه دهند و خود را مسئول
توسعه جامعه بدانند».
دکتر نیلی با یادآوری اینکه دانشگاه تهران مسئولیتهای
بزرگ و ملی را انجام داده است ،افزود« :دانشگاه تهران
فارغالتحصیالن فرهیختهای را به جامعه تقدیم کرده و آمادگی
دارد تا برای حل مسائل و مشکالت کشور دانش خود را به
اشتراک بگذارد .وظیفه همه ما است که به این دانشگاه کمک
کنیم تا توسعه پیدا کند و علم نافع بیشتری را در درون خود
پرورش دهد .در این راستا هر سه قشر اعضاي هیأت علمی،
دانشجویان و کارکنان باید مشارکت و تالش کنند».
وی خاطر نشان کرد« :اگر ما به لحاظ فردی به دنبال رشد و
ارتقا هستیم باید سعی کنیم تا دانشگاه هم ارتقا پیدا کند لذا
برنامههای مدیریت دانشگاه هم در این راستا تعریف شده
است و وظیفه ما این است که در جهت توانمندسازی این
دانشگاه هر کاری  که در توان داریم انجام دهیم».
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه نام دانشگاه تهران به
ما قوت و اختیارات وسیعی میدهد ،گفت« :اگر دانشگاه
تهران تصمیم بگیرد امروز حرکت و یا کاری را انجام دهد ،به
طور یقین در تمام کشور تأثیرگذار خواهد بود و البته نه تنها
در داخل کشور ،بلکه نفوذ و قدرت این دانشگاه در سطح
بینالمللی هم مطرح است».
دکتر نیلی احمدآبادی ادامه داد« :همه ما بهویژه مدیریت
دانشگاه تهران به مسئولیت خود آگاه هستند و وظیفه
دارند هر اقدامی که میتوانند براي توانمندسازی اعضای
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خود انجام دهند ،لذا تمام تشویقها و برنامهها در همین
جهت تعریف میشود».
دکتر سعید یزدانی ،معاون اداری و مالی دانشگاه تهران ،نیز
در این مراسم ضمن تبریک به کارمندان نمونه منتخب گفت:
«از نظر من همه کارمندان دانشگاه تهران نمونه و جایگاه این
دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی نشاندهنده این است که
کارکنان بهعنوان نیروی پشتیبان براي ارتقای نماد آموزش
عالی کشور مؤثر هستند».
وی با اشاره به اینکه جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه از سال
گذشته احیا شده است ،افزود« :انتخاب  ۵۰کارمند نمونه از
بین  ۴هزار و  ۵۰۰نفر بسیار دشوار است و باید گفت جای
بسیاری از کارکنان در بین منتخبین خالی است .این انتخابها
توسط تعداد زیادی از افراد با معیارها و سلیقههای مختلف
صورت گرفته و نمیتواند بدون اشتباه بوده باشد».
معاون اداری و مالی دانشگاه افزود« :ما سعی میکنیم با کمک
و مشورتهای الزم و کسب تجربه این خطاها را به حداقل
برسانیم و من از همه عزیزانی که باید نام آنها در لیست
منتخبین باشد ،اما نیست ،عذرخواهی میکنم».
دکتر یزدانی با تاکید بر اینکه برگزاری چنین جشنوارهای یک
کار نمادین و بهانهای برای گردهمایی است ،گفت« :ما یک
زمان محدودی برای انتخاب کارمند نمونه داشتیم و در این
راستا بیشترین اختیار به واحدها واگذار شد».
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد« :تکریم ارباب
رجوع و احترام گذاشتن به مراجعان باید در اولویت قرار
داده شود و همچنین رعایت نظم و انضباط و صرفهجویی
و استفاده بهینه از منابع بهعنوان یک وظیفه ملی باید مورد
اهمیت قرار گیرد».
دکتر یزدانی با بیان اینکه در حوزه معاونت اداری و مالی
دو کار ساختاری صورت گرفته است ،گفت« :احیای
اداره رفاه دانشگاه تهران و سپردن مدیریت آن به فرد
الیقی از بدنه کارکنان دانشگاه با مسئولیت سنگینی که این
بخش دارد از جمله کارهای صورت گرفته است و تحول
دیگری که ما شاهد آن هستیم بحث مرکز آموزش ضمن
خدمت کارکنان است».
معاون اداری و مالی دانشگاه حل مشکالت بیمه برخی از
کارکنان در آستانه بازنشستگی ،ساماندهی نیروهای قراردادی
و مسائل مربوط به تبدیل وضعیت و سختی کار کارکنان را از
جمله کارهای صورت گرفته در حوزه معاونت اداری و مالی
توصیف کرد.
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دکتر محمدرضا حاتمی ،مدیر کل منابع انسانی دانشگاه تهران،
ديگر سخنران این مراسم ،ضمن تبریک ایام دهه فجر گزارشی
از نحوه انتخاب کارمند نمونه ارائه داد و گفت« :امسال ۵۰
نفر از کارکنان دانشگاه تهران به عنوان کارمند نمونه انتخاب
شدند که  ۲۵کارمند نمونه و  ۲۵کارمند شایسته تقدیر هستند
و امسال خود کارکنان کاندیدای نمونه بودن را اعالم کردهاند».
وی خاطر نشان کرد« :کارمندانی که غیبت ،کسر از حقوق،
مرخصی بدون حقوق بیش از دو ماه ،مرخصی استعالجی
به مدت طوالنی ،پرونده در حال رسیدگی در اداره تخلفات،
حکم صادره تخلفاتی در سه سال گذشته و یا کارمندانی که
در پنج سال گذشته به عنوان کارمند نمونه انتخاب شده بودند،
جزو منتخبین این دوره از کارمند نمونه نیستند».
دکتر حاتمی در ادامه تاکيد کرد« :این منتخبین شامل ۳۱
عضو پیمانی و رسمی و  ۱۹عضو قراردادی هستند که
متوسط سن آنها  ۴۲سال و میانگین سنوات خدمتشان در
دانشگاه  ۱۴سال است».
مدیر کل منابع انسانی دانشگاه تهران با عنوان اینکه از همه
اقشار مختلف دانشگاه کارمند نمونه داریم ،گفت« :البته در
همه نوع انتخابی که قضاوت انسانی در آن هست ممکن است
که نظر کامل برآورده نشود ،ولی ما سعی و تالش کردهایم تا
حقی از شخص و یا واحدی تضییع نشود و بهترین انتخابها
صورت گیرد».

در این مراسم رقیه احمدی به نمایندگی از کارکنان دانشگاه
تهران سخنان خود را ارائه داد و در پایان از کارمندان نمونه با
اهدای لوح و هدایا تقدیر شد .همچنین از سوی بنیاد حامیان
دانشگاه تهران هدایایی به کارمندان نمونه اهدا شد.
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معاون دانشجویی دانشگاه تهران:

مطالبهگریدانشجویان
مولود انقالب اسالمی است
معاون دانشجویی دانشگاه تهران در نشست انقالب و
دانشجوی مطالبهگر در جمع دانشجویان کوی دانشگاه گفت:
«مطالبهگری مولود انقالب اسالمی است و به تعبیر امام خمینی
(ره) ،دانشجویان مغز متفکر جامعه هستند ،دانشجویان نه تنها
به جای خود ،بلکه باید به جای دیگران هم تفکر کنند».
دکتر حسن بهنژاد ۱۷ ،بهمن  ۱۳۹۶با حضور در نشست
«انقالب و دانشجوی مطالبهگر» در مسجد کوی دانشگاه افزود:
«رهبر انقالب نیز بر مطالبهگری دانشجویان تاکید دارند و
فرمودهاند دانشجو باید به عنوان یک فریضه به مطالبهگری نگاه
کند .دانشجو باید با بصیرت و دقت به اطراف خود بنگرد و با
پیشنهادهای سازنده جامعه را به سمت درستی هدایت کند».
معاون دانشجویی دانشگاه تهران در این نشست که به
مناسبت ایاماهلل دهه فجر برگزار شده بود ،خاطرنشان کرد:
«یکی از اهداف دانشگاه مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالق
حرفهایست که در برنامه پنج ساله سوم دانشگاه تهران مطرح
است .بحث مطالبهگری میتواند بهعنوان یکی از مسئولیتهای
دانشجو قرار گیرد و دانشگاه هم بهعنوان یکی از برنامههای
چشمانداز خود به آن میپردازد .وقتی دانشجویان و مدیران
دانشگاه به درک مشترکی از اهداف و چشماندازها برسند،
وظایف به بهترین نحو انجام میشود ،در غیر این صورت هر

دوی آنها به بیراهه خواهند رفت».
وی افزود« :روزی که بنده عهدهدار این مسئولیت شدم،
افرادی در شورای صنفی کارهای ما مدیران را نمیپسندیدند
و معترض بودند ،ولی ما سعی کردیم با آنها تعامل کنیم و به
این موضوع بهعنوان یک ظرفیت نگاه کردیم .در همان شرایط
بحث مطالبهگری دانشجویان در پیشبرد امور به ما کمک کرد».
دکتر بهنژاد اظهار داشت« :در سه سال اخیر با وجود شرایط
نه چندان خوب سعی کردیم امور را به بهترین نحو مدیریت
کنیم .در اولین قدم به عنوان یک مطالبه دانشجویی ،تجهیز
اینترنت خوابگاهها را در دستور کار قرار دادیم و برای این کار
حدود  ۲میلیارد بودجه اختصاص یافت».
وی ادامه داد« :یکی از اموری که در این مدت سه سال به
آن پرداختیم ،موضوع فضای سبز بود ،زیرا اعتقاد داریم وقتی
محیط دلپذیرتر باشد ،باعث بهبود شرایط درسی و تحصیلی
دانشجویان میشود .از این رو فضای سبز تمامی خوابگاهها
را بهبود دادیم .در مجموع حدود  ۱۵۰۰اصله درخت کاشتیم
و مساحت فضای سبز را به سه هکتار افزایش دادیم و برای
آبیاری آن از سیستم آبیاری مکانیزه به منظور صرفهجویی در
مصرف آب استفاده کردیم».

47

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود« :از دیگر اقدامات
صورت گرفته موضوع تامین غذای سالم ،متنوع و با کیفیت
برای دانشجویان بود .بنابراین با صرف هزینهای حدود یک
میلیارد تومان آشپزخانه کوی را با شرایط بهداشتی و استاندارد
تجهیز کردیم».
دکتر بهنژاد در ادامه اظهار داشت« :موضوع ورزش نیز از
اقدامات انجام شده توسط معاونت دانشجویی بود .تقریب ًا
تمامی سالنهای ورزشی موجود را نوسازی ،بازسازی و
تجهیز کردیم».
وی افزود« :در بحث خوابگاهها شرایط خوابگاه متاهلین
را بهبود بخشیدیم و همچنین پنجرههای بیرونی تمامی
خوابگاهها را برای صرفهجویی در انرژی ،دوجداره کردهایم.
در خوابگاههای دختران نیز برای سهولت در رفت و آمد و
حمل بار به طبقات باال سعی داریم آسانسور نصب کنیم و در
خوابگاه چمران این کار انجام شده است .در اقدام بعدی برای
تامین امنیت خوابگاه چمران دیواری به طول  ۴۰۰متر احداث
و یک اتاق نگهبانی خارج از محوطه خوابگاهی تعبیه شد تا
از ورود افراد غریبه به محوطه خوابگاهی جلوگیری شود».
معاون دانشجویی دانشگاه تهران اظهار داشت« :در این مدت
سه سال ،هزار تخت را به مجموعه خوابگاهی اضافه کردیم.
همچنین برای استاندارسازی تمامی خوابگاهها طرح جامع
خوابگاههای دانشگاه را تدوین کردیم و امیدواریم با اجرای
این طرح استانداردسازی فضا و تخصیص متراژ مناسب به هر
دانشجو صورت گیرد».
وی همچنین با اشاره به اقدامات بهداشتی و درمانی تاکيد کرد:
«از یک سال گذشته احداث درمانگاه را در کوی دانشگاه آغاز
کردهایم و تاکنون یک میلیارد هزینه شده است که امیدواریم
تا تابستان سال آینده به بهرهبرداری برسد این درمانگاه شامل
مرکز مشاوره ،دندانپزشکی ،اورژانس و داروخانه است.
همچنین طرح پایش سالمت مخصوص ورودیهای جدید
را بر اساس خواست دانشجویان با رزرو وقت در سامانه
انجام دادهایم تا از اتالف وقت آنها جلوگیری شود .با اقدامات
صورتگرفته مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران در سال
 ۹۴و  ۹۵به عنوان مرکز بهداشت ودرمان برتر کشور انتخاب
شد» .دکتر بهنژاد در پایان گفت« :مرکز مشاوره دانشگاه نیز
به تجهیزات جدید مجهز شده است و اپلیکیشن مشاوره نیز
برای استفاده دانشجویان طراحی و در دسترس دانشجویان
قرار میگیرد .با اقدامات صورت گرفته طی سه سال گذشته
مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان مرکز ممتاز کشور
شناخته شده است».
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همزمان با اجالس مدیران تحول دیجیتال کشور

دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی
در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی همزمان با اجالس
مدیران تحول دیجیتال کشور در دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران برگزارشد.

در این مراسم که با حضور معاون نوآوری بانک مرکزی
و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران و  ۴۰۰نفر از
مدیران شرکتهای دولتی و خصوصی برگزار شد از ۱۶
مدیر برتر تجلیل شد.

مهدی شامی زنجانی ،دبیرعلمی این جایزه ،گفت« :جایزه
ملی تحول دیجیتالی با هدف ارزیابی ،ارائه بازخورد و
در نهایت معرفی سازمانهای پیشرو در تحول دیجیتالی
طراحی شده است ،یکی از اهداف عمده این جایزه ،ایجاد
زمینهای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمانها،
رهبران و متخصصان این حوزه است».

جایزه سال تحول دیجیتالی ایران به شرکت «ارتباط فردا»
رسید و جایزه زرین این جایزه به شرکت «فناوری و
اطالعات پاسارگاد» تعلق گرفت.

بانک ایران زمین ،موسسه آموزش عالی مهر البرز ،شرکت
توسن ،بانک ملت ،سامانه الکترونیک انصار ،شرکت
عدلآفرینان ماندگار ،بانک ملی ایران ،شرکت دادهورزی
سداد ،شرکت فناپ از جمله مجموعههایی بودند که
توانستند در بخشهای مختلف این جایزه ،زبدگی
دیجیتالی ،نوآوری دیجیتالی و رهبری دیجیتالی حائز
دریافت تندیس این مراسم شوند.
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برگزاری رویداد استارتآپ ویکند
دانشکده کارآفرینی با رویکرد گردشگری

چهارمین رویداد استارتآپ ویکند «شروع کن» از سوی
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و گروه کارآفرینان ایده تا
اجرا ۱۶ ،تا  ۱۸اسفند ،برگزار شد.
در روز اول این رویداد شرکتکنندگان ایدههای خود را
مطرح کردند که  ۱۱تیم بر اساس ایدههای طرح شده شکل
گرفت و این تیمها با هدایت و مشاورههای منتورها طی ۵۴
ساعت به عملیاتیکردن ایدههای خود پرداختند.
رئیس دانشکده کارآفرینی در مراسم افتتاحیه گفت:
«جوانگرایی و نرخ باالی استارتآپ در ایران و حوزه
پرفرصت گردشگری بر لزوم برگزاری رویدادهای استارتآپ
بیش از پیش تأکید دارد و با توجه به دادههای  GEMدر سال
 ۲۰۱۶شاخص کارآفرینی نوپا در کشور حدود  ۱۳درصد
بوده و ایران جز  ۲۰کشور اول در زمینه راهاندازی کسب و
کار است.
در ادامه ،دکتر عباس بازرگان ،استاد پیشکسوت دانشگاه تهران
و استاد وابسته دانشکده کارآفرینی ،ضمن ابراز خوشحالی از
برگزاری چنین رویدادهای مفیدی ،اصول آموزش کارآفرینی
را برشمرد و داشتن هدف و توجه به ارزشها را دو اصل مهم
دانست .وی به عنوان یکی از استادان عرصه ارتقاء کیفیت در
آموزش عالی ،روش موثر و نوآورانه را در آموزش کارآفرینی
بسیار مهم خواند و تاکید کرد« :آموزشها باید به گونهای
باشد که دانشآموختگان را مسئولیتپذیر و مفید برای خود
و جامعه تربیت کند .وی مشارکت در شناسایی و رویارویی
با چالشهای موجود در عرصه کسب و کارها را از اصول
دیگر آموزش کارآفرینی خواند و افزود« :گفت و شنود
بین دانشجویان ،استادان و کارآفرینان و سیاستگذاران برای
مسئلهیابی و ارائه راهکار در آموزشهای کارآفرینی بسیار مهم

است .دانشکده کارآفرینی میتواند در مسیر گسترش و تعمیق
این نوع گفت و شنودها ،تسهیلگر باشد».
در ادامه ،دکتر محمدرضا سوهانیان ،مدیر عامل شرکت هاب
(هوشمند اول بهشتی) ،به امکانات اپراتورها از جمله شبکه
ارتباطی گسترده ،مشتریان فراوان و شعب نمایندگی متعدد
در کنار منابع مالی به عنوان نقاط قوت براي سرمایهگذاری و
شتابدهی در کسب و کارها اشاره کرد.
سپس دکتر جلیل خاوندکار ،عضو هیات مدیره   و دبیر
انجمن پارک های فناوری و مراکز رشد کشور ،ضمن اشاره
به دانشکده کارآفرینی به عنوان یک نهاد موفق در تربیت
کارآفرین و آشنایی افراد با مباحث کارآفرینی وضعیت کنونی
کشور را در ظهور و موفقیت ادامه فعالیتهای استارتآپی
بسیار مناسب دانست.
بخش نهایی افتتاحیه این رویداد ،دکتر حجت جاهد ،مدیر
کسب و کار شرکت بیمه سامان ،به نقش بسزای رویدادهای
استارتآپ ویکند در کمک به پیشرفت و توسعه صنایع
مختلف اشاره کرد.
وی در سخنرانی خود مشکالت مالی و نیاز به حضور
اسپانسرها ،مشکالت مربوط به مدلهای کسب و کار و
شیوههای بازاریابی برای استارتاپها و ایجاد شدن یک محیط
رقابتی با سرعت باال را از جمله چالشهای پیش روی کسب
و کارهای نوظهور دانست.
در ادامه ،آرش سروری ،از فعاالن عرصه استارتاپ آپی به
عنوان تسهیلگر رویداد ،ضمن تشریح فرایندهای رویداد از
بیان ایدهها در یک دقیقه و سپس انتخاب ایدههای برتر با رای
شرکت کنندکان و منتورها ،برنامه ارائه ایدهها را با توانمندی
خاصی اجرا کرد.
پس از بیان  44ایده از سوی شرکتکنندگان ،رایگیری انجام
و  12ایده برتر براي تیمسازی توسط سرگروهها انتخاب و
معرفی  شد .در پایان برنامههای روز اول رویداد ،سرگروهها
به جذب نفرات گروه خود پرداختند و از صبح پنجشنبه پس
از شرکت در کارگاه بوم کسب و کار با راهنمایی منتورها ،به
فعالیت تیمی ادامه دادند و عصر روز جمعه  18 اسفندماه،
پس از فعالیت و رقابت ،در مراسم اختتامیه کارگروهی خود
را در حضور داوران و سرمایه گذاران رویداد ارائه کردند.
در پایان سه روز کار گروهی ،تیمهای منتخب به قرار زیر
معرفی شدند :تیم اول :لمس؛ تیم دوم :پسکوچهگردی؛ تیم
سوم :موزه باز.
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دومین جشنواره شناسایی
انتخاب و حمایت از ایدههای
نوآورانه در پردیس فارابی
برگزار شد
دومین جشنواره شناسایی ،انتخاب و حمایت از ایدههای
نوآورانه و کسب و کارهای نوپا ۱۶ ،اسفند ،در پردیس فارابی
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم دکتر عباس زارعی ،رئیس پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران ،با اشاره به رسالت پارک در حمایت از کسب
و کارهای نوپا گفت« :کارکرد اصلی پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران پرورش ،حمایت و توسعه کسب و کارهای
نوپا و ایدههای نوآورانه افراد است و از برنامههای مهم این
مجموعه ،کمک به شبکهسازی ،هدایت و تجاریسازی
کسب و کارهای نوپاست که هماکنون حدود  ۱۴۰شرکت
نوپا و دانشبنیان تحت حمایت مستقیم و غیرمستقیم پارک
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قرار گرفته و تعدادی شرکت نیز در شعبههای دیگر این پارک
تحت حمایت این مجموعه قرار دارند».
دکتر زارعی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران فضایی براي تلفیق آموزشهای تئوریک و ایدههای
عملی دانشجویان و استادان است ،افزود« :افراد با کسب
علم و تخصص آکادمیک پا در عرصه کسب و کار گذاشته
و آموزههای دانشگاهی را در طرحها و ایدههای اجرایی
خود به منصه ظهور میرسانند و در این فرایند پارک علم و
فناوری بهعنوان حامی ،در کنار این کسب و کارها قرار دارد
و با فراهمکردن زمینه رشد و بارورشدن ایدهها در کنار آنان
حضور مییابند و این فرآیند میتواند حلقه ارتباطی صنعت
و دانشگاه را ایجاد و دانشگاه تهران را به دانشگاه کارآفرین
تبدیل کند که هدف غایی دانشگاه است.
در ادامه این مراسم دکتر مینا مهرنوش ،سرپرست شعبه
فارابی پارک علم وفناوری دانشگاه تهران ،با اشاره به رویداد
اخیر پارک علم و فناوری که با عنوان استارتاپ ویکند
 E- learningبرگزار شد ،گفت :با توجه به اثرات مثبت
چنین رویدادهایی در تولید ایدههای نوآورانه و همچنین
شبکهسازی بین افراد ،پارک علم و فناوری حدودا 20
استارتاپ ویکند و رویداد استارتاپی را در حوزههای متفاوت
به صورت تخصصی در دستور کار خود قرار داده است..
دکتر مهرنوش ضمن معرفی شعبه فارابی پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران در پردس فارابی افزود « :به زودی با فراخوان
جذب و ارزیابی و سپس استقرار شرکتهای نوپا در این
مجموعه کار اجرایی پارک این شعبه که حدودا از یک
سال قبل تا کنون در حال فراهم نمودن فرآیندهای اداری و
زیرساختی بوده است ،به مرحله اجرایی خواهد رسید و هم
زمان با ارائه فراخوان ،افراد متقاضی میتوانند طرحهای خود
را به دبیرخانه براي ارزیابی ارائه نمایند.
وی از دانشجویان و استادان براي ارائه پیشنهادات خود در
راستای افزایش و بهبود عملکرد پارک دعوت نمود که در
صورت تمایل افراد میتوانند با شرکت در جلسات هماندیشی
پارک نظرات و پیشنهادات سازنده خود را ارائه نمایند .وي
از برنامه آتی پارک مبنی بر برگزاری رویداد استارتاپویکند
پردیس فارابی خبر داد.
دومین همایش دوره شناسایی ،انتخاب و حمایت از ایدههای
بوکارهای نوپا «ایده تا بازار» با معرفی  ۶ایده
نوآورانه و کس 
بوکار شایسته تقدیر و  ۲۱ایده و طرح
برتر ۱۳  ،طرح کس 
بوکار برگزیده در سالن همایش فرهنگ پردیس فارابی
کس 
دانشگاه تهران به کار خود پايان داد.
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رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران:

نقش یادگیری الکترونیکی در آینده یادگیری بیبدیل است
رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در دوازدهمین
کنفرانس یادگیری الکترونیکی گفت« :با آموزش الکترونیکی
و پیشرفتهای فناوری میتوان یادگیری را بهبود بخشید».
دکتر سیدامید فاطمی ،رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی
دانشگاه ،با اشاره به وضعیت زیرساختهای آموزش
الکترونیکی در کشور ،گفت« :یادگیری الکترونیکی یادگیریای
است که بر مبنای فناوری و ساختن شبکههای تعاملی شکل
میگیرد ،در واقع در یادگیری الکترونیکی بین سیستم ،محتوا
و کاربران ،ارتباط و تعامل برقرار میشود و بر مبنای فناوری
تئوریهای یادگیری سازاگرا و اجتماعی ،یادگیری صورت
میگیرد .بهعنوان مثال یادگیری حاصل از یک لوح فشرده
یادگیری الکترونیکی نیست ،بلکه باید ارتباط و تعامل شکل
گیرد تا آموزش انجام شود».
دبیر علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی
الکترونیکی ایران افزود« :با توجه به این تعریف که در یادگیری
الکترونیکی با افزایش تعامل بین کاربران ،سامانه و محتوا بر
اساس ارتباطات فضای مجازی ،یادگیری شکل میگیرد ،پس
نقش اصلی در زیرساخت وجود شبکه ارتباطی و اینترنت
است که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد و از این نظر
زیرساخت خوبی داریم».
عضو هیأتمدیره انجمن علمی یادگیری الکترونیکی در ادامه
اضافه کرد« :آموزش الکترونیکی به زیرساختهای گستردهتر
دیگری مانند زیرساختهای تولید محتوا و زیرساختهای
فرهنگی و ترویجی برای شناخت این روش نیاز دارد و باید

عالوه بر تقویت زیرساخت ارتباطی در این زمینهها نیز خود
را تقویت کنیم .بنابراین نمیتوانیم بگوییم در حال حاضر همه
چیز به صورت ایدهآل شکل گرفته است».

وی در خصوص تفاوتهای آموزش مجازی با آموزش
الکترونیکی خاطرنشان کرد« :آموزش مجازی یا کالس
مجازی زنده که در آن یادگیرندگان و یاددهنده همزمان از
طریق اینترنت تعامل زنده صوتی ،تصویری و تعامل دارند
صرف ًا مسئله بعد مکان را نسبت به روش حضوری برای
دانشجو و استادان برطرف کرده است .میتوان گفت از
بسیاری از مزایای آموزش چهره به چهره بیبهره است و
مشکالتی از قبیل سختی تعامل از دور و قطع و وصل شدن
اینترنت را نیز دارد .این با یادگیری الکترونیکی که یادگیری
دانشجومحور شکل میگیرد متفاوت است».
دبیر علمی کنفرانس افزود« :یکی از اقدامات مهم برای
فرهنگسازی و توسعه درک صحیح از یادگیری الکترونیکی
کنفرانسهای ساالنه یادگیری و یاددهی الکترونیکی است که
انجمن علمی یادگیری الکترونیکی آن را دنبال میکند و امسال
توسط دانشگاه تهران برگزار میشود».

در این کنفرانس عالوه بر توجه به مسئله آموزش و
فرهنگسازی از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی ،جشنواره
و سخنرانی ،به مسائل پژوهشی از طریق ارائه یافتههای علمی
پژوهشگران در مقاالت علمی و به مسائل فناوری و کسب و
کار از طریق برگزاری رویداد استارتاپی نیز توجه شده است».
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معاون آموزشی وزارت عتف در دانشگاه تهران

ادامه تحصیل فارغالتحصیالن مجازی در مقاطع باالتر مشکل قانونی ندارد
معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در افتتاحیه
دوازهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران در
دانشگاه تهران از بالمانع بودن ادامه تحصیل فارغالتحصیالن
مجازی در مقاطع باالتر خبر داد
دکتر مجتبی شریعتینیاسر ،معاون آموزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،در افتتاحیه دوازهمین کنفرانس یادگیری
و یاددهی الکترونیکی ایران که  ۱۳اسفند  ۱۳۹۶در دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد ،با تاکید بر اینکه هیچ منعی
برای تحصیل فارغالتحصیالن مجازی در دورههای باالتر
وجود ندارد ،گفت :از نظر قانونی همه دانشگاهها در صورت
تأمین زیرساختها و ملزومات آموزشهای مجازی میتوانند
همه دورههای این نوع آموزشها را راهاندازی کنند.
دکتر مجتبی شریعتینیاسر برگزاری دورههای مجازی در
دانشگاهها را از مهمترین اولویتها و سیاستهای وزارت
علوم عنوان کرد و گفت :در صورتی که زیرساختهای
آموزش مجازی نظیر تأمین منابع ،مدرسین ،مسائل اینترنتی
و الکترونیکی و غیره ...تأمین شود ،قطع ًا این نوع آموزشها
مورد حمایت وزارت علوم خواهند بود.
وی در ادامه تاکيد کرد« :آموزشهای مجازی قطع ًا دارای
امتیازات بسیاری است که اگر به آنها بها بدهیم ،مطمئن ًا
نجاتبخش خواهد بود و ما معتقد هستیم این نوع آموزشها
باید بتواند در همه مقاطع و رشتههای تحصیلی ورود پیدا
کند ،اما همانطور که تاکید کردم باید خالء و زیرساختهای
آن تأمین شود».
معاون آموزشی وزارت علوم همچنین در خصوص اعتبار
مدرک آموزشهای مجازی نیز خاطرنشان کرد« :در حال
حاضر تمامی دورههای مجازی که رسم ًا از آموزش عالی

مجوز میگیرند ،از نظر اعتبار مدارک آنها کام ً
ال دارای اعتبار
بوده و فرقی با مدارک سایر آموزشها ندارد و حتی بعض ًا
دانشآموختگان این آموزشها توفیقات بهتری نیز برای
رسیدن به مدارج باالتر کسب میکنند.
دکتر شریعتی خاطرنشان کرد :در حال حاضر فارغالتحصیالن
دانشگاه پیام نور که دورههای مجازی را طی میکنند به خوبی
در مقاطع تحصیلی باالتر ورود پیدا کرده و نشان میدهد این
نوع آموزشها در اصل بسیار کارآمد و موثر نیز هستند.
وی با تاکید بر اینکه همه دانشگاهها میتوانند در همه دورههای
آموزشی به آموزشهای مجازی ورود پیدا کنند ،ادامه داد :در
صورتی که زیرساختها و ملزومات آموزشهای مجازی
وجود داشته باشد ،دانشگاهها میتوانند در این زمینه ورود
پیدا کنند و حتی دانشگاه پیام نور نیز در صورت تامین این
زیرساختها میتواند آموزشهای مجازی در دوره دکتری
داشته باشند.
معاون آموزشی وزارت علوم در پایان در خصوص برخی
مشکالتی که برای پذیرش فارغالتحصیالن دورههای مجازی
در برخی دانشگاهها ایجاد میشود خاطرنشان کرد :پذیرش
این دانشجویان از ابعاد حقوقی ،قانونی و اجتماعی و عرفی
قابل بررسی است که در بعد حقوقی که توسط وزارت
علوم تعریف میشود ،همه فارغالتحصیالن آموزشهای
مجازی میتوانند در دورههای باالتر تحصیل کنند ،اما در بعد
عرفی گاهی ممکن است برخی دانشگاهها نپسندند که این
نوع فارغالتحصیالن را درک کنند که البته باید در این زمینه
فرهنگسازی صورت بگیرد.
دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران تا
 ۱۴اسفند در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ادامه داشت.
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دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر برگزار شد
دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر ۱۶ ،اسفند ،در
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این همایش که با همکاری بنیاد فرهنگی بینالمللی
مادر برگزار شد ،دکتر محمد خدایاری فرد ،رئیس
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،
گفت« :من چند سوال مطرح میکنم که دغدغههای ما
و دانشجویان در این زمینه است :سوال کردن حق است
حتی اگر اشتباه باشد .یکی از سواالتی که مطرح میشود
این است که آیا برگزاری چنین همایشهایی بهطور واقع
میتواند از جایگاه مادر حمایت کند؟».
وی افزود« :عده زیادی از دانشجویان معتقدند که مادران
جایگاه واقعی ندارند و این مسائلی که مطرح میشود بیشتر
ظاهر قضیه است .در این راستا انتظار ما از برگزاری چنین
همایشهایی پاسخگویی به سواالت مطروحه است».
دکتر خدایاری فرد خاطر نشان کرد« :یکی دیگر از مسائل
مطرح شده این است که مادر جایگاهی در خانواده و اجتماع
ندارد .وقتی ما از نقش مادر صحبت میکنیم باید به تفاوتهای
جنسیتی که در جامعه حاکم است پاسخ دهیم .سواالت در
مورد تفاوتهای جنسیتی بسیار است».
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
در ادامه با تبیین و تشریح سواالت دیگری که از طرف

دانشجویان مطرح میشود ،تاکيد کرد« :تا زمانی که من در
این سمت مسئول هستم ،از برگزاری کرسیهای آزاداندیشی
در این دانشکده استقبال میکنم تا افراد صاحبنظر در هر دو
طیف پاسخگوی سواالت دانشجویان باشند».
دکتر افضلالسادات حسینی ،دبیر علمی دومین همایش ،گفت:
«جایگاه و نقش مادر دغدغه همه ما است و امیدوارم که در
این همایش بتوانیم آغازگر یک حرکت در این زمینه باشیم و
برگزاری این همایش نقطه عطفی در جامعه باشد».
وی افزود« :مادر را همیشه مظهر عشق جاودانه میدانیم که
هرگز رنگ خودخواهی در آن نیست و تنها عاشقی است که
وجود خود را نثار فرزند میکند ،اما سوال این است که آیا
مادر را میتوانیم همیشه محصور در عاطفه قرار دهیم و از این
زاویه به بحث مادری بپردازیم».
دبیر علمی دومین همایش خاطر نشان کرد« :هرچند مفهوم
عشق و ایثار با مفهوم مادری گره خورده است ،اما مفهوم
مادری را باید با نگاه جامعتر و وسیعتری ببینیم و پردازش
کنیم که امیدوارم در این همایش این اتفاق بیفتد .همه تالش
ما بر این بود که همه ابعاد را درباره مفهوم مادری مورد توجه
قرار دهیم».
دکتر حسینی بازآفرینی مفهوم مادری ،آگاهیبخشی به جامعه
در مورد تکریم جایگاه مادر و زمینهسازی برای آموزشهای
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وی تاکيد کرد« :جایگاه مادر مهمترین جایگاه در گستره
هستی است و همه ارزشهای الهی برای تحکیم این جایگاه
است .انسان در گستره حیات نقشها و جایگاههای متفاوتی
دارد ،اما مطلوبترین جایگاه که با فطرت انسان سازگاری
دارد ،زوجیت است».

در این همایش آیتاهلل محمد موسوی بجنوردی نیز با تبریک
میالد حضرت فاطمه زهرا (س) و مدح جایگاه واالی ایشان،
سخنانی درباره مسائل حقوقی زنان ارائه کرد .همچنین
مهندس غالمرضا محمدی ،مدیر عامل بنیاد فرهنگی مادر به
تببین فعالیتهای این بنیاد و جایگاه مادر پرداخت و در ادامه
نشستهای تخصصی برگزار شد.

اين همايش به مدت دو روز در دانشکده روانشناسي و علوم
تربيتي برگزار شد.

الزم برای مادران را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد
و گفت« :برای این همایش  ۷۴مقاله به صورت پوستر و
تعداد دیگری را به صورت شفاهی پذیرفتهایم و در کنار ارائه
مقاالت نشستهای تخصصی برگزار خواهد شد».
دکتر غالمعلی افروز ،استاد ممتاز دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی ،با بیان اینکه خانواده تنها نهاد فطری ،طبیعی ،بیبدیل
و جاودانه انسان است ،گفت« :از نگاه جامعهشناسان گفته
میشود خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است ،این
سخن ظلم به خانواده است .خانواده نهادآفرین است و همه
نهادها برای خانواده ایجاد میشوند».
وی افزود« :در سایه آرامشی که مادران پیدا میکنند خانواده
مملو از عطوفت میشود .مادران ترسیمگران مسیر سعادت،
رشد و شکوفایی وجود فرزندان هستند».
دکتر افروز با تاکید بر اینکه اگر برای تربیت  ۱۰سهم قایل
شویم  ۹سهم برای مادر است ،افزود« :قوام و دوام هر خانواده
به حضور پویا ،آرامشبخش و آرامشآفرین مادر است .اگر
مادر نباشد ،پدر نمیتواند دوام خانواده را به گونهای که بایسته
است ،ایجاد کند».
استاد ممتاز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اینکه
همه باید برای خانواده تالش کنیم و با اشاره به اصل نهم
قانون اساسی گفت« :باید بدانیم که قوانین عرشی ،آموزههای
قرآنی ،فطرت ،معنویت و منطق بر عقالنیت استوار است و
مهم آن است که ما چگونه این قوانین را خوب بفهمیم ،تببین
و مطلوب تفسیر کنیم».

تجلیل از استاد عباسعلی اطمینانی
در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سالن اجتماعات بیمارستان مردآباد کرج به پاس قدردانی از
دکتر عباسعلی اطمینانی ،استاد پیشکسوت دانشگاه تهران ،به
نام او مزین شد.
این مراسم  ۱۷بهمن ،با حضور خانواده دکتر اطمینانی ،استادان
ممتاز و چهرههای ماندگار و سایر اعضای هیأت علمی
دانشکده ،همزمان با رونمایی از مستند پرتره عباسآباد ،در
بیمارستان مردآباد کرج ،برگزار شد.
مستند عباسآباد کاری از علیاصغر ودایع خیری و سید
حسن عقیلی است که در مورد شخصیت علمی و مدیریتی
استاد اطمینانی ساخته شده است.
ساخت بیمارستان تخصصی دام بزرگ که در نوع خود بینظیر
است ،ماحصل زحمات ارزشمند دکتر اطمینانی است که در
دوران مدیریتی این استاد دانشگاه تهران ساخته شد.
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در حوزه فناوری اطالعات دانشگاه و برنامههای پیش رو،
بر نیاز به حضور جدی سطح مدیریت عالی دانشگاه در
سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کالن حوزه فناوری
اطالعات دانشگاه تاکید کرد.
دکتر هاشمی هدف اصلی شورای حکمرانی فناوری
اطالعات دانشگاه را ایجاد همسویی میان اهداف راهبردی
دانشگاه و اهداف راهبردی فناوری اطالعات و تصمیمگیری
و سیاستگذاری در این مسیر توصیف کرد.

برگزاری دومین جلسه شورای حکمرانی
فناوری اطالعات دانشگاه تهران

دومین جلسه شورای حکمرانی فناوری اطالعات دانشگاه
تهران ،چهارم بهمن ،با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.
پس از برگزاری نخستین جلسه شورای حکمرانی فناوری
اطالعات دانشگاه در دیماه سال جاری ،دومین جلسه شورا
با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه؛ دکتر
رضا فرجیدانا ،مشاور علمی رئیس جمهور؛ دکتر سعیدرضا
عاملی ،عضو شورای عالی فضای مجازی ،و معاونان آموزشی،
پژوهشی ،اداری و مالی ،برنامهریزی و فناوری اطالعات،
بینالملل و رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی،
برگزار شد.
دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس شورای حکمرانی فناوری
اطالعات ،ضمن بیان اهمیت توسعه فناوری اطالعات در
دانشگاه تهران با توجه به اهداف سهگانه تعیینشده در برنامه
پنجساله سوم دانشگاه ،بر ضرورت تحول بنیادین در حوزه
فناوری اطالعات دانشگاه تأکید کرد.
رئیس دانشگاه تهران توسعه دانشگاه در فضای مجازی را
یکی از الزامات حرکت بهسوی دانشگاه کارآفرین و دانشگاه
بینالمللیبرشمرد.
در ابتدای این جلسه ،دکتر سید محمود هاشمی ،رئیس
مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی و دبیر شورا ،گفت:
تشکیل شوراهای عالی در حوزه فناوری اطالعات دانشگاه
تهران ،موضوع جدیدی نیست و از سال  ۱۳۷۹این جلسات
با اهداف و رویکردهای متناسب با نیازهای هر دوره زمانی
تشکیل شده است .لذا ،شورای حکمرانی فناوری اطالعات
دانشگاه ،یک شورای عالی در مسیر شوراهای عالی گذشته،
اما با تغییراتی در وظایف با توجه به الزامات کنونی است.
وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده

برگزاري كارگاه آشنايي با فرهنگ و هنر ايران
در موسسه دهخدا

كارگاه يك  روزه آشنايي با فرهنگ و هنر ايران در
موسسه دهخدا و مركز آموزش بين اللملي زبان فارسي،
اول بهمن ،در دو نشست نظري و بازديد گروهي
از موزهها ،براي دانشجويان غيرايراني برگزار شد..
در نشست نظري در تاالر دكتر معين ،دكتر هدهدي ،پژوهشگر
طرح تحقيقاتي ثبت جهاني آيين پهلواني و زورخانهاي
در يونسكو و معاون سابق آموزشي و پژوهشي آكادمي
ورزشهاي زورخانهاي ،در خصوص پيشينه و نمادهاي آيين
پهلواني و ورزشهاي باستاني ايران مطالبي عنوان كرد و بعد
از اين نشست دانشجويان از موزه ايران باستان ،موزه دوران
اسالمي و موزه آبگينه بازديد كردند.
 مراسم ويژهاي نيز در محل زورخانه ملي ايران (شهيد فهميده)
براي فارسيآموزان برگزار شد و دانشجويان از نزديك با اين
ورزش و آداب آن آشنا شدند.
در اين برنامه دانشجوياني از كشورهاي مختلف و همچنين
گروهي از دانشجويان دانشگاههاي زوريخ و برن كه در اين
مركز به يادگيري زبان فارسي اشتغال دارند  ،شركت داشتند.

55

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 119

برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی
نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
در باغموزه نگارستان
ششمین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی نظارت ،ارزیابی
و تضمین کیفیت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به میزبانی
معاونت فرهنگی دانشگاه تهران ۱۷ ،بهمن ،در باغ موزه
نگارستان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ،دکتر کیومرث فرحبخش ،رئیس
کمیسیون تخصصی فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،ضمن تاکید بر کارآمد بودن جلسات این کمیسیون،
گفت« :امیدواریم این جلسه نیز دستاوردها و نتایج خوبی در
راستای رسیدن به یک مدل جامع در زمینه ارزیابی و تضمین
کیفیت فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها داشته باشد .در این
زمینه دانشگاههایی که با برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی
داشتهاند ،گزارشی از عملکرد خود ارائه میکنند که بتوان در
مجموع به یک مدل جامع از آنها دست یافت».
وی در ادامه افزود« :امیدوارم تحقیقات و بررسیهای ما تا
اردیبهشت  ۱۳۹۷به نتیجه برسد .در این ماه همایش ساالنه
ارزیابی در مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
خواهیم داشت که برای اولین بار بخشی از آن همایش به
بررسی مسائل فرهنگی و ارزیابی و نظارت و پایش فرهنگی
اختصاص خواهد داشت».
دکتر فرحبخش در پایان تاکيد کرد«« :هدف ما از برگزاری این
جلسات نقد و بررسی فعالیتهای ارائه شده در دانشگاهها
نیست ،بلکه میخواهیم با مدلی که داشتهاند آشنا شویم و
بتوانیم از این مدل استفاده کنیم و بیاموزیم».
در ادامه این جلسه ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران ،ضمن تاکید بر لزوم ارزیابی کیفیت فعالیتهای
فرهنگی در دانشگاه گفت« :درست است که مؤلفههای
فرهنگی بیشتر کیفی هستند تا کمی ،اما با وجود این میتوان

از ارزیابی برخی مؤلفههای کمی نتایجی را برای ارتقای کیفی
امور این حوزه بهدست آورد».
معاون فرهنگی دانشگاه بر لزوم ترغیب دانشجویان به
فعالیتهای فرهنگی ،تاکید کرد و گفت« :کار فرهنگی بر
چند اصل استوار است :نکته اول بحث اعتماد سازی است،
یعنی؛ اگر نتوانید اعتماد مخاطب را جلب کنید ،هر کاری
انجام دهید نتیجه عکس میدهد .نکته دوم منش و رفتار
فرهنگی ما به عنوان مسئوالن و فعاالن این حوزه است؛ یعنی
در درجه اول باید نشان دهیم که خود دارای منش فرهنگی
هستیم .موضوع مهم و تأثیرگذار دیگر این است که باید برای
سلیقههای گوناگون برنامههای متناسب داشته باشیم .نمیتوان
برای فرهنگ در دانشگاه و یا جامعه یک نسخه واحد نوشت.
باید برای ذائقههای مختلف ،برنامههای فرهنگی مختلف در
نظر گرفت».
در این جلسه ،دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ،مدیر کل
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،نيز به ارائه گزارشی از
فعالیتهای انجام شده در زمینه نظارت و ارزیابی کیفیت
حوزه فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه تهران پرداخت و
شاخصهای ارزیابی حوزه فرهنگی دانشگاه را معرفی کرد.
سپس ،حمید پیروی ،رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران،
گزارشی از ارزیابی وضعیت آسیبهای روانی و اجتماعی
دانشجویی ارائه و بر لزوم توجه جدیتر همگان برای به
حداقل رساندن آسیبهای موجود در دانشگاه تاکید کرد.
در ادامه جلسه ،اعضای این کمیسیون پرسشهایی درباره
نحوه مدیریت فرهنگی در دانشگاه تهران مطرح کردند.
پایانبخش این جلسه بازدید اعضای حاضر در نشست از
بخشهای مختلف مجموعه باغموزه نگارستان بود.
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رئیس جدید
مدیریت برنامهریزی و نظارت آموزشی
دانشگاه تهران معرفی شد
مراسم معارفه و تکریم مدیران جدید و پیشین مدیریت
برنامهریزی و پایش آموزشی دانشگاه تهران ۱۶ ،اسفند  ،
برگزار شد.
در این مراسم دکتر حسن ابراهیمی ،بهعنوان رئیس جدید
مدیریت برنامهریزی و پایش آموزشی معرفی و از زحمات
دکتر فرزانه شمیرانی تقدیر شد.
دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه تهران،
ضمن تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن
گفت« :خداوند را شاکریم که در کنار نعمتهای بیشماری
که عطا کرده ،نعمت کار کردن در دانشگاه تهران را نیز به ما
داده که این نعمت بسیار بزرگی است و باید شکرگزار آن
باشیم» .وی افزود« :یکی از کمیتههایی که در وزارت علوم
مسئولیت آن را دارم کمیته شکایت از اعضای هیات علمی
است .دانشگاه تهران با توجه به وسعتی که دارد و با داشتن
بیش از دو هزار هیات علمی حداقل پرونده ارجاعی را در این
کمیته دارد و این به مجموع توانمندیهایی که در درون این
دانشگاه است ،باز میگردد».
معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه ما گاهی واژه ستاد
و صف را بهکار میبریم ،گفت« :این تعبیر درستی نیست بیان
این واژهها منجر به ایجاد سد میشود ،درواقع ما چیزی تحت
عنوان ستاد و صف نداریم .از شخص رئیس دانشگاه تا سایر
مدیران ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با مجموعه بدنه دانشگاه در
سطوح مختلف دارند و این جلسهای که در آن حضور داریم

جلوهای از توانمندی همکاران است و حضور سرکار خانم
دکتر شمیرانی در این پست و همکاران ایشان توانسته ظرفیت
و قابلیت دانشگاه را نشان دهد».
دکتر حسینی با اشاره به اینکه حوزه مدیریت برنامهریزی و
پایش آموزشی از حوزههای بسیار مهم است ،خاطرنشان کرد:
«در سال اولی که بنده در این سمت قرار گرفتم در دو فراخوان
جذب هیات علمی حدود  ۴هزار و  ۳۰۰نفر متقاضی داشتیم
که البته همه خود را محق میدانستند .با نظر به اینکه اکثر آنها
توانمندی الزم را داشتند ،اما در مقابل ظرفیت دانشگاه هم
محدود بود ،باید اذعان کرد اگر  ۱۰درصد این متقاضیان هم
به تصمیم هیات جذب اعتراض میکردند ،فقط پاسخگویی
به همین یک مورد ،مدیریت سنگینی را میطلبید».
وی تاکيد کرد« :در حوزه برنامهریزی و نظارت با
محدودیتهایی در برنامهریزی آموزشی مواجهایم ،اما با
گزارشی که خانم دکتر شمیرانی ارائه دادند ما شاهد رشد
خوبی در این زمینه هستیم .در بحث گسترش و ایجاد
رشتههای جدید ما موضوع مهمی را پیشرو داریم ،در
سالهای اخیر سیاست دانشگاه در حوزه ایجاد رشتههای بین
رشتهای است» .معاون آموزشی دانشگاه تهران در ادامه گفت:
«ما تا کنون خروجی درستی از بحث آمایش رشتهها نداشتیم
دانشگاهها به سمت ایجاد رشتههای جدید رفتهاند ،اما هیچگاه
رشتهای را منسوخ نکردهاند ،در خیلی از حوزهها میشود
رشتهها را تجمیع کرد».
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دکتر حسینی در پایان سخنان خود عنوان کرد« :من تقدیر
و تشکر میکنم از تمام کسانی که در حیطه ماموریتهای
بزرگی که به حوزه آموزش سپرده شده تالش میکنند».
دکترفرزانه شمیرانی ،مدیر پیشین مدیریت برنامهریزی و
پایشی آموزشی ،نیز در این مراسم ضمن تشکر از همکاران
این حوزه ،گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام گرفته
ارائه کرد و گفت« :در قسمت برنامهریزی در این سه سال
اخیر  ۱۵۵مورد بازنگری انجام گرفته و همچنین  ۶۲جلسه
شورای برنامهریزی و نظارت آموزش برگزار شده است .در
بخش ترجمه درسی ،ما توانستیم اکثریت عنوانهای درسی را
به زبان انگلیسی ترجمه کنیم» .وی افزود« :در بخش سنجش
و نظارت ،اتوماسیون تعیین ظرفیت راهاندازی شده است .در
حوزه ارزشیابی اعضای هیات علمی که خیلیها معتقد بودند
این ارزشیابیها صحیح نیست ،ما کمیتههای زیادی برگزار
کردیم و مطالعاتی در این زمینه انجام شد و ارزشیابیهای
اعضای هیات علمی مجدد مورد بازنگری قرار گرفت».
دکتر شمیرانی بارگذاری برنامههای درسی را بهعنوان یکی از
کارهای مهم انجام گرفته توصیف کرد و گفت« :در گذشته
برنامهها در شورا بررسی میشد ،ولی هیچ نظارتی بر نحوه
اجرای آن نبود ،در حال حاضر حدود  ۲هزار و  ۴۰۰برنامه
درسی در سیستم جامع آموزش بارگذاری شده است».
رئیس پیشین مدیریت برنامهریزی و نظارت آموزشی ،اضافه
کردن ثبت و مشخصات دروس و نام استادان برای اعمال
نظارت ،اعالم جلسات دفاع برای نظارت بر آنها ،سیستم
نظارت بر سامانه حق التدریس استادان ،ثبت نمرات و قفل
آنها ،برگزاری جشنواره آموزش سال  ۹۵و  ،۹۶برگزاری
دومین همایش ملی آموزش عالی و تدوین دستورالعمل
حقالتدریس و بازنگری آن را از جمله کارهای صورت گرفته
برشمرد .وی افزود« :در بخش امور اعضای هیات علمی در
ابتدای کار حدود  ۴هزار پرونده در نوبت جلسه قرار داشت
که با همفکری همکاران توانستیم راهکارهایی پیدا کنیم تا زمان
رسیدگی به پروندهها کاهش پیدا کند که یکی از این راهکارها
افزایش تعداد جلسات بود که در مجموع  ۱۱۱جلسه را برگزار
کردیم که در این راستا  ۵هزار  ۵۵۷پرونده مورد بررسی قرار
گرفت .از زماني که من در این سمت قرار گرفتم  ۳۶۵روز
طول میکشید تا یک پرونده در دانشگاه به جواب برسد ،اما
در حال حاضر این روند به  ۱۹۴روز کاهش یافته است».
دکتر حسن ابراهیمی ،رئیس جدید مدیریت برنامهریزی و
نظارت آموزش ،سخنران ديگر اين مراسم با بیان اینکه من
هم به سهم خود خشنودم از اینکه برای بار دوم توفیق پیدا
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کردم به حوزه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی بپیوندم،
گفت« :آمارهایی که از سوی خانم دکتر شمیرانی ارائه شد
نشاندهنده زحمات انجام شده در این حوزه است».
وی در ادامه با بیان نظرات ،دیدگاهها وبرنامههای خود در
حوزه مدیریت برنامهریزی و نظارت آموزشی به بحث
ارزشیابی استادان و بازنگری دروس اشاره کرد و افزود« :با
مشارکت مرکز ارزیابی دانشگاه باید بتوانیم به آن چیزی دست
یابیم که هدف واگذاری ارزیابی و بازنگری از سوی وزارتخانه
به دانشگاهها بوده است».
مدیر جدید مدیریت برنامهریزی و پایش آموزشی خاطر نشان
کرد« :یکی از اهداف بازنگری برنامههای درسی این است که
با حذف برخی از برنامهها نیازهای جامعه برآورده و مشکالت
جامعه رفع شود ،در بسیاری از رشتهها فارغالتحصیالنی به

بازار عرضه میشود که جایی برای اشتغال ندارند».
دکتر ابراهیمی گفت« :آنچه بهعنوان نظارت در حال تحقق
است به معنای واقعی کلمه نیست و ما فاصله زیادی با بحث
نظارت داریم .وی همچنین با اشاره به سامانه هوشمند در
زمینه اجرا و ایجاد رشتهها گفت« :از این طریق رصد کردن
از سوی دانشکدههای متقاضی بهراحتی میتواند انجام شود».
رئیس جدید مدیریت برنامهریزی و نظارت آموزش در پایان
تصریح کرد« :آن چیزی که در بازنگری آئیننامه استخدامی
دانشگاه مطرح و مورد تاکید قرار گرفته این است که عضو
هیات علمی نباید تقاضای ترفیع و یا ارتقاء کند ،بههمین
ترتیب انتخاب عضو هیات علمی نمونه ،برجسته ،ممتازی و
مانند اینها کارهایی است که حوزه ما باید انجام دهد و در این
راستا با کمک مرکز فناوری و اطالعات دانشگاه میتوانیم این
بخش را راهاندازی کنیم».
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تشریح یافتههای باستانشناسی استان کردستان
توسط اعضای هیأت حفاری دانشگاه تهران

نشست تخصصی بررسی مطالعات باستانشناسی انجام شده
استان کردستان با محوریت مطالعات صورت گرفته در مریوان،
هفتم اسفند با حضور استادان ،دانشجویان و عالقهمندان این
حوزه و دکتر حسن کریمیان ،دکتر موچشی و معصومیان،
اعضای هیأت حفاری ،در تاالر کمال دانشکده ادبیات و علوم
انسانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر حسن کریمیان ،سرپرست هیأت
حفاری ،گفت« :بعد از عقد تفاهمنامه همکاری مشترک دهساله
بین میراث فرهنگی استان کردستان و دانشگاه تهران ،کاوش
این محوطه آغاز شده است».
وي ضمن بیان علت انتخاب منطقه مطالعاتی ،با تاکید بر
اهمیت محوطه برای کاوش به تشریح یافتههای فرهنگی
پرداخت .استاد دانشگاه تهران علت اصلی انتخاب این منطقه
را اهمیت فرهنگی و حضور چند صد ساله خاندان اردالن در
آن و نقش آنها در گسترش و فرهنگ اسالمی در این منطقه و
مناطق همجوار دانست و از تخریب انسانی بسیار گسترده در
چند دهه گذشته توسط افراد حقوقی و حقیقی به شکلهای
مختلف از قبیل طرح توسعه دانشگاه آزاد آن شهر ،برداشت
نامتعارف از معدن سنگ ،ساخت و ساز پراکنده از طرف
سازمانها و نهادهای دولتی و نیز خاکبرداری افراد سودجو و
غیر مجاز سخن گفت.
دکتر کریمیان به اهمیت استراتژیک محوطه و جایگاه ویژه آن
در غرب ایران و محیط گردشگری فرهنگی منحصر به فرد آن
اشاره کرد که منجر به اشتغال پایدار در منطقه میشود.
سرپرست هیأت حفاری با بیان اصول اولیه و بنیادی کاوش
(مقدمات ،تأمین هزینهها ،جا و مکان کاوش ،ثبت و ضبط و
مستندسازی و معرفی یافتهها و )...بر لزوم تشکیل کارگروههایی
برای واکاوی و معرفی همهجانبه یافتههای فرهنگی در
حوزه رسانه و تبلیغات تاکید کرد و افزود« :یکی از اتفاقات
تأثیرگذار این کاوش ،آموزش یافتهها توسط کارشناسان محل
برای اقشار مختلف مردم ،اعم از دانشآموزان و دانشجویان
بوده است» .در ادامه ،محمودی ،مشاور نماینده مجلس شهر
مریوان ،در سخنان خود از حمایت همهجانبه مسئوالن استان
از همکاری دانشگاه تهران با میراث فرهنگی کردستان خبر داد
و بر پشتیبانی لجستیکی این کار فرهنگی تاکید کرد.
دکتر موچشی ،از اعضای هیأت حفاری ،گزارش مفصلی از
بررسی میدانی باستانشناسی منطقه ارائه کرد و گفت« :این

منطقه از عصر پارینهسنگی تا دورههای معاصر دارای آثار
ارزشمند فرهنگی بوده است و در دنیا کمتر منطقهای وجود
دارد که این چنین نشانههای فرهنگی پیوستهای داشته باشد».
در پایان جلسه ،معصومیان ،دانشجوی دکتری رشته
باستانشناسی ،گزارش مفصلی از یافتههای قومیتی
باستانشناسی در این منطقه ارائه کرد.

انتخاباعضای
شورای مرکزی کانون علمی و فرهنگی ایثار
دانشگاهتهران

دومین جلسه مجمع عمومی کانون علمی و فرهنگی ایثار
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با هدف برگزاری
انتخابات اعضای شورای مرکزی کانون علمی و فرهنگی ایثار
برگزار شد.
در ابتدای جلسه که  ۹اسفند در سالن کنفرانس اداره کل
امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر برگزار شد ،دکتر
اللهیاری ،مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر
دانشگاه ،ضمن گرامیداشت یاد شهدا ،استفاده از ظرفیت باالی
دانشجویان شاهد و ایثارگر و شور نشاط جوانی آنها به منظور
نیل به اهداف تشکیل کانون را تعیینکننده توصیف کرد.
سپس مهندس جمشیدی ،رئیس اداره خدمات دانشجویی و
فرهنگی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ،با اشاره
به موضوع جلسه توضیح داد« :به دلیل به حد نصاب نرسیدن
تعداد اعضای شرکتکننده در مجمع عمومی نوبت اول که
 ۳۰بهمن برگزار شد ،انتخابات اعضای شورای مرکزی به
جلسه نوبت دوم مجمع عمومی موکول شد».
در ادامه ،پس از ارائه برنامه  ۱۲نامزد عضویت ،رأیگیری
با ورقه انجام شد که با شمارش آرای اخذ شده ،بر اساس
آییننامه  ۵نفر به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و ۲
نفر به عنوان اعضای علیالبدل شورای مذکور انتخاب شدند:
اعضای اصلی شورای مرکزی عبارتند از دانشجویان مسعود
ریاضی مقدم ،کارشناسی ارشد پردیس هنرهای زیبا؛ افسانه
لعل صنعتی ،دکتری پردیس علوم؛ سعید فراهانینیا ،کارشناسی
ارشد پردیس فنی؛ زینب جمشیدی ،دکتری دانشکده محیط
زیست؛ مهسا نوری داریان ،دکتری پردیس علوم.
اعضای علیالبدل نیز عبارتند از دانشجویان سبحان محمدی،
کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ محمد
غفاریان ،کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
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پژوهش نمیپردازند ،بلکه مدیریت پژوهش را مدنظر قرار
میدهند» .وی به فعالیتهای دانشبنیان این پارک اشاره و
تاکيد کرد که بیشترین درآمد این پارک از حوزه فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطاتی است.

نشست مشترک پارک علم و فناوری
و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

نشست مشترک پارک علم و فناوری و پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۸ ،بهمن ،برگزار شد.

در این مراسم که با حضور رئیس و مدیران پارک علم و
فناوری و اعضای شورای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
برگزار شد ،دکتر عباس زارعی ،رئیس پارک علم و فناوری و
فناوری ،با اشاره به برنامههای آتی این پارک گفت« :توسعه
قطبهای علمی دانشگاه و رشد شرکتهای دانشبنیان در
دستور کار این پارک قرار دارد».

دکتر عباس زارعی در مراسم روز فناوری و رونمایی از
دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،افزود:
«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 ارتباطدهنده 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».
دکتر 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 هماهنگ
شدن با تحوالت انقالب صنعتی 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
ادامه داد« :در این نسل از دانشگاه ،دیگر دانشگاهها به تولید

دکتر زارع همچنین با اشاره به برنامههای آتی پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران گفت« :توسعه قطبهای علمی دانشگاه
و رشد شرکتهای دانشبنیان از جمله برنامههای آتی ما به
شمار میرود .مهمترین فعالیتهای قطبهای علمی حرکت
در سیستمهای حل مسئله و تبدیل فناوری به کسبوکارهای
دانشبنیان خواهد بود و در این میان مهمترین بخش قطب
علمی در سیستمهای حل مسئله است که بتوان به واسطه آن،
فناوری را به کسب و کار تبدیل کرد».

وی با بیان اینکه توسعه سطح فناوری در پارک به سطح
«هایتک» رسیده است ،ثبت اختراعات در پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران را  ۵۰مورد اعالم کرد.

در ادامه ،دکتر سید حسین گلدانساز ،رئیس پردیس دانشکده
کشاورزی و منابع طبیعی ،ضمن استقبال از برنامههای پارک
علم و فناوری خاطر نشان کرد« :طرحهای بسیار خوبی توسط
محققین این پردیس در حال انجام است و تالش داریم پارک
علم و فناوری را در پردیس توسعه دهیم و یک مرکز نوآوری
در پردیس دایر کنیم تا تحقیقاتی کاربردی و به مرز بازار
رسیده را توسعه دهیم و تجاریسازی کنیم».

برگزاری جلسه مشترک معاونان پژوهشی
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشست مشترک معاونان پژوهشی دانشگاه تهران و دانشگاه
علوم پزشکی تهران ۲۸ ،بهمن ،با حضور دکتر رحیمیان،
معاون پژوهشی دانشگاه؛ دکتر صحرائیان ،معاون پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر ستوده ،دکتر حسن پور،
دکتر طاهری نیا ،دکتر کبیر ،دکتر ناصری و دکتر جعفریان
در دفتر ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
برگزار شد.
در این جلسه درباره همکاریهای مشترک میان دو دانشگاه در
زمینه پایگاههای اطالعاتی و همکاریهای کتابخانهای بحث
و تبادل نظر شد.
گفتنی است طی سالهای گذشته تا امروز کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران همواره میزبان دانشجویان علوم پزشکی بوده و
ارائه خدمات به آنها مانند دانشجویان دانشگاه تهران صورت
گرفته است
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مراسم بزرگداشت استاد حسن انوری
در موسسه دهخدا دانشگاه تهران برگزار شد
هفتمین مراسم گرامیداشت عالمه علیاکبر دهخدا و
بزرگداشت دکتر حسن انوری ،استاد برجستۀ زبان و ادب
فارسی هفتم اسفند ،در موسسه لغتنامه دهخدا برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از استادان ،دانشگاهیان،
مشاهیر و عالقهمندان زبان و ادب فارسی از جمله استاد شفیعی
کدکنی ،سید محمود دعایی ،ژاله آموزگار ،جمال میرصادقی،
شهرام ناظری ،غالمرضا ستوده ،غالمحسین صدری افشار،
مهدخت معین ،رسول شایسته ،سعید نجفی اسداللهی ،توفیق
سبحانی ،علی رواقی و ...برگزار شد ،دکتر محمود عابدی،
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در سخنانی گفت« :من
از  ۳۳سال پیش که در خدمت استاد انوری بودم در کنار
هزار نکته ،درس اخالق را از وی آموختم .امروز نمیخواهم
از کارهای علمی استاد سخن بگویم ،بلکه میخواهم دربارۀ
معلمی سخن بگویم که به بهترین شکل نظم ،وقتشناسی،
دقت و پشتکار را به دانشجویانش یاد داد».
دکتر حمید حسنی از همکاران دکتر انوری در تألیف فرهنگ
سخن نیز گفت« :سخن گفتن از دکتر انوری بسیار دشوار ،اما
سخن گفتن با ایشان بسیار آسان است».
وی با اشاره به طاقتفرسا بودن کار فرهنگنویسی افزود« :در
کشور ما بهرغم داشتن سابقۀ درخشان در امر فرهنگنویسی،
این مسئله امروز غریب افتاده و هیچ نهاد یا سازمانی از

فرهنگنویسی و فرهنگنویسان حمایت نمیکند».
حمیدرضا اسالمی ،مدیرعامل بنیاد حامیان دهخدا ،به عنوان
سومین سخنران با تجلیل از شخصیت دکتر حسن انوری و با
اشاره به فعالیتهای مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا در امر گسترش
زبان فارسی اظهار داشت« :خدماتی که مرحوم عالمه علیاکبر
دهخدا و دکتر محمود افشار و صدها عالم و محقق دیگر به
کشور کردند ،پیام روشنی است برای همه ما که در هر شرایطی،
میدان برای تبدیل ناداشتهها به ثروت بیکران مهیاست».
وی در ادامه افزود« :در جهانی که جنگ و کینه سراسر آن
را فرا گرفته است تعامل با جوامع دیگر از طریق گسترش
زبانفارسی به تحکیم صلح و ثبات در دنیا کمک خواهد کرد.
بنیاد حامیان دهخدا برای نیل به این هدف تأسیس شده است
و از همۀ ایرانیان عالقهمند به فرهنگ و ادب فارسی میخواهد
که به این حرکت ملی بپیوندند».
سخنران بعدی این آیین دکتر مسجدجامعی ،وزیر اسبق
ارشاد و عضو شورای اسالمی شهر تهران ،بود که تأثیر
مؤسسه لغتنامه دهخدا را به رغم داشتن کمترین امکانات
در توسعه فرهنگ ایرانی ستایش کرد و آن را حاصل زحمات
طاقتفرسای مردان و زنان بزرگ شاغل در این مؤسسه
دانست .وی یکی از این مردان بزرگ را دکتر حسن انوری
خواند و گفت« :این استاد برجسته با کمک این افراد که
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هیچکدام غم نان و نام نداشته و ندارند کار بزرگی را در این
موسسه انجام دادند».
دکتر مسجدجامعی با اظهار تأسف از اینکه به رغم وجود
همه امکانات در نزد برخی محافل فرهنگی محصول جدی
از آنها مشاهده نمیشود یادآور شد« :آنچه باعث شد در میان
فرهنگهای دنیا ما سروری کنیم وجود بزرگانی مانند عالمه
دهخدا و دکتر انوری و روحیه بزرگ آنها بود».
وی با ستایش از خانوادههای بزرگ نیکوکار که در کنار
تجارت به فرهنگپروری نیز اهتمام دارند ،گفت« :در همین
تهران قبل از کتابخانه ملی کتابخانه ملک داشتیم که توسط
سرمایهگذاری کالن یک تاجر خیر تهرانی ساخته شده بود».
آخرین سخنران این آیین دکتر حسن انوری بود که سخن
خود را با بیان این مطلب که  ۶۰سال در تمام مقاطع ابتدایی،
دبیرستان ،لیسانس ،فوقلیسانس و دکتری به تدریس اشتغال
داشته است ،گفت« :من از شادروان عیسی صدیق یاد گرفتم
که بدون آماده کردن طرح درس سرکالس نروم .من همیشه
سرکالس میدانستم که درس را از کجا شروع و به کجا ختم
کنم و چه سواالتی بپرسم».
دکتر انوری با اشاره به اینکه معلم عالقهمند به کار تدریس
نمیتواند نسبت به کتابهای درسی بیاعتنا باشد ،تاکید کرد:
«در اوایل دهه  ۴۰در زمان دکتر خانلری به سازمان کتابهای
درسی ایران به منظور تألیف کتابهای نظام آموزشی جدید
دعوت شدم و کتابهای فارسی دوم و سوم را با همکاری
خانم آهی و چهارم و پنجم را خودم به تنهایی نوشتم» .دکتر
انوری تأکید کرد« :ما در آن زمان ایراندوستی ،انساندوستی و
عالقه به فرهنگ ایران را در کتب درسی اعمال میکردیم و
دانشآموزان ما ایراندوست ،انساندوست و دوستدار فرهنگ
ایرانی بار میآمدند» .وی با اشاره به اینکه افزون بر  ۳۰کتاب
به تنهایی یا با شراکت دیگران تألیف کرده است یادآور شد:
«علت اینکه زبان فارسی برای ما ایرانیها مهم است ،این
است که این زبان نقش تفهیم و تفاهم را در میان قومیتهای
مختلف ایفا میکند» .مولف فرهنگ سخن گفت« :زبان فارسی
بین  ۶هزار زبان دنیا یکی از زبانهای مهم عالم است و در
کنار جنبههای مختلف ،جنبه موسیقیایی آن زبانزد همه است.
من خود را خدمتگزار کوچک زبان فارسی و فرهنگ ایران
میدانم» .براساس این گزارش در این آیین دکتر اکرم گلشنی
از همکاران دکتر انوری شعری در وصف شخصیت این استاد
قرائت کرد و دو نفر فارسیآموز تبعه انگلستان و ژاپن نیز به
زبان فارسی شعر و مقاله خواندند.
در پایان این آیین مستند پرتره «شناسای سخن» درباره دکتر
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حسن انوری ساخته منوچهر مشیری رونمایی و از خدمات
این استاد برجسته زبان فارسی با اهدای لوح تقدیر شد.
دکتر حسن انوری در سال  ۱۳۱۲شمسی در شهر تکاب
آذربایجان غربی چشم به جهان گشود و تحصیالت ابتدایی و
متوسطه خود را در این شهر گذراند و لیسانس و فوقلیسانس
خود را نیز به ترتیب از دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران گرفت
و در سال  ۱۳۵۱از پایاننامه دکتری خود با عنوان اصالحات
دیوانی در دوره غزنوی و سلجوقی دفاع کرد.

همایش ادبی سوختگان وصل در دانشگاه تهران
برگزار شد

شانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل با عنوان «سالم
سردار» ،ویژه تجلیل از سردار حاج قاسم سلیمانی ۸ ،اسفند،
در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.
در این همایش که شخصیتهای لشکری و کشوری در آن
حضور داشتند ،پیام رئیس جمهور و رئیس مجلس قرائت شد.
در بخشی از پیام رئیس جمهور آمده است« :اینجانب برگزاری
همایش سوختگان وصل را فرصتی مناسب در راستای حفظ
و نشر ارزشهای ایثار ،مقاومت و شهادت میدانم و بدین
مناسبت از تالش موفق و خدمات ماندگار فرمانده محترم
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکر و تقدیر
نموده ،از درگاه خداوند سبحان برای این عزیز و تمامی
خدمتگزاران صادق اسالم و مجاهدان راه خدا سعادت ،عزت
و پیروزی مسئلت دارم».
این همایش به میزبانی دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه تهران و با حضور خانوادههای معزز
شهیدان مدافع حرم ،چهرههای ادبی و هنری کشور ،فرماندهان
نظامی ،سفرای برخی از کشورهای منطقه ،مسئوالن دانشگاه،
استادان و دانشجویان در دانشگاه تهران برگزار شد.
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امضایتفاهمنامههمکاری
بین بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دانشگاه تهران برای بازسازی مناطق زلزلهزده

تفاهمنامه همکاریهای آموزشی و پژوهشی در حوزه
بازسازی مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه بین بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و دانشگاه تهران به امضا رسید.
این تفاهمنامه  ۳بهمن به امضای دکتر محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران ،و مهندس علیرضا تابش ،رئیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،رسید.
طرفین در این تفاهمنامه توافق کردند در زمینه ارزیابی
خسارت ناشی از زلزله کرمانشاه در حوزه محیط زیست در
محیطهای شهری و روستایی و نیز مستندسازی آثار به جا

مانده از زلزله همکاری کنند .ارزیابی ریسک و تابآوری
لرزهای شهرها و روستاهای منطقه و همکاری در عملیات
بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی از دیگر همکاریهای
بنیاد مسکن و دانشگاه تهران است .همچنین دو طرف توافق
کردند در اجرای این تفاهمنامه ،کارگروهی مشتمل بر دو
نماینده از هر طرف تشکیل شود .ارائه خدمات کارگاهی و
آزمایشگاهی در منطقه و برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز
برای کارشناسان بنیاد مسکن و انتشار مقاالت علمی با حفظ
رعایت امانت از تعهدات دانشگاه تهران در این تفاهمنامه
است .بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران نیز در این تفاهمنامه
متعهد شد تا با اعالم نیازهای آموزشی ،پژوهشی و حرفهای
بر رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه تهران اهتمام داشته
باشد و طرفین از نتایج تحقیقات پژوهشی که منجر به ثبت
دانش فنی و یا اختراع میشود به سهمالقدر از آن استفاده کنند.
در این تفاهمنامه دانشگاه تهران و بیناد مسکن انقالب اسالمی
ایران موافقت کردند تا اجرای این تفاهمنامه همکاری را به
صورت عملیاتی و کاربردی به مدت چهار سال انجام دهند و
با یکدیگر همکاری کنند.

سومین دوره آموزشی ضمن خدمت مدیران و معاونین اداری و مالی برگزار شد

سومین دوره آموزشی ضمن خدمت مدیران ،ویژه معاونین
اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران ۹ ،اسفند ،در دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
مرکز آموزشهای ضمن خدمت دانشگاه تهران در راستای
برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت مدیران ،سومین
دوره آموزشی یکروزه ،ویژه معاونین اداری و مالی واحدهای
دانشگاه تهران را با حضور دکتر یزدانی ،معاون اداری و مالی

دانشگاه؛ دکتر صدیق دامغانی ،معاون برنامهریزی دانشگاه؛
دکتر چیتساز ،مدیر کل برنامهریزی و ارزیابی سازمانی ،و
نیز معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاه در سالن شورای
دانشکده مدیریت برگزار کرد.
در دوره مدیریت عملکرد کارکنان که توسط دکتر آرین
قلیپور ارائه شد ،برخی از مراحل مدیریت عملکرد کارکنان
شامل نحوه تکمیل توافقنامه عملکرد ،ثبت وقایع حساس و
نحوه بازخورد به کارکنان مطرح شد.
آشنایی با برنامهریزی مالی و بودجهریزی توسط دکتر صدیق
دامغانی با طرح موضوعات مکانیسم برآورد ،تخصیص و
توزیع بودجه سال  ۹۷بر اساس شاخصهای مصوب هیأت
رئیسه دانشگاه از جمله موضوعات مطرحشده در این بخش
بود.
همچنین جلسه پرسش و پاسخ معاونین اداری و مالی
واحدهای دانشگاه و مسئوالن حاضر ،بخش دیگری از
سومین دوره آموزشی ضمن خدمت مدیران دانشگاه بود.
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برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری
جشن دانشآموختگی دانشگاه تهران

تقدیر از دکتر سیامک یاسمی
درشورای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

جلسه شورای سیاستگذاری جشن دانشآموختگی دانشگاه
تهران ۱۴ ،بهمن ،با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران ،و اعضای این شورا در دفتر رئيس
دانشگاه برگزار شد.
دکتر نیلی احمدآبادی در این جلسه جشن دانشآموختگی
دانشگاه را یکی از مهمترین مراسم ساالنه دانشگاه تهران دانست
و گفت« :باید همگان تالش کنند تا جشن دانشآموختگی با
شایستگی هرچه تمامتر برگزار شود».
رئیس دانشگاه تهران نقش این مراسم را در ایجاد روحیه
نشاط در بین دانشآموختگان و نیز ثبت خاطرهای خوش و
غرورآفرین برای آنها را حیاتی توصیف کرد و افزود« :هرچند
بهطور معمول در تقریب ًا تمامی پردیسها و دانشکدههای ما
مراسمی برای بزرگداشت دانشآموختگان برگزار میشود ،اما
این جشن متمرکز با حضور تمامی دانشآموختگان دانشگاه
در یک سال میتواند نشاندهنده شکوه و عظمت دانشگاه
تهران باشد».
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود بر
لزوم استفاده از تجارب قبلی برای برگزاری شایسته این مراسم
تاکید کرد و گفت« :باید از تمامی ظرفیتهای دانشگاه استفاده
شود تا این روز برای دانشآموختگان و خانوادههای محترم
آنها روزی خاص و به یاد ماندنی شود».
همچنین دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ،مدیرکل فرهنگی و
اجتماعی ،گزارشی از روند برگزاری جشن دانشآموختگی
دانشگاه در سال  ۱۳۹۶ارائه داد و طرح این اداره کل را برای
جشن سال آینده دانشآموختگی دانشگاه تشریح کرد.
جشن دانشآموختگی سال تحصیلی ،1395-1396
اردیبهشت  ۱۳۹۷برگزار خواهد شد.

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه از دکتر سیامک یاسمی
به عنوان به عنوان نخستین ریاضیدان ایرانی و عضو دائمی
فرهنگستان علوم جهان تقدیر کرد.
فرهنگستان علوم جهان به همت پروفسور عبدالسالم (یکی
از برندگان جایزه نوبل) از سال  ۱۹۸۷میالدی با برگزاری
همایشی در شهر پکن کشور چین به طور رسمی آغاز به
کار نمود .در سال  ۲۰۰۰میالدی کشور ایران میزبان همایش
توآس بود .آخرین همایش توآس نیز در سال  ۲۰۱۶در شهر
کیگالی کشور رواندا برگزار شد.
بنا بر جزئیات درج شده در تارنمای این فرهنگستان ،از
مأموریتهای علمی آن میتوان به نمایندگی و ارائه مهمترین
دستاوردهای علوم در کشورهای در حال توسعه اشاره
کرد .انتخاب اعضا بر اساس شایستگیهای علمی ،اخالقی
و ترویجی افراد است .تنها دانشمندانی نامزد عضویت
در این فرهنگستان میشوند که از استانداردهای جهانی
باالیی برخوردار بوده و با فعالیتهای پژوهشی خود نتایج
ارزشمندی را به علوم جهان افزوده باشند.
هم اکنون هزار و  ۱۸۱عضو دائمی این فرهنگستان از
کشورهای مختلف در  ۱۰گروه مشغول به فعالیتهای علمی
و ترویجی هستند .در این میان تعداد  ۱۴عضو از کشور ایران
شامل  ۴عضو در گروه فیزیک ۴ ،عضو در گروه شیمی۴ ،
عضو در گروه پزشکی ،یک عضو در گروه مهندسی و یک
عضو در گروه کشاورزی در فهرست اعضای آن هستند.
دکتر موسوی موحدی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
عضو گروه شیمی فرهنگستان علوم جهان و دکتر سیامک
یاسمی نخستین ریاضیدان ایران در فرهنگستان علوم جهان
هستند.
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دکتر آقازاده در پایان اعالم کرد« :مخترعانی که از طریق
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ثبت اختراع داشتند در
کارگاه آموزشی به شکل رایگان شرکت کرده و مدرک رسمی
سازمان جهانی به آنها ارائه میشود».
کارگاه آموزشی نظام ثبت اظهارنامههای بینالمللی اختراع
طبق معاهده همکاری ثبت اختراعات ( ۵ ) PCTاسفند ۱۳۹۶
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور  ۱۳۰مخترع،
دانشجو و شرکتهای دانشبنیان آغاز به کار کرد.
در کارگاه آموزشی نظام ثبت اظهارنامههای بینالمللی اختراع مطرح شد

حمایت از  ۵۰۰شرکت دانشبنیان
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

معاون اجرایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت :این
پارک در نظر دارد با گسترش توسعه زیرساختی تا پنج سال
آینده بیش از  ۵۰۰شرکت دانشبنیان را تحت حمایت خود
قرار دهد که این امر با انجام پروژه شهر دانش دانشگاه تهران
امکانپذیر است.
دکتر هاشم آقازاده در حاشیه برگزاری نشست نظام ثبت
اظهارنامههای بینالمللی اختراعات در جمع خبرنگاران گفت:
«بحث مالکیت فکری در مقوله اختراعات و نوآوری بسیار
مهم است و تعلق مالکیت به صاحب فکر و ایده اهمیت
بسیاری دارد که این مسئله در دنیا با نظام مالکیت فکری
شناخته میشود و تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت
فکری فعالیت میکند».
وی افزود« :این مسئله برای پارکهای علم و فناوری یا مراکز
نوآوری و بهخصوص پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
بسیار مهم است ،زیرا ما باید بتوانیم حق و حقوق افراد را
از نظر مالکیت فکری حفظ کنیم که واحد آموزش ما در
این زمینه همکاری نزدیکی با دفتر مالکیت فکری قوه قضائیه
دارد».
دکتر آقازاده اظهار داشت« :روند ثبت اختراعات بینالمللی
قبال به این صورت بود که فرد باید اختراع خود را در هر
کشور به صورت جداگانه به ثبت میرساند ،ولی در حال
حاضر در این سازمان ثبت میکند و با ثبت در این سازمان،
اختراع در  ۱۵۲کشور حائز اهمیت است».
وی گفت« :مخاطبان این کارگاه ،شرکتهای فناور مستقر در
پارکهای علم و فناوری و مخترعان هستند و پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران توانسته از حضور دو تن از استادان
خارجی برای این نشست استفاده کند».

کارگاه آموزشی تفکر طراحی
در پردیس بینالمللی کیش برگزار شد

کارگاه آموزشی با موضوع تفکر طراحی به همت گروه
طراحی صنعتی پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران۱۸ ،
و  ۱۹بهمن ،برگزار شد.
در این کارگاه دو روزه دکتر مهدی فالح ،مدیر گروه طراحی
صنعتی دانشگاه هنر ،و دکتر فرهاد الهی ،دانشآموخته دانشگاه
ایالتی کالیفرنیا ،به عنوان مدرس حضور داشتند.
در ابتدای این برنامه« ،تفکر طراحانه» که برایندی از تفکر
هنرمندانه و تفکر مهندسی است ،به تفضیل و همراه با مباحث
عملی شرح داده شد .سپس موفقیت تجاری ،امکانپذیری فنی
و مطلوبیت انسانی به عنوان سه رکن اساسی تفکر طراحانه
همراه با ارائه نمونههای برتر مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه ،فرایند تفکر طراحانه به طور کامل برای شرکت
کنندگان شرح داده شد و دانشجویان در قالب دو گروه شش
نفره که راهنمایی هر گروه بر عهده یکی از استادان بود به
طراحی و ساخت بسته مورد نظر اقدام کردند.
در پایان ،کارگاه با حضور دکتر یاسمن خداداده ،مدیر گروه
طراحی صنعتی ،و همچنین استادان این رشته ،هر یک از
گروهها محصول نهایی خود را در قالب یک طرح ارائه کردند.
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اولین جشنواره بینالمللی طراحی گنسای
در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
اولین جشنواره بینالمللی طراحی گنسای ۶ ،اسفند ،در پردیس
هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر شاهین حیدری ،رئیس پردیس هنرهای زیبا ،در
ابتدای این مراسم ضمن تبیین سابقه روابط بین دو کشور
ایران و ژاپن گفت« :ما در دانشگاهها باید به سطح علمی و
فرهنگی این روابط بپردازیم و خوشحالیم که بهعنوان یکی
از قدیمیترین دانشگاهها ،حدود ده سال است که با کمک
همکاران توانستیم در دانشگاههای مختلف ژاپن کارگاههای
آموزشی برگزار کنیم».
وی با اشاره به گسترش روابط بینالمللی دانشگاهها خاطر
نشان کرد« :یکی از مهمترین مسائل ما ،توسعه روابط
بینالمللی دانشگاه تهران با سایر دانشگاههای دنیاست که در
این زمینه باید بهخوبی از تجارب هم استفاده کنیم».
دکتر حیدری افزود« :یکی از این تجربیاتی که به نوعی با
پردیس هنرهای زیبا نیز در ارتباط بود ،موضوعی است که
یک محقق ژاپنی آغاز و در آن نوعی از دیزاین را در ارتباط با
طراحی محصوالت مطرح کرده که میتواند در کشور ما بسیار
مؤثر و کاربردی باشد».
رئیس پردیس هنرهای زیبا تاکيد کرد« :این جشنواره برای اولین
بار در ایران با هدف گردآوری ایدهها و طرحهای نوآورانه در
زمینه طراحی محصوالت بهمنظور کاهش خسارت پس از
سوانح طبیعی و با پیگیریهای خانم دکتر فرزام ،عضو هیأت
علمی گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا ،برگزار
میشود که امیدواریم بتوانیم به نتایج خوبی نیز دست یابیم».
مهندس محمدحسین مقیمی ،استاندار تهران ،نیز با اشاره
به سابقه طوالنی روابط و همکاریهای ایران و ژاپن در
زمینههای تجاری ،بازرگانی و علمی بهرهگیری از روشهای

علمی را در مقابله با زلزله بسیار سازنده ارزیابی کرد.
وی بهرهگیری از طراحی گنسای در اجرای طرح بازآفرینی
را بسیار راهگشا توصیف کرد و افزود« :باید از ظرفیت محافل
و سمینارهای تخصصی در زمینه مهندسی و مقاومسازی
ساختمانها در برابر زلزله استفاده کنیم .با اجرای طراحی
گنسای در طرح بازآفرینی بافتهای فرسوده ،در صورت
وقوع زلزله تلفات ناشی از آن را به حداقل خواهیم رساند».
دکتر کوبایاشی ،سفیر ژاپن ،نيز با اشاره به اهمیت روابط دو
کشور بهویژه در سطح دانشگاهها عالقهمندی کشور ژاپن را
به چنین روندی ابراز کرد.
در ادامه مراسم ،دکتر نعمت حسنی ،ر ئیس دانشکده عمران
دانشگاه شهید بهشتی ،به تشریح موضوع از منظر علمی
پرداخت و دکتر احمد صادقی ،رئیس سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شهر تهران ،اهمیت طراحی گنسای را بهویژه
در مواقع بحران و زلزله مورد تاکید قرار داد.
اجرای کارگاه آموزشی توسط پروفسور جیرو ساگارا ،رئیس
دپارتمان طراحی محصول دانشگاه کوبه دیزاین ژاپن ،و دکتر
فرزام ،عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا و دبیر علمی
همایش ،پایانبخش روز اول جشنواره طراحی گنسای بود
و ادامه کارگاهها در سفارت ژاپن در روز دوشنبه هفتم و در
دانشگاه الزهرا ،هشتم اسفند برگزار شد.
این جشنواره با حضور کوبایاشی ،سفیر ژاپن در ایران؛ پرفسور
جیرو ساگارا ،رئیس دپارتمان طراحی محصول دانشگاه کوبه
دیزاین ژاپن؛ دکتر محمدحسین مقیمی ،استاندار تهران؛ دکتر
احمد صادقی ،رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران؛ دکتر
نعمت حسنی ،رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید
بهشتی؛ و مسئوالن و دانشجویان پردیس هنرهای زیبا در تاالر
شهید آوینی برگزار شد.
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دیداردکتر محمود نیلی احمدآبادی
با استاد پیشکسوت تاریخ و ادبیات دانشگاه تهران
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،با دکتر
مهدی محقق ،استاد پیشکسوت ادبیات ،فلسفه و تاریخ ،دیدار
کرد.
در این دیدار دکتر نیلی احمدآبادی ضمن ابراز خرسندی از
دیدار با استاد محقق ،برنامههای دانشگاه تهران برای ارتقای
وضعیت علوم انسانی و ادبیات فارسی را تشریح کرد.
دکتر مهدی محقق نیز در این دیدار ،ضمن بیان خاطراتی
از دوران تحصیل و سالهای خدمت در دانشگاه تهران،
دیدگاههای خود را درباره وضعیت زبان و ادبیات فارسی و
تاریخ اسالم در دانشگاه عنوان و توصیههایی برای ارتقای این
حوزههای علوم انسانی ارائه کرد.
دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی؛ دکتر سید احمدرضا
خضری ،مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و
روابط عمومی؛ و دکتر حسن حضرتی ،سرپرست دانشکده
ادبیات و علوم انسانی ،رئیس دانشگاه تهران را در این دیدار
همراهی میکردند.
مهدی محقق سال  ۱۳۰۸شمسی در مشهد به دنیا آمد .وی
پس از تحصیالت مقدماتی ،علوم حوزوي را در مشهد و
تهران تا حد اجتهاد گذراند .پس از اخذ کارشناسی از سال
 ۱۳۳۰تا  ۱۳۳۹به دبیری دبیرستانها و اداره بخش نسخ خطی
کتابخانه ملی فرهنگ پرداخت .در سال ۱۳۳۷دکترای الهیات
و معارف اسالمی را به پایان رساند و سال  ۱۳۳۸دکترای
زبان و ادبیات فارسی را اخذ کرد .در سال  ۱۳۳۹به دانشیاری
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزیده شد و سال  ۱۳۴۶به
درجه استادی ارتقا یافت.

استاد محقق ،نویسنده ،عالمه ،ادیب ،فقیه ،مجتهد ،نسخهپژوه
و پژوهشگر تاریخ پزشکی اسالمی ،مصحح و شارح کتب
ادبی ،فلسفی و فقهی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است.
وی از سال  ۱۳۴۸تا  ۱۳۵۷مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران بود و به مدت دو سال بهعنوان استاد میهمان
در دانشگاه لندن و به مدت هشت سال به تناوب در دانشگاه
مکگیل کانادا به تدریس پرداخت .دکتر محقق سال ۱۳۴۷
شعبه مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مکگیل را در تهران
تأسیس کرد.
وي عضو و رئیس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و
عضو هیأت امنای انجمن فلسفه ایران ،رئیس انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی و مشاور علمی و عضو هیأت امنای بنیاد
دایرهالمعارف اسالمی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
بوده است.
از جمله آثار استاد محقق میتوان به بستاناالطباء ،بیست گفتار
در مباحث فلسفی و کالمی ،تأثیر قرآن در اشعار ناصرخسرو،
تحلیل اشعار ناصر خسرو ،ترجمه شرح منظومه غررالفرایر
سبزواری ،تصحیح کتاب «مفتاح الطب و منهاج الطالب»،
تعلیقات ،مقدمه و تصحیح اشترنامه عطار ،تعلیقات ،مقدمه
و تصحیح وجوه قرآن تفلیسی ،شرح الهیات شفا مأل مهدی
نراقی ،شرح باب حادی عشر عالمه حلی ،شرح مشکالت و
مقدمه بر  ۱۵قصیده از ناصرخسرو ،شیعه در حدیث دیگران،
فیلسوف ری محمدبن زکریای رازی ،مقدمه در شرح احوال
و آثار و افکارالسیره الفلسفیه رازی ،مقدمه و فرهنگ لغات
لسان التنزیل ،وجوه قرآن و یادنامه ادیب نیشابوری اشاره کرد.
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برگزیدگان مسابقه ملی عکس
«سفر به خانه خدا»
معرفیشدند
آیین اختتامیه و معرفی
مسابقه
برگزیدگان
ملی عکس «سفر به
خانه خدا» با حضور
مجید سرسنگی ،معاون
فرهنگی دانشگاه تهران
و احمد مسجد جامعی،
عضو شورای اسالمی
شهر تهران ۶ ،اسفند ،در
سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم که وحید اسکندری ،مدیرکل حوزه ریاست
سازمان حج و زیارت؛ مسعود زندهروح کرمانی ،کمالالدین
شاهرخ و جمعی دیگر از مسئوالن و هنرمندان حضور
داشتند ،دکتر مجید سرسنگی ضمن تشکر از برگزارکنندگان
این مسابقه ،موضوع حج را یکی از شیرینترین ،ارزندهترین
و باشکوهترین موضوعات در فضای ذهنی و عینی ایرانیان
توصیف کرد.
وی ضمن برشمردن ویژگیهای حج و تاکید بر استفاده از
زبان هنر در فرایض دینی ،افزود« :رهبر معظم انقالب در
بخشی از سخنانشان میفرمایند که هیچ تفکری در جهان ثبت
نخواهد شد مگر اینکه با هنر آمیخته شود .ایکاش مسئوالن
ما ،فرمایشات رهبری را بیشتر سرلوحه کارهای خود قرار
دهند و توجه داشته باشند که ایشان به عنوان ولی امر مسلمین
چقدر هنر را به ویژه در فرایض دینی ،چارهساز میدانند».
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معاون فرهنگی دانشگاه تهران با انتقاد از اینکه هنوز از هنر
بهره درست و کافی نبردهایم ،گفت« :حتی کشورهای به
ظاهر الئیک ،آثار هنری خود را به گونهای تولید میکنند که
تفکراتشان را به جهانیان منتقل کنند ،اما هنوز درگیر مبانی
هنر هستیم اینکه آیا هنر در دین میتواند جای داشته باشد
یا خیر؟».
وی تاکید کرد« :اگر ما راه استفاده از هنر به ویژه در فرایض
دینی را پیدا کنیم ،میتوانیم نسل جوان را به خوبی با آنها آشنا
کنیم ،در غیر این صورت نسل جوان نسبت به مبانی دینی
ناآشنا میشوند».
دکتر سرسنگی با اشاره به تشکیک پیشآمده در حوزه
حجاب ،تأکید کرد« :در این  ۴۰سال ،صداوسیما و نهادهای
فرهنگی برای خود و بدون توجه به مخاطبان کار کردهاند .به
همین دلیل است که امروز در ذهن جوانان ما راجع به مسئله
حجاب تشکیک به وجود میآید ،چرا که به بدترین شکل
ممکن حجاب را در حوزه فرهنگ و هنر مطرح کردهایم».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در ادامه استفاده از زبان تصویر
و زبان هنر را از مهمترین ویژگیهای مسابقه ملی عکس سفر
به خانه خدا توصیف و ابراز امیدواری کرد که دانشجویان
دانشگاه تهران بتوانند در چنین برنامههایی به خوبی بدرخشند.
مسعود زندهروح کرمانی ،دبیر هنری این مسابقه ،سخنران
دیگر این مراسم بود .وی گفت« :مسابقه عکس سفر به
خانه خدا ،توسط تشکلهای فرهنگی هنری دانشگاه تهران،
فراخوان خود را آذرماه منتشر کرد .با اتمام مهلت ارسال آثار،
بیش از  ۳هزار عکس به دبیرخانه ارسال شد که بیش از ۱۸۰۰
مورد به بخش داوری راه یافتند».
وی افزود« :با اتمام داوریها در نهایت  ۵۰تصویر از زائران
برای تبدیلشدن به کتاب انتخاب و  ۱۰عکس هم به عنوان
برگزیده این دوره از مسابقه عکس سفر به خانه خدا انتخاب
شدند».
در پایان مراسم اختتامیه ،صاحبان آثار برتر این مسابقه تقدیر
شدند و برای سه اثر برتر این مسابقه ،سه سفر عتبات عالیات
به عنوان جایزه آنها اعالم شد.
مسابقه ملی عکس سفر به خانه خدا در محورهای عزت
و کرامت حجاج ایرانی ،وحدت در جهان اسالم ،عملیات
اجرایی حج سال  ،۱۳۹۶لحظههای ویژه عبادی ،سلفی
بناها و آئینها و استقبال از حجاج سال  ۱۳۹۶و به همت
شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه تهران
و با همکاری و مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران و
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.
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چوب و کاغذ از مهمترین محورهای این کنفرانس است که
در قالب سخنرانی و مقاله ارائه خواهد شد».
دکتر آذرنیوند با تاکيد بر اينکه دانشجویان این دانشگاه،
رهبران آینده محیط زیست بهشمار میآیند افزود« :خوشبختانه
انجمنهای علمی دانشکده ،فعالیتهای علمی مختلفی را در
حوزه محیط زیست ،شیالت ،چوبشناسی و غیره انجام داده
است».
به گفته دکتر حسن خسروی ،دبیر علمی کنفرانس ،از بین ۳۹۷
مقاله ارائه شده ،با نظر هیأت داوران حدود  ۳۰۰مقاله پذیرفته
شده است که از این تعداد  ۳۰درصد مقاالت شفاهی و بقیه
آنها بهصورت پوستر در مدت سه روز ارائه میشود».

کنفرانسبینالمللیمدیریتمنابعطبیعی
در کشورهای در حال توسعه برگزار شد

کنفرانس بینالمللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در
حال توسعه و نشست جهانی رهبران آینده محیط زیست،
 ۶اسفند ،در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
برگزار شد.
در این کنفرانس که به همت انجمن علمی دانشجویی
دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار
شد ،دکتر سید حسین گلدانساز ،رئیس پردیس ،با بیان اینکه
این کنفرانس به مدت سه روز برگزار میشود ،گفت« :در این
کنفرانس بینالمللی  ۳۹شرکت کننده خارجی از  ۳۹کشور
جهان حضور پیدا کردند».
وی تاکيد کرد« :یکی از اصلیترین رسالتهای دانشجویان،
فعالیتهای علمی است که در صورت انجام ،نتایج خوبی
بههمراه خواهد داشت .خوشبختانه امروز تشکلهای علمی
دانشجویی در دانشکده منابع طبیعی فعالیتهای علمی
مختلفی انجام میدهند که برگزاری این کنفرانس یکی از
نمونههای تالشهای انجام گرفته محسوب میشود».
دکتر حسین آذرنیوند ،رئیس دانشکده منابع طبیعی و دبیر
کنفرانس ،نیز هدف از برگزاری این کنفرانس را برقراری
پل ارتباطی بین دانشجویان دانشگاههای کشور با دانشجویان
سایر دانشگاههای جهان در راستای افزایش فعالیتهای
زیستمحیطی و حفظ منابع طبیعی با به کارگیری آخرین
یافتههای علمی توصیف کرد.
وی افزود« :حفظ محیط زیست ،آلودگیهای زیستمحیطی،
بیابانزدایی ،آبخیزداری ،جنگلداری ،شیالت ،مهندسی و

افتتاحبخشنمایشگاهی
اولین جشنواره هنرهای تجسمی در آموزش
دامپزشکی در دانشگاه تهران

بخش نمایشگاهی اولین جشنواره هنرهای تجسمی در
آموزش دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به
صورت رسمی آغاز به کار کرد.
بخش نمایشگاهی اولین جشنواره هنرهای تجسمی در
آموزش دامپزشکی با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی
و دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ۱۴ ،اسفند،
به صورت رسمی افتتاح شد.
این نمایشگاه تا روز چهارشنبه  ۱۶اسفندماه در ساختمان
آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دایر بود .در این
دوره تعداد  ۲۹۳اثر از صد نفر شرکتکننده از شهرهای
مختلف مانند مشهد ،تهران ،کازرون ،شبستر ،لرستان ،شهرکرد،
گرمسار ،سمنان ،تبریز ،زابل و ...ارائه شده است که در آیین
اختتامیه جشنواره ۱۶ ،اسفندماه ،آثار برگزیده اعالم و از آنها
تقدیر شد.
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رویدادهایفرهنگی
موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران
موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان
فارسی دانشگاه تهران در هفته دوم اسفند چهار برنامه فرهنگی
و اجتماعی برگزار کرد.
در هفته دوم اسفند برنامههای جشنواره غیررقابتی غذاهای ملل،
اردوی یکروزه ایرانشناسی به کاشان ،کارگاه یک روزه فرهنگ
ایران و مراسم روز درختکاری در این موسسه برگزار شد.
جشنواره غیررقابتی غذاهای ملل
جشنواره غیررقابتی غذاهای ملل با هدف تعامل و آشنایی
دانشجویان کشورهای مختلف با آداب و سنن یکدیگر نهم
اسفند در موسسسه لغتنامه دهخدا برگزار شد .در این
برنامه که با مشارکت و حضور فعال دانشجویان همراه بود،
دانشجویان با فراخوان قبلی نسبت به طبخ غذاهای محلی خود
اقدام و ضمن معرفی و نحوه طبخ هر غذا ،سایر دانشجویان را
به صرف ناهار و دورهمی صمیمانه دعوت کردند.
اردوی یکروزه ایرانشناسی کاشان
با هماهنگی خانه گردشگری دانشگاه تهران تعدادی از
دانشجویان این موسسه ،از بناهای تاریخی شهر کاشان بازدید
کردند .این برنامه  ۱۱اسفند برگزار شد.
کارگاه یک روزه فرهنگ ایران
به منظور آشنایی دانشجویان غیرایرانی موسسه لغتنامه دهخدا

با فرهنگ ایران ،برنامه یک روزه بازدید از موزهها و آشنایی با
ورزشهای باستانی و پهلوانی ایران  ۱۵اسفند برگزار شد .در
این برنامه ،دانشجویان به همراه مدرسان از موزه ایران باستان،
موزه دوره اسالمی و موزه آبگینه بازدید کردند .همچنین
دانشجویان با حضور در زورخانه دانشگاه تهران و به اهتمام
مدیریت و ورزشکاران این زورخانه ،ضمن شرکت در کارگاه
آشنایی با این ورزش باستانی ،اجرای گوشهای از این ورزش
را توسط ورزشکاران تماشا کردند.

مراسم روز درختکاری
در مراسم درختکاری در روز  ۱۶اسفند که با حضور دکتر
درزی ،رئیس موسسه دهخدا و دکتر عدالتخواه ،شهردار
ناحیه  ۷منطقه یک تهران ،برگزار شد ،دانشجویان  ۳۰نهال
در باغ موسسه کاشتند .حضور فعال دانشجویان در این برنامه،
فضایی بانشاط و صمیمی را ایجاد کرده بود.
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مراسم تجلیل از
خانوادههایشهدای
دانشگاهتهران
برگزار شد

مراسم تجلیل از خانوادههای شهدای دانشگاه تهران ،با حضور
دکتر نیلی احمدآبادی ۲۱،اسفند ،در باشگاه دانشجویان
دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه تهران در این مراسم ،با بیان اینکه دانشگاه
نیازمند مساعدت جامعه است ،گفت« :دانشگاه نهادی مردمی
است نه دولتی و باید مردم کمک کنند تا وظیفهاش را به
درستی انجام دهد .همه جوامع به دنبال الگو هستند و آینده
کشورها بستگی به آن الگوها و دنبال کردن آنها دارد».
وی تاکید کرد« :اگر دانشگاهها به عنوان نهادی معرفتی و
علمی الگویی را معرفی کنند ،صاحب ارزش خواهد بود».
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد« :ما هم در ایران به دنبال
معرفی الگوها هستیم و خوشبختانه الگو هم زیاد داریم.
یکی از برترین این الگوها شهدا هستند .شاید کمتر
جمعی را بشناسیم که بتوانند همسان شهدا مورد پذیرش
و قبول مردم ایران قرار بگیرند».
وی اضافه کرد« :مردم یک تصور و برداشت واضح و روشن
از شهدا دارند و به طور طبیعی آنها را به عنوان الگوی خود
انتخاب میکنند ،اما با نسلی مواجه هستیم که با شهدا ارتباط
نداشتهاند و هر چه دارند شنیدهها و گفتههاست .ما باید شهدا
را معرفی کنیم تا جوانان بتوانند الگوهای برتری را برای خود
انتخاب کنند».
دکتر نیلی احمدآبادی با طرح این سوال که چرا شهدا
جایگاه ویژهای دارند ،خاطرنشان کرد« :نخست رسیدن
به انتخاب است ،شهدا انتخاب میکنند .خیلی از ما در
زندگی مسیرمان را براساس تصادف انتخاب کردهایم .اما
شهدا یعنی کسانی که مسیر را آگاهانه انتخاب کردند و
در این مسیر جانفشانی کردند».
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رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد« :وظیفه دانشگاه اشاعه علم
است .علمی را که آگاهان و مصلحان به جامعه عرضه کردند،
دانشگاه وظیفه دارد آن را توسعه و نشر دهد».
وی با تاکید بر وظیفه الگوسازی دانشگاه گفت« :امیدواریم
بتوانیم در این مسیر و مسیرهای صحیح اقدام کنیم و امیدواریم
بدنه علمی دانشگاه بتواند در نشر فرهنگ خودآگاهی ،اصالح
و مصلح بودن قدم بردارد ،چون هر چقدر این بیان گویاتر و
آگاهانهتر باشد مطمنا جوانان بیشتری جذب میشوند».
دکتر نیلی احمدآبادی ادامه داد« :فطرت انسانی دنبال انتخاب
بهترینهاست و هرکس در این جهان بهترینها را برتر و بهتر
معرفی کند ،همان فرهنگ دنیا را فرهنگ خود میکند».
وی با بیان اینکه آمریکاییها از نفوذ تفکرات شهدا در ذهن
جوانان ایرانی ترس دارند ،گفت« :معاندان و آمریکاییها
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میلیونها دالر برای شبکهها و کانالهای ماهوارهای و فضای
مجازی به زبان فارسی علیه نظام جمهوری اسالمی هزینه
کردند تا ریشه تفکر شهدا را از ذهن جوانان ما پاک کنند ،ولی
موفق نشدند و سیلی خوردند».
پیش از سخنان رئیس دانشگاه تهران ،دکتر مجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،در این مراسم ،گفت :امروز
گرد هم آمدهایم تا بگوییم ایثارگری غیورمردان و غیورزنان
را فراموش نکردهایم.
وی تصریح کرد« :دانشگاه تهران هرچند بزرگترین و
پرافتخارترین دانشگاه کشور است ،اما نباید این دانشگاه
را فقط به عنوان یک مرکز علمی نگاه کنیم ،دانشگاه تهران
بخشی از میراث فرهنگی کشور و یکی از سنگرهای
محکم و ارزنده برای نیروهای مسلمان ،در برابر کفر و
استکبار بوده است».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ادامه داد :دانشگاه تهران از قبل
از انقالب مرکزی برای مبارزان انقالب بوده و بعد از انقالب
هم در دفاع مقدس و سازندگی نقش مهمی را ایفا کرده است.
در ادامه ،سردار محمدرضا یزدی بهعنوان فرمانده سپاه
حضرت محمد رسولاهلل (ص) تهران بزرگ ،در مراسم
تجلیل از خانوادههای شهدای دانشگاه ،گفت :تفاوت شهدای
ما با کشتهشدگان سایر کشورها در نوع نگاه و تفکرات است.
هیچ یک از کشورها نمیتوانند به عزتی برسند که جمهوری
اسالمی به آن رسیده است.
در پایان این مراسم که با شعرخوانی صابر خراسانی
همراه بود ،از خانواده 117خانواده شهید و شهدای مدافع
حرم تقدیر شد.
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برگزاری نشست دانشجويان خارجي در پرديس علوم دانشگاه تهران
چهارمين نشست دانشجويان خارجي با مسئوالن پرديس
علوم 7 ،اسفند ،با پيام رئیس پرديس آغاز شد.
در این   نشست که معاونان اداري و مالي ،دانشجويي،
پژوهشي ،مشاور بينالملل و روساي ادارات پرديس حضور
داشتند ،پس از معرفي خدمات هر بخش به سواالت
دانشجويان در زمينههاي مختلف توسط مسوالن مربوط
پاسخ داده شد.

همچنین درخواستهاي دانشجويان و مسائلی كه در آئيننا
مه مسكوت بودتوسط مشاور بينالملل پرديس يادداشت ،تا
با همفكري معاونت بينالملل دانشگاه راههكار قانوني براي
آنها  ارائه شود.
در ادامه این نشست پس از گفتوگوي صمیمانه دانشجويان
با مسئوالن  از نفرات برتر در سه مقطع تحصيلي با اهدای
لوح تقدیر شد.

برگزاری کارگاه ورزش
محدودیتها و انگیزههای زمینهساز موفقیت در پردیس بینالمللی کیش

کارگاه «ورزش :محدودیتها و انگیزههای زمینهساز
موفقیت» ۳ ،اسفند توسط زهرا نعمتی ،اولین بانوی طالیی
تاریخ پارالمپیک ایران ،و آرمین امانتی ،دانشجوی دکترای
مدیریت ورزشی پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران ،در
سالن اجتماعات این پردیس برگزار شد.

در این کارگاه عالوه بر جمعی از اعضای هیأت رئیسه،
استادان ،دانشجویان و کارکنان پردیس ،تعدادی از ورزشکاران
جزیره کیش از جمله علی خدیور ،عضو تیم ملی دو و میدانی
کشور و فردین محمدزاده ،مربی تیم ملی دو و میدانی ایران،
نیز حضور داشتند.
زهرا نعمتی ،پرچمدار جمهوری اسالمی ایران در المپیک ریو،
پس از برگزاری این کارگاه با دکتر منصور خلیلی عراقی،
رئیس پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران ،دیدار و
گفتوگو کرد.
در این دیدار دکتر خلیلی عراقی ضمن تشکر از حضور این
بانوی قهرمان در پردیس ،لوح تقدیری را به پاس تالشها و
فعالیتهای ارزنده وی بهعنوان برترین ورزشکار تیراندازی با
کمان معلوالن جهان در سال  ۲۰۱۷به وی تقدیم کرد.
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آموزش الکترونیک برای دانشجویان بینالمللی
راهاندازی میشود
مشاور امور بینالملل پردیس البرز دانشگاه تهران از راهاندازی
آموزش الکترونیک برای دانشجویان بینالمللیدر آینده نزدیک
در این پردیس خبر داد.
در دهمین نشست شورای عمومی پردیس البرز که ۱۶
اسفند ،با حضور معاون بینالملل دانشگاه تهران در تاالر
امیرکبیر برگزار شد ،دکتر محمدرضا سعیدآبادی ،مشاوره امور
بینالملل این پردیس ،از راهاندازی آموزش الکترونیک برای
دانشجویان بینالمللی خبر داد.
در این نشست که با حضور دکتر محمد باقر قهرمانی ،معاون
بینالملل دانشگاه ،برگزار شد ،ابتدا دکتر نوربخش ،رئیس
پردیس البرز ،توضیحاتی در خصوص برنامههای پردیس در
سال آتی ارائه و ابراز امیدواری کرد که این برنامهها با همیاری
مدیران گروههای آموزشی پردیس اجرایی شود.
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دکتر نوربخش مهمترین برنامههای در دست اقدام پردیس
را بینرشتهایها ،برنامهریزی برای بینالمللی شدن پردیس و
ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در پردیس البرز برشمرد.
در ادامه دکتر قهرمانی ،با تشکر از اقدامات پردیس در زمینه
بینالمللی شدن ،ضمن تشریح سیاستهای کالن دانشگاه
تهران در حوزه بینالمللی شدن ،پیشنهادهایی از جمله ایجاد
زیرساختهای الزم در پردیس برای راهاندازی کالج انگلیسی
پردیس البرز ارائه کرد.
سپس دکتر وصفی مرندی ،معاون اجرایی پردیس ،به تشریح
عملکرد سال جاری در حوزه اداری مالی و برنامههای آینده
پردیس پرداخت.
در ادامه ،دکتر سعیدآبادی ،مشاور امور بینالملل پردیس،
ضمن برشمردن برنامههای بینالمللی پردیس از جمله
جذب دانشجوی خارجی ،برگزاری کارگاههای بینالمللی،
استفاده از استادان خارجی برای برگزاری دورههای فشرده،
از برنامهریزی برای برگزاری دوره آموزش الکترونیک برای
دانشجویان خارجی برای اولین بار در دانشگاه تهران توسط
پردیس البرز خبر داد.
سپس دکتر رفیعی ،معاون علمی پردیس ،به تشریح محورهای
اصلی برنامه یعنی ،چگونگی روند اجرایی برنامههای آموزشی،
پژوهشی در پردیس البرز پرداخت و از مدیران گروههای
پردیس البرز خواست نسبت به ارتقای امور آموزشی و
پژوهشی دانشجویان اهتمام ویژه داشته باشند.
در پایان اعضای هیات رئیسه پردیس و مدیران گروههای
آموزشی در خصوص موارد مطروحه به تبادل نظر پرداختند.

کارمند دانشگاه تهران از جشنواره «سینما کمپ» روسیه دیپلم افتخار گرفت
مستند بلند «آله آموت» به تهیه
کنندگی و کارگردانی علی اصغر
ودایع خیری ،مسئول روابط عمومی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
موفق به دریافت دیپلم افتخار از
جشنواره بینالمللی «سینما کمپ»
( )CINEMA CAMPروسیه شد.
مستند بلند «آله آموت» به تهیه
کنندگی و کارگردانی علی اصغر ودایع خیری ،مسئول روابط
عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،موفق به دریافت
دیپلم افتخار از جشنواره بینالمللی «سینما کمپ» (CINEMA

 )CAMPروسیه شد.
این مستند بلند که حاصل تالش هفت فصل ضبط در مناطق
مختلف الموت قزوین است پس از ضبط طوالنی مدت و
مراحل تولید راهی جشنوارههای بینالمللی شد.
آله آموت نگاهی دارد به طبیعت بکر منطقه الموت قزوین
که مردمان آن خطه با دانش بومی و تعامل با طبیعت ،قرنها
زندگی میکنند.
در خالصه داستان این مستند آمده است« :طبیعت آموزگار
بیبدیل است گاه بارنج وگاه با کرامت .اینجا الموت است
سرزمینی که زیباییهایش را اندازهای نیست .عقاب چه نیکو
آن را میدانست.»...
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نوزدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

نوزدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و
فضای مجازی :دوفضاییشدن جهان در دانشکده مطالعات
جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
اين جلسه  ۲۳بهمن در تاالر حنانه دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران با عنوان «تدوین اولویتهای کدهای مسئولیت
اجتماعی در فضای مجازی» به همراه اکران نخستین مستند
دانشجویی «مسئله مسئولیت» توسط سیدمیالد موسوی
حقشناس ،کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران ،برگزار
شد .در ابتدای جلسه دکتر احسان شاه قاسمی ،عضو هیأت
علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،
به اهمیت موضوع تدوین اولویت کدهای مسئولیت اجتماعی
در فضای مجازی اشاره کرد و گفت« :گسترش این بحث
منجر به نتایج مهمی در حوزه فضای مجازی خواهد شد».
در ادامه ،جلسه سیدمیالد موسوی حقشناس ،کارشناس ارشد
ارتباطات دانشگاه تهران ،با اشاره به مسئله تدوین کدهای
اخالقی گفت« :ضرورت وجود قاعدههای اخالقی در فضای
مجازی با توجه به قابلیتهای بیبدیل ،گسترده و روزافزون
آن ،غیرقابل انکار به نظر میرسد».
وی افزود« :یکی از ظرفیتهای مغفول در راستای
سامانبخشی و توسعه اخالق در فضای مجازی ،بهرهگیری
از نقش مسئولیتهای اجتماعی و تدوین کدهای مرتبط با آن

است» .در ادامه نشست ،مستند  ۶۰دقیقهای «مسئله مسئولیت»
به کارگردانی سیدمیالد موسوی حقشناس به نمایش درآمد.
مستندی که در آن برخی از مهمترین چالشهای کنونی
فضای مجازی بررسی شد .مسائلی از جمله «ارائه اطالعات
مخدوش»« ،مالکیت فکری»« ،محتواهای فریبنده»« ،حریم
خصوصی»« ،استفاده از تکنیکهای غیرحرفهای ،آزاردهنده و
آسیبزا»« ،خألهای قانونی»« ،کودکان و خانواده»« ،بازنشر» و
«کنشگری اجتماعی» برخی از مواردی بودند که در این مستند
به وسیله مصاحبه با ده تن از متخصصان و صاحبنظران
حوزه ارتباطات مورد بحث و آسیبشناسی قرار گرفت.
موضوع  حائز اهمیت در این نشست در ارتباط با اکران مستند
۶۰دقیقهای «مسئله مسئولیت» ،به تهیهکنندگی و کارگردانی
میالد موسوی حقشناس ،کارشناس ارشد ارتباطات دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،بود که برای اولین بار در
نوزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی
با حضور دکتر سعیدرضا عاملی و جمعی از استادان و
پژوهشگران ارتباطات در دانشکده مطالعات جهان به نمایش
درآمد .نوزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای
مجازی :دوفضایی شدن جهان با اهداء لوح تقدیری از طرف
رئیس کرسی یونسکو به سید میالد موسوی حقشناس به
پایان رسید.

برگزاری همایش قدس ،پایتخت صلح ادیان با همکاری دانشکده مطالعات جهان

همایش «قدس ،پایتخت صلح ادیان» با همکاری دانشکده
مطالعات جهان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار
شد .سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با همکاری رهبران
ادیان رسمی کشور ،دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
و دیگر مراکز علمی و دینی ،همایش «قدس ،پایتخت صلح
ادیان» را در پی تصمیم دولت ترامپ در انتقال سفارت آمریکا
از تلآویو به بیتالمقدس و در محکومیت اقدام مذکور۱۱ ،
بهمن ،در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات

اسالمی برگزار کرد.در این همایش  مقامات علمی و دینی
کشورمان درباره نقش قدس در همزیستی مسالمتآمیز
پیروان ادیان ابراهیمی ،بحث و گفتوگو کردند .در این مراسم
آیتاهلل محمدی گلپایگانی ،رئیس دفتر مقام معظم رهبری؛
دکتر سید عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه؛
صالح زواوی ،سفیر فلسطین؛ آیتاهلل تسخیری ،مشاور مقام
معظم رهبری در امور جهان اسالم و نمایندگان ادیان مختلف
و مسئوالن دانشکده مطالعات جهان حضور داشتند.
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مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه برگزار شد
مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه با نکوداشت
استاد هما جدیکار ،استاد سعید پورصمیمی و استاد پرویز
پورحسینی  ۱۹،اسفند ،در تاالر شهید آوینی پردیس هنرهای
زیبا دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،پس از یک دقیقه سکوت به خاطر
درگذشت دکتر کوثر ولوون هفتوان ،دکتر مجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،ضمن تقدیر از تمام
دستاندرکاران برگزاری هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه،
اعم از دانشجویان ،مدیران و مسئوالن ،گفت« :دوستان
برگزارکننده جشنواره جلسهای با جناب آقای دکتر نیلی
احمدآبادی ،رئیس محترم دانشگاه تهران ،داشتند که در آن
جلسه به کفایت ،دیدگاه مثبت دانشگاه در خصوص برگزاری
چنین جشنوارههایی عنوان شد».
وی افزود« :فعالیتهایی مانند جشنواره تئاتر تجربه دانشجویان،
یکی از ارزندهترین فعالیتهای فرهنگی و هنری دانشگاه
تهران در طول سال است و دانشگاه وظیفه خود میداند که از
این حرکت حمایت کند .امیدوارم که در سالهای آینده این
جشنواره با فعالیت یکسالهای که دبیرخانه آن انجام میدهد،
برخی از نواقصی را که دارد برطرف کند و از همه مهمتر
برگزاری این جشنواره بهعنوان یک رخداد جدی در تقویم
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی پردیس هنرهای زیبا ثبت
شود».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،اظهار داشت« :امیدواریم هم
مسئوالن پردیس هنرهای زیبا و هم مسئوالن دانشگاه تهران
توجه بیشتری به این جشنواره نشان دهند .جشنواره تئاتر

تجربه هویت خودش را باید از هویت دیگر جشنوارههای
تئاتری جدا کند .افتخار ما این است که جشنواره تئاتر
تجربه یک جشنواره منحصر بهفرد ،دارای هویت مشخص
و جشنوارهای بر مبنای آموزههای تئاتری در سطح دانشگاه،
ملی و بینالمللی باشد».
دکتر مجید سرسنگی در پایان سخنانش خاطر نشان کرد« :با
تالشهای بسیاری که دبیر و اعضای دبیرخانه این دوره از
جشنواره ،برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره انجام دادند،
میتوان گفت که همه ما شاهد این بودیم که جشنواره در
سطح باالتری نسبت به دورههای پیشین خود برگزار شد .به
همین دليل باید از برگزارکنندگان این دوره از جشنواره که
همگی دانشجو بودند تقدیر و تشکر کرد».
در مراسم اهدای جوایز برگزیدگان هجدهمین جشنواره تئاتر
تجربه هنرمندانی چون امیر اثباتی ،کورش سلیمانی ،اصغر
دشتی ،شهرام زرگر ،ادنا زینلیان ،فرزاد معافی ،دکتر رامتین
شهبازی ،رضا ثروتی ،رضا مهدیپور ،و چند تن دیگر از
هنرمندان و استادان دانشگاه ،برای اهدای جوایز هر بخش ،به
روی صحنه آمدند و اسامی برگزیدگان را قرائت کردند.
همچنین ضمن اعالم برگزیدگان جشنواره ،از استاد هما
جدیکار ،استاد سعید پورصمیمی و استاد پرویز پورحسینی
تقدیر شد.
هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه از  ۷تا  ۱۹اسفند  ۱۳۹۶در
دانشگاه تهران ،مرکز تئاتر مولوی ،مجموعه عمارت روبرو و
خانه فرهنگ و هنر مانا و با دبیری جواد کاوندی برگزار شد.
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آغاز به کار انجمن ادبی دانشگاه تهران
با گرامیداشت یاد قیصر امینپور
انجمن ادبی دانشگاه تهران با نکوداشت زندهیاد قیصر امینپور،
شاعر و استاد فقید دانشگاه تهران ،آغاز بهکار کرد.
آیین گشایش انجمن ادبی دانشگاه تهران با نکوداشت یاد و
خاطره دکتر قیصر امینپور و تقدیر از خانواده این هنرمند با
حضور معاون فرهنگی دانشگاه و جمعی از هنرمندان و اهالی
فرهنگ و ادب ۱۷ ،بهمن ،در باغموزه نگارستان دانشگاه تهران
برگزار شد.
در این مراسم دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه
تهران ،ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر ،گفت« :امیدوارم
فرارسیدن این ایام مبارک بهانه و فرصتی باشد برای بازنگری
در ارزشهای انقالب و رسیدن به آرمانهایی که مردم بزرگ
ایران و رهبر فقید انقالب حدود  ۴۰سال پیش به خاطر آنها
انقالب اسالمی را رقم زدند».
وی گفت« :باید نسل جوان را با چهره واقعی انقالب آشنا
کنیم و مانع از آن شویم که رفتار غلط برخی افراد به حساب
انقالب و نظام اسالمی گذاشته و توجه به مردم ،که ولی
نعمتان ما هستند ،به فراموشی سپرده شود».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان
خود بر لزوم ارتباط هرچه بیشتر دانشگاهها با جامعه تاکید
کرد و افزود« :امروزه افتخار دانشگاههای برتر جهان در
میزان تأثیرگذاری آنها بر جامعه و نقشی است که در جامعه
ایفا میکنند .متأسفانه هنوز دانشگاههای ما بهطور کامل این
رسالت خود را درک نکرده و فاصلهای بین آنها و نیازهای

واقعی جامعه دیده میشود».
وی ادامه داد« :باید بحث مسئولیتپذیری اجتماعی و ارتباط
با جامعه را جدی بگیریم و دانشجویان را به گونهای هدایت
کنیم که در کنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی یاد بگیرند
چگونه در جامعه نقشآفرینی کنند».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار داشت« :یکی از نکاتی
که بسیار آزاردهنده است انفکاک فضای فرهنگی و هنری
دانشگاه و جامعه از هم است .متأسفانه ارتباط درستی بین
فضای دانشگاهی و فضای حرفهای هنر وجود ندارد ،به همین
خاطر است که تعداد زیادی از فارغالتحصیالن رشتههای
هنری ما جذب فضای حرفهای هنری نمیشوند».
وی با طرح این سوال که چرا استادان رشته هنر و ادبیات ،نقش
کمی در ایجاد جریانات فرهنگی و هنری دارند ،عنوان کرد:
«در گذشته کسی که کرسی استادی دانشگاه را داشت اتفاق ًا
در جامعه نیز تأثیرگذار بود .در واقع ما تأثیر کمی بر جامعه
میگذاریم و از سوی دیگر تأثیر کمی هم از آن میگیریم.
نگاهی به خیل پایاننامههای ادبی و هنری نشان میدهد که
اغلب این پایاننامهها بر مبنای نیازهای واقعی فضای فرهنگ
و هنر تدوین نمیشوند و موضوعات آنها کمتر مورد استفاده
جامعه فرهنگی و هنری قرار میگیرد».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در ادامه ضمن ابراز خرسندی
از تشکیل انجمن ادبی دانشگاه تهران ،تاکيد کرد« :انجمن
ادبی دانشگاه تهران میتواند به عنوان پلی بین فضای ادبی
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دانشگاهی و فضای بیرون آن نقشآفرینی کند .از سوی دیگر
در این انجمن دانشجویان میتوانند در کنار استادان و شعرای
برجسته کشور ،کیفیت کار خود را ارتقا دهند».
دکتر سرسنگی در پایان سخنان خود ضمن تشکر از حضور
مهمانان یاد و خاطره قیصر امینپور ،استاد برجسته و فقید
دانشگاه و شاعر ارزنده انقالب را گرامی داشت.
در ادامه این مراسم ،سهیل محمودی ،ساعد باقری ،عبدالجبار
کاکایی ،بیوک ملکی ،حسین آهی ،دکتر ترکی و تعدادی از
دانشجویان به ایراد سخن و قرائت اشعار خود پرداختند و
سپس از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران لوح تقدیر و
هدایایی به خانواده مرحوم قیصر امین پور اهدا شد.

اولین دوره آموزشی ویژه کارشناسان فرهنگی
دانشگاه تهران برگزار شد

اولین دوره آموزشی ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران
از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی و با همکاری مرکز
آموزشهای ضمن خدمت دانشگاه برگزار شد.
اولین دوره آموزشی ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران
از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با همکاری
مرکز آموزشهای ضمن خدمت دانشگاه ،با حضور دکتر
محمدعلی زارع چاهوکی ،مدیر کل فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه تهران ،و جمعی از مدیران معاونت فرهنگی و
کارشناسان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ۳ ،بهمن در تاالر
امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،دکتر زارع چاهوکی گفت« :این دوره
آموزشی در راستای برنامه سوم توسعه دانشگاه؛ بحث اخالق
حرفهای ،مسئولیتهای اجتماعی ،معنویت در سازمان و
راهبری تشکلهای دانشجویی طراحی شده است و مهمترین
هدف ما از برگزاری این دورهها ،این است که بتوانیم با
کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران که در بخشهای مختلف
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واحدها زحمت میکشند و بار اصلی مسئولیتهای مختلف
فرهنگی و دانشجویی بر دوش آنها است ،هماندیشی و تبادل
نظر داشته باشیم و از ظرفیتها و توانمندیهای فراوان درون
واحدهای دانشگاه در راستای تحقق اهداف فرهنگی بهرهمند
شویم که امیدواریم این تعامل و هماندیشی بتواند باعث تحول
خوبی در راستای اهداف و فعالیتهای ما باشد».
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران افزود« :در ارتباط
با تشکلهای و نشریات دانشجویی از نظر کمی ،وضعیت
نسبت ًا خوبی در دانشگاه تهران داریم ،اما از لحاظ کیفی الزم
است که تشکلها را به جایگاه واقعی  نزدیکتر کنیم .یکی
از اهدافی که امسال و سال آینده مد نظر است ،کیفیکردن
فعالیتها به خصوص در بحث تشکلهای دانشجویی است».
در ادامه ،دکتر بهزاد هدهدی ،رئیس مرکز پژوهشهای
فرهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی ،در نخستین نشست
آموزش تخصصی معنویت در کار ،سازمان و مدیریت ،به
بررسی اهمیت معنویت در کار ،سازمان و مدیریت ،منافع
معنوی برای سازمان ،منافع فردی معنویت و  ...پرداخت.
بخش دوم این نشست توسط محمد جواد جامهبزرگی،
معاون اداره و رئیس اداره تشکلهای اسالمی دانشجویان،
اجرا شد که به بررسی موضوعات مطرح در حوزه تشکلهای
اسالمی اختصاص داشت.
ادامه نشستهای این دوره آموزشی در روزهای  17 ،10و 24
بهمن و اول اسفند برگزار شد.

نشستبررسی
مسائل و مشکالت مراکز و مؤسسات پژوهشی
دانشگاه برگزار شد

اولین نشست بررسی مسائل و مشکالت مراکز و مؤسسات
پژوهشی دانشگاه با حضور ریاست و معاونین دانشگاه و
رؤسای مراکز و مؤسسات پژوهشی نوع  ۱و  ۲و ۲۶ ،۳
اسفند ،در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست ابتدا ،دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی
دانشگاه تهران ،گفت« :مراکز و مؤسسات پژوهشی
دانشگاه در راستای رفع مشکالت و نیازهای جامعه
تأسیس میشوند ،لذا میتوانند منبع درآمدزای خوبی برای
دانشگاه باشند».
در این نشست ،پس از بیان مسائل و مشکالت توسط
رؤسای مراکز و مؤسسات پژوهشی راهکارهایی براي رفع
مشکالت توسط رئيس و معاونین دانشگاه برای حاضرین
در جلسه ارائه داده شد.
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رئیس جدید مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی
دانشگاه تهران معرفی شد

مراسم معارفه و تودیع رؤسای جدید و پیشین مرکز مطالعات
عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران ۱۲ ،اسفند ،برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمود واعظی بهعنوان رئیس جدید مرکز
مطالعات عالی انقالب اسالمی معرفی و از زحمات دکتر
فیروز اصالنی تقدیر شد.
دکترمحمد رحیمیان ،معاون پژوهشی دانشگاه تهران ،طی
سخنانی اظهار اميدواري کرد که رئیس جدید مرکز با کمک
استادان بتوانند زمینه خدمات باالیی را در دانشگاه تهران
فراهم آورند و در کل کشور هم خدمات شایستهای به انقالب
اسالمی ارائه کنند.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با تبیین انواع موسسات و
تشریح عملکرد هریک از آنها گفت« :ما در دانشگاه موسسات
نوع دو و سه را داریم که موسسات نوع دو عمدت ًا بینرشتهای
هستند و دانشگاه حمایت جدی از آنها ندارد و باید اذعان کرد
کهتقاضامحورند».
دکتر رحیمیان در ادامه افزود« :موسسات نوع سه هم تقاضا
محورند ،ولی یک سازمان پشتیبان آنهاست و دانشگاه از این
موسسات فقط پشتیبانی علمی میکند .دانشگاه به دنبال آن
است که اینگونه موسسات را هر چه بیشتر رونق دهد ،اما
با توجه به اینکه دانشگاه در شرایط مالی مطلوبی قرارندارد و
این موسسات را نمیتوان به دولت تحمیل کرد باید آنها به
گونهای خود را اداره کنند».
وی تاکيد کرد« :ما یک نوع موسسات دیگر هم داریم که
موسسات نوع یک هستند ،ولی با توجه به اینکه تعداد
محققین در این موسسات محدود بود و دانشجویی که جذب
میشد از پتانسیل کامل دانشگاه استفاده نمیکرد ،در یک برهه
زمانی دانشگاه تصمیم گرفت که این موسسات را در کنار

دانشکدهها قرار دهد که امیدوارم با سیاستی که دانشگاه در
پیش گرفته این موسسات بتوانند از پتانسیل نیروی کارشناسی
ارشد و دکترا بهرهمند شوند».
معاون پژوهشی دانشگاه تهران در ادامه یکی از این موسسات
را مرکز عالی مطالعات انقالب اسالمی دانست و افزود« :این
مرکز هم با توجه به صحبتهایی که انجام شد و مصوبه هیات
رئیسه در کنار دانشکده معارف و اندیشه اسالمی قرار گرفت.
در جلساتی که اساسنامه آن شکل گرفت از دانشکدههای
حقوق ،ادبیات ،علوم اجتماعی ،مطالعات جهان ،الهیات و نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هم دعوت کردیم تا
در این اساسنامه نقش داشته باشند».
دکتر رحیمیان خاطر نشان کرد« :شورای سیاستگذاری موسسه
متشکل از روسای این دانشکدهها و نماینده مقام معظم رهبری
است که در جلسه سیاستگذاری هستند و این بدان معناست
که ما از پتانسیل دانشکدههای مختلف هم بتوانیم استفاده
کنیم .بنابراین فکر میکنم که موفقیت دکتر واعظی در این
است که عالوه بر استادانی که در این مرکز هستند از پتانسیل
دانشکدههای مختلف هم استفاده کنند».
وی در پایان افزود« :از جمله مواردی که دکترواعظی به آن
اهمیت میدهند نقش بینالمللی بودن مرکز است .ما نتوانستیم
ابعاد وسیع انقالباسالمی را به کشورهای دیگرمعرفی کنیم.
با پتانسیل این مرکز و همکاری دانشکدههای دیگر و با
خصوصیاتی که دکتر واعظی دارند ،امیدوارم دانشگاه به این
امر مهم دست یابد».
در این مراسم ،دکتر علی عسکری ،رئیس دانشکده معارف
و اندیشه اسالمی ،نیز گفت« :دکتر واعظی یکی از فرزندان
انقالب هستند و دغدغه انقالب ،علم و دانشگاه را دارند .لذا
من بسیار امیدوارم که با حضور ايشان به ایدههایی که در این
زمینه وجود دارد بیفزایند و بعد بینالمللی و همکاریهای بین
دانشگاهی مرکز را قویتر و منسجمتر کنند».
دکترمحمود واعظی ،رئیس جدید مرکز مطالعات عالی انقالب
اسالمی ،نیز در این جلسه تاکيد کرد« :به هر دلیل جایگاه
دانشگاه تهران در عرصههای بینالمللی بهویژه در زمینه
معارف انقالب اسالمی خالی است».
وی با تبیین اینکه درخواستهای مکرری از خارج
کشور برای فعالیت در این عرصه ارائه میشود و با اشاره
به اساسنامه مرکز گفت« :وظیفه ما است که در ترویج
اندیشه انقالب اسالمی در همه عرصهها بهویژه عرصه
بینالمللی فعالیت کنیم ،البته اینگونه کارها فردی نیست
و این بحث ملی ،هویتی وانقالبی ما است».
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نشست دانشجویان خارجی
با مسئوالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاهتهران

دانشجویان خارجی دانشگاه تهران با مسئوالن دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دیدار و گفتوگو کردند.
هفتم اسفند  ،۱۳۹۶نشستی با حضور مسئوالن دانشکده
ادبیات و علوم انسانی و دانشجویان غیرایرانی برگزار شد تا
دانشجویان بینالمللی بتوانند مسائل و پرسشهای خود را با
مسئوالن دانشکده مطرح کنند.
در این نشست که با حضور دکتر حسن حضرتی ،سرپرست
دانشکده؛ دکتر مزدک انوشه ،مشاور امور بینالملل و رئیس
ادارۀ آموزش و معاون مدیرکل دانشجویان خارجی دانشگاه؛
برگزار شد ،به وضعیت بینالملل دانشکده اشاره شد.
مشاور این حوزه اعالم کرد که از میان موضوعات و
درخواستهایی که دانشجویان خارجی در نشست سال
گذشته مطرح کردند ،به سه موضوع :حذف عنوان ویژۀ
دانشجویان خارجی از مدرک دانشآموختگان رشتۀ زبان و
ادبیات فارسی ،کاهش هزینۀ ثبتنام دانشجویان اهل افغانستان
و اعطای بورسیۀ هیات رئیسۀ دانشگاه به دانشجویان ممتاز
غیرایرانی رسیدگی شده است.
سپس دانشجویان حاضر در جلسه که در مقاطع کارشناسی
ارشد و دکتری مشغول به تحصیلاند ،درخواستها و مسائل
جاری خود را طرح کردند.
از آن میان میتوان به مشکالت مربوط به بیمه ،مساعدت
دانشگاه در کاهش هزینههای تحصیل و اقامت ،لزوم
راهاندازی رشتۀ زبان فارسی و برخی مشکالت گروههای
آموزشی اشاره کرد.
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بررسي انتساب خسرونامه به شاعر نيشابور در
دانشکده ادبيات دانشگاه تهران
«كشفي در حوزه شناخت عطار با تاكيد بر بررسي انتساب
خسرونامه به شاعر نيشابور» عنوان نشستي بود که سهشنبه
هشتم اسفند  ۱۳۹۶در تاالر كمال دانشكده ادبيات و علوم
انساني برگزار شد.
در اين نشست که با حضور عالقهمندان اين حوزه و سخنراني
دكتر جواد بشري ،عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات
فارسي ،برگزار شد ،دكتر بشري با ذكر اين نكته كه بيشترين
تحقيقات انجام شده در  ۱۵۰سال اخير درباره عطار ،توسط
بزرگترين ايرانشناسان داخلي و خارجي انجام شده است،
افزود« :در اين ميان سهم عمده اين آثار به استادان ريتر ،نفيسي،
فروزانفر ،زرينكوب و شفيعي كدكني تعلق دارد و مهمترين
آن مربوط به مقدمهها و تعليقات ارزشمند دكتر شفيعي كدكني
است .در سه پژوهش ايشان ،مقدمه مختارنامه ،مقدمه زبور
پارسي و مقدمه الهينامه ،به اثر منظوم مشكوكي پرداخته شده
است كه خسرونامه يا گل و هرمز نام دارد».
در اين نشست ،اسنادي براي نخستين بار عرضه شد كه نشان
ميدهد اين منظومه ،به شكلي نزديك به صورت كنوني در
نيمه دوم سده ششم هجري وجود داشته است .بنا بر آن اسناد،
شخصي موسوم به سيفي در نيمه دوم سده ششم هجري از
كتاب خسرونامه ،با تصريح انتساب آن به فريدالدين عطار،
ياد كرده است.
همچنين براي اولين بار تصاويري از يك دستنويس كهن از
خسرونامه رونمايي شد كه در  ۶۹۶ق كتابت شده و هرگونه
ترديدي را درباره ساختگي بودن اثر در دوران تيموري منتفي
ميسازد (فرضيهاي كه در برخي آثار مطرح شده و ممكن
است هنوز طرفداراني داشته باشد).
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برگزاری اولین
نمایشگاه گل و گیاه و تولیدات دانشجویان همراه
با آغاز به کار رادیو دانشگاه

اولین نمایشگاه گل و گیاه و تولیدات دانشجویان دانشگاه
تهران همراه با آغاز به کار رادیو دانشگاه ۲۰ ،اسفند ،در باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح شد.

دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه ،ضمن بازدید از
غرفههای مختلف این نمایشگاه گفت« :از دانشجویان محترم
دستاندرکار این نمایشگاه با طراوتی که همزمان با فرا رسیدن
عید نوروز برگزار شد ،تشکر میکنم .امیدوارم نمایشگاه خوبی
باشد و استقبال خوبی نیز از آن صورت بگیرد».
وی در ادامه و در گفتوگو با رادیو دانشگاه ،اعالم آمادگی
کرد که در آینده نزدیک این رادیوی دانشجویی به صورت
آزمایشی برای ساعتی در روز در سطح پردیس مرکزی
دانشگاه تهران ،پخش شود.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،تاکید کرد« :ما عالقهمندیم
که دانشجویان بتوانند در محلی حرفهای خود را بزنند و
انتقادشان را نسبت به مدیران ،مسئوالن ،وضعیت آموزش،
پژوهش ،مسائل رفاهی و ...مطرح کنند .این گفتوگو بین
دانشجویان و مدیران میتواند در رفع مشکالت بسیار مؤثر
باشد».

در این نمایشگاه افزون بر عرضه تولیدات دانشجویان دانشگاه
تهران ،انواع گل و گیاه زینتی و دارویی ،انواع محصوالت
کشاورزی و ...ارائه شده است.

اولین نمایشگاه گل و گیاه و تولیدات دانشجویان دانشگاه
تهران تا  ۲۴اسفند  از ساعت  ۹تا  ۱۷در باشگاه دانشجویان
دانشگاه تهران دایر بود.

نمایش آثار دانشآموخته فقید دانشگاه تهران
در موسسه شروه

آثار عربعلی شروه ،دانشآموخته فقید دانشگاه تهران ۶ ،بهمن،
همزمان با گشایش موسسه فرهنگی و هنری شروه ،به نمایش
درآمد.

موسسه فرهنگی و هنري شروه که ششم بهمن ،نقاشی
گروهی از نقاشان و آثار نقاش ،سفالگر و مجسمهساز فقید،
عربعلی شروه ،را به نمایش گذاشته است ،آغاز به کار کرد.
عربعلی شروه در روستای شکوهآباد قروه در استان کردستان
به دنیا آمد.

پس از اخذ دیپلم ،سالها در روستاهای همدان به شغل
معلمی پرداخت.

وي در سال  ۱۳۴۸برای تحصیل در رشته نقاشی وارد
دانشکده هنرهای زیباي دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۴
تحصیل خود را در این دانشگاه بهاتمام رساند.

در این زمان برای تدریس آناتومی ،به هنرستان هنرهای
تجسمی دعوت شد ،عالوه بر آن در دانشکده هنرهای زیبا نیز
بهتدریس این درس پرداخت.

حضور او در دانشکده تا زمان انقالب فرهنگی ادامه یافت .در
این مدت ،وی عالوه بر تدریس ،همچنان سفالگری را دنبال
کرد ،بهطور جدیتر بهکار ترجمه پرداخت و در کنار اسماعیل
توکلی مجسمهسازی را آغاز کرد.

مرحوم شروه حدود  ۶۰عنوان کتاب در حوزه هنرهای تجسمی
و آموزش هنر ترجمه و تالیف کرده است .نقاشیهای آبرنگ
استاد شروه که بیشتر برگرفته از طبیعت است ،در میان آثار او
از شهرت بیشتری برخوردار است.
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مراسمعیدانهدانشجویانبینالمللی
در موسسه لغتنامه دهخدا برگزار شد
مراسم عیدانه دانشجویان بینالمللی شاغل به تحصیل در
موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان
فارسی دانشگاه تهران ۲۱ ،اسفند ،در تاالر دکتر افشار موسسه
برگزار شد.
این مراسم که به منظور آشنایی دانشجویان بینالمللی با
فرهنگ ،آداب و سنن ایران برگزار شد در چند بخش مختلف
و با موضوع اصلی عید نوروز اجرا شد .ابتدا دکتر درزی،
رئیس موسسه ،به فرهنگ باستانی آیین نوروز در ایران اشاره
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کرد و خطاب به فارسیزبانانی که دورههای آموزشی را با
موفقیت به پایان رسانده بودند ،گفت« :هدیه و سوغات
ویژهای که شما از ایران برای کشورهای خود به همراه
میبرید ،زبان فارسی و فرهنگ غنی ایران است؛ کالم و سخن
شاعران پارسیگوی این سرزمین که تفکر مشترک همه مردم
فطرتجو و اندیشمند در دنیا است».
سپس گروه خیمه شببازی دانشجویی با اجرای سنتی این
نمایش و با عروسکهای نمادین اقوام ایران ،عالوه بر خلق
لحظاتی شاد ،دانشجویان را با گوشهای از فرهنگ و هنر ایران
آشنا کردند .آشنایی با آیین باستانی نوروز عنوان برنامه دیگری
بود که دکتر پگاه خدیش اجرای این برنامه را به عهده داشت.
وی از پیشینه این آیین در ایران شروع کرد و در سخنانی که
همراه با عکس ،موسیقی و نمایش فیلم بود ،توضیحاتی درباره
این آیین ارائه داد .فردوسی و نوروز ،خانه تکانی ،خرید لباس
نو ،پختن نان و شیرینی ،عروس گوله ،تکمگردانی ،نوروزخوانی،
حاجی فیروز ،عمونوروز و ننه سرما ،زیارت اهل قبور ،چهارشنبه
سوری ،سال نو کوزه نو ،بختگشایی ،شالاندازی ،فال ،فال
کوزه ،چهارشنبه خاتون ،پختن آش ،آجیل ،سفره هفت سین،
آداب تحویل سال ،عیدی ،دیدو بازدید ،سیزده به در و نوروز در
جهان از جمله موضوعات این جلسه بود.

برگزاری اولین کارگاه آموزشی بازیابی اسناد و اطالعات سازمان ملل توسط پردیس البرز
پردیس البرز دانشگاه تهران با همکاری دفتر سازمان ملل
متحد ،کارگاه آموزشی بازیابی اسناد سازمان ملل متحد را۱۶ ،
بهمن ،برگزار کرد.
گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران از رشتههای مختلف
به منظور آشنایی با سازمان ملل و چگونگی بازیابی اسناد و
اطالعات آن در این کارگاه ،که در سالن کنفرانس دفتر سازمان
ملل متحد در تهران برگزار شد ،شرکت کردند.
در ابتدای کارگاه ،دکتر محمدرضا سعیدآبادی ،دانشیار روابط
بینالملل دانشگاه تهران و مشاور امور بینالملل پردیس البرز،
بر ضرورت و اهمیت آشنایی با کارکردها ،اطالعات و اسناد
سازمان ملل متحد تاکید کرد.
وی با بیان اینکه امروزه مشکالت و نگرانیها بهصورت
فزاینده شکل جهانی پیدا میکنند و از چهارچوب جغرافیای
ملی و منطقهای خارج میشوند ،از تالش کشورها برای
نقشآفرینی در حکمرانی جهانی براي تامین منافع خود و نیز
رفع مشکالت و نگرانیهای جهانی سخن گفت و آشنایی

دانشجویان ،پژوهشگران ،متخصصان و کارشناسان آینده
کشور با این موضوعات را ضروری دانست.
در ادامه ،کارشناسانی از دفتر سازمان ملل متحد به تدریس
موضوعات مرتبط با کارگاه پرداختند .به دانشجویان حاضر
در کارگاه ،گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی با لوگوی
سازمان ملل متحد و پردیس البرز دانشگاه تهران اعطا میشود.
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برگزاری جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه تهران
جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه تهران با حضور دکتر
محمود نیلی احمدآبادی برگزار شد.
جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه تهران با حضور دکتر
محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،معاونان
فرهنگی ،دانشجویی ،توسعه و سرمایهگذاری ،مدیر کل حوزه
ریاست و روابط عمومی ،مدیر کل تربیت بدنی و اعضای
دانشجویی این شورا ۱۶ ،بهمن ،در دفتر ریاست دانشگاه
برگزار شد.
دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در ابتدای این
جلسه بر اهمیت موضوع ورزش در دانشگاه تاکید کرد و
گفت« :ورزش در دانشگاه موجب شادابی و نشاط و باالبردن
آمادگی جسمی و روحی دانشجویان برای تحصیل و حضور
موثر در جامعه میشود».
رئیس دانشگاه تهران بر لزوم توجه جدیتر به ورزش
همگانی در دانشگاه تأکید کرد و گفت« :در کنار پرداختن به
ورزش قهرمانی ،باید موضوع ورزش همگانی را در سه سطح
دانشجویان ،استادان و کارکنان دانشگاه به جدیت تعقیب کرد

و به گونهای عمل کنیم که ورزش کردن جزئی از فرهنگ ما
در دانشگاه شود».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه تهران
افزود« :دانشجویان ورزشکار دانشگاه همانگونه که در میادین
ورزشی موفق هستند ،باید در حوزه آموزش و پژوهش نیز
موفق باشند .حضور در میادین ورزشی نباید به معنی کم
اهمیت شمردن وظیفه اصلی دانشگاه یعنی آموزش و پژوهش
شود .باید ساز و کارهایی فراهم شود تا دانشجویان ورزشکار
ما هم بتوانند در میادین ورزشی بدرخشند و هم از نظر علمی
سرآمد باشند».
در ادامه این جلسه ،مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه گزارشی از
فعالیتهای ورزشی دانشگاه در سال  ۱۳۹۶ارائه کرد.
همچنین در این جلسه موضوعاتی نظیر کیفیت حضور دانشگاه
در مسابقات ورزشی منطقه یک و چهاردهمین المپیاد ورزشی
دانشجویان سراسر کشور و همچنین برنامهها و بودجه تربیت
بدنی دانشگاه تهران در سال  ۱۳۹۷مطرح و مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

نشست تخصصی ارتباط اسالم و دمکراسی در اندیشه معاصر در دانشگاه تهران
نشست تخصصی ارتباط اسالم و دمکراسی در اندیشه معاصر
در دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران برگزار
شد.
نشست تخصصی ارتباط اسالم و دمکراسی در اندیشه معاصر
با حضور استادانی از دانشگاههای الهیات ترکیه ،جمعی از
اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده الهیات و معارف

اسالمی در تاالر شهید مطهری دانشکده برگزار شد.
در این جلسه دکتر مجید معارف ،رئیس دانشکده الهیات،
در سخنانی کوتاه به معرفی دانشکده الهیات از نظر قدمت و
زعامت علمی ،رشتههای آموزشی موجود و مقاطع تحصیلی
آن و نیز ظرفیتهای علمی برای تعامل و تبادل با دانشکدههای
الهیات ترکیه پرداخت.
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نوروز در فرهنگ ایرانی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
ایرانی ،قنات در فرهنگ ایران ،بازار در فرهنگ ایرانی ،و فرش
ایرانی از جمله این سخنرانیها بوده است».

دکتر سمیعی با اشاره به موضوع سخنرانی این جلسه افزود:
«نوروز یکی از مراسمهای ماندگار ایرانی و دقیقترین سال نو
جهان است .تقویمنویسی از عناصر مهم تمدن است و ایران
از این منظر بسیار غنی بوده و جهان وامدار ایران است .نوروز
از جنبه ایرانی و اسالمی پتانسیلهای باالیي دارد».

«نوروز در فرهنگ ایرانی» عنوان سخنرانی رئیس بنیاد سعدی
بود که   ۸اسفند در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
برگزار شد.

در آغاز این نشست دکتر محمد سمیعی ،مدیرگروه مطالعات
ایران ،ضمن خیرمقدم به دکتر غالمعلی حداد عادل ،اعالم کرد:
«دکتر حداد عادل از سال  ۱۳۸۹تا  ۱۳۹۲در سلسله جلساتی
با موضوع مشترک فرهنگ ایران در دانشکده مطالعات جهان
سخنرانی داشتهاند؛ موضوعاتی شامل فرهنگ ایرانی ،سفره

دکتر حداد عادل نیز ضمن ابراز خشنودی از حضور دوباره در
دانشکده مطالعات جهان ،پس از وقفهای چند ساله ،محیط این
دانشکده را همواره دلپذیر خواند و گفت« :اینجا جایی است
که در فضایی علمی و دانشگاهی و به دور از حاشیه میتوان
درباره فرهنگ ایرانی صحبت کرد».
وی افزود« :بهعنوان دانشجوی پیشین دانشگاه تهران ،از
حضور در این دانشگاه احساس خوشحالی میکنم و این
دانشگاه را خانه دوم خود میدانم .قصدم از این کار چندساله
این بوده است که جوانها و نسل آینده با فرهنگ ایرانی بیشتر
آشنا شوند».

برگزاری مسابقات والیبال جام شهدای دانشکده مدیریت
مسابقات والیبال جام شهدای دانشکده مدیریت ویژه
دانشجویان ،کارکنان ،اعضای هیأت علمی و فارغالتحصیالن
دانشگاه تهران  ۵اسفند به پشتیبانی بنیاد فرهنگی مصلینژاد و
به میزبانی دانشکده مدیریت برگزار شد.
این مسابقات از  ۲۳بهمن تا  ۵اسفندماه به طول انجامید و
 ۱۲تیم در بخش پسران و  ۶تیم در بخش دختران حضور
داشتند.
در گروه والیبال مردان ،دانشکده تربیت بدنی ،مقام اول؛
دانشکده مدیریت مقام دوم و پردیس علوم ،مقام سوم را
کسب کردند.
همچنین در گروه زنان دانشکده تربیت بدنی ،مقام نخست؛
دانشکده مدیریت ،مقام دوم و پردیس ابوریحان ،مقام سوم
را کسب کردند.
در این مسابقات هر تیم میتوانست از یک بازیکن آزاد
(خارج از اعضای دانشگاه) استفاده کند که این امر باعث

شد بسیاری از تیمها از بازیکنان شاغل در لیگهای کشوری
والیبال و همچنین ملیپوشان تیمهای والیبال کشور در مقاطع
و سطوح مختلف استفاده کنند.
در پایان مسابقات با حضور دکتر حسنقلیپور ،رئیس
دانشکده مدیریت و علی حبیباللهی ،مدیرکل تربیت بدنی
دانشگاه از مقامآوران این دوره از مسابقات با اهدای کاپ،
احکام قهرمانی و جوایز نقدی تجلیل شد.
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| اعالم نتایج مرحله دانشگاهی|
یوسومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه تهران|
|س 
مرحله دانشگاهی سیوسومین دوره مسابقات قرآن و
عترت دانشجویان و پنجمین دوره مسابقات کارکنان و
اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در بخشهای کتبی و
آوایی ۷ ،و  ۹اسفند ،در باشگاه دانشجویان برگزار شد.

بخش کتبی این مسابقات در قالب  ۹رشته شامل مفاهیم
نهجالبالغه ،مفاهیم صحیفه سجادیه ،حفظ موضوعی قرآن
کریم ،آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن ،دیدگاه و سیره
معصومین (ع) ،آشنایی با احادیث اهل بیت ،احکام ،پرسمان
معارفی و سبک زندگی اسالمی و ایرانی و رشتههای کتبی
بخش آوایی در قالب  ۴رشته شامل حفظ  ۵جزء اول،
حفظ  ۱۰جزء اول ،حفظ  ۲۰جزء و حفظ کل قرآن کریم
بهطور هماهنگ و همزمان در دانشگاههای سراسر کشور،
 ۷اسفند ،با حضور دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیأت
علمی دانشگاه تهران در قالب نزدیک به  ۳۰۰نفر رشته
برگزار شد.

همچنین بخش آوایی این مسابقات در قالب  ۵رشته با
حضور داوران بینالمللی ۹ ،اسفند در قالب  ۱۵۰نفر رشته
در محل باشگاه دانشجویان برگزار شد.

افزایش حضور دانشجویان ،کارکنان و استادان در دو
سال اخیر با رشدی نزدیک به صد در درصد ،کیفیت
باالی تیم داوری در بخش آوایی با حضور داوران
برتر و بینالمللی از نکات حائز اهمیت این دوره از
مسابقات بود که بههمت اداره کل امور فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تهران ،برگزار شد.

فهرست برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات قرآن بخش
اعضای هیأت علمی و کارکنان سال  ۱۳۹۶دانشگاه تهران

فائزه نقاشان سبک زندگی رتبه اول؛ مریم نیکو سیر
سبک زندگی رتبه دوم؛ ربابه حمیدی سبک زندگی رتبه
سوم؛ رضوانه مؤمنی نهجالبالغه رتبه اول؛ محمد همتی
نهجالبالغه رتبه دوم؛ نیره باقر شاهی احادیث رتبه اول؛ اعظم
ابوالحسنی صحیفه سجادیه رتبه اول؛ محمد همتی احکام
رتبه اول؛ رسول مظلوم حفظ  ۵جزء رتبه اول؛ نرجس
مسرور حفظ  ۵جزء رتبه دوم؛ فرزانه امیری شیراز دعا و

مناجات رتبه اول؛ کمیل پور قاسم ترتیل رتبه اول؛ سهراب
گوهریان ترتیل رتبه دوم؛ محمد هاشم کنعانی ترتیل رتبه
سوم؛ محمدحسین عرب سرخی تحقیق رتبه اول؛ ابوالقاسم
زارع تحقیق رتبه دوم؛ پرویز اسالمی تحقیق رتبه سوم.
بخش اعضای هیأت علمی

اکبر طالبکی تحقیق رتبه اول؛ جواد اسحاق درچه تحقیق
رتبه دوم؛ علی صدیقی تحقیق رتبه سوم؛ علی حاجی احمد
ترتیل رتبه اول؛ بابک متشرع زاده ترتیل رتبه دوم؛ علی
کالیراد نهجالبالغه رتبه اول؛
در آئین اختتامیه مسابقات در هفته اول خرداد ماه  ۱۳۹۷از
رتبههای اول تا سوم تقدیر خواهد شد.

فهرست برگزیدگان مرحله دانشگاهی سی سومین دوره
مسابقات قرآن دانشجویان -سال ۱۳۹۶

ترتيل خواهران :زهرا عیدی پور ،رتبه اول؛ فاطمه زهرا
زنگنه ،رتبه دوم؛ مریم فتحی ،رتبه سوم.
الهام معزی تحقیق خواهران رتبه اول.

تحقيق برادران :حمزه نادعلیزاده ،رتبه اول؛ محمدحسین
حدادزاده ،رتبه دوم؛ محمود رضا بیژنی اول ،برادران رتبه
سوم؛ محمد حسین بهمن ،رتبه چهارم؛ حسین اصالنی،
رتبه پنجم.

ترتیل برادران :محمد بهمنآبادی ،رتبه اول؛ حسین رضازاده
رتبه دوم؛ محمد رحمتی ،رتبه دوم؛ امیرحسین مهربانی ،رتبه
دوم؛ محمدحسین زارع ،رتبه سوم.
حفظ کل برادران :محمد رسول تکبیری رتبه اول؛ امیرعلی
ابوالفضلی ،رتبه دوم؛ شعیب مقدم ،رتبه سوم.

حفظ  ۲۰جزء برادران :مهدی یعقوبیان ،رتبه اول؛ مصطفی
مؤمنی ،جزء برادران رتبه دوم؛ علیرضا زرنوشه ،رتبه سوم.

حفظ  ۱۰جزء برادران :علی بحرانی پور ،رتبه اول؛ محمد
علی خدریانی پور ،رتبه دوم.

حفظ  ۵جزء برادران :احمدرضا عظیم رتبه اول؛ حسین
رضازاده ،رتبه دوم؛ محمد مهدی صالحی ،رتبه سوم.

حفظ کل خواهران :مهسا صدیقی ،رتبه اول؛ زینب ابن
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علی ،رتبه دوم؛ میده نیکوکار ،رتبه سوم؛ فهیمه انصاری،
رتبه چهارم؛ فهیمه تنهایی ،رتبه پنجم.
حفظ  ۲۰جزء خواهران :زهرا مؤمنی ،رتبه اول؛  الهام
خانجانی ،رتبه دوم؛ سیده حدیثه صالحی ،رتبه سوم؛ فاطمه
زرین قلم ،رتبه چهارم.
معصومه قلیخانی حفظ  ۱۰جزء خواهران رتبه اول.

حفظ  ۵جزء خواهران :فاطمه جباری ،رتبه اول؛  مریم
سادات خاتمی ،رتبه دوم؛ زهرا نیکبهار ،رتبه سوم.

مریم فتحی مناجات خواهران رتبه اول؛ مریم اقبالی زارچ
ترجمه و تفسیر رتبه اول؛ سید محمد موسوی ترجمه و
تفسیر رتبه دوم؛ مرتضی نادری ترجمه و تفسیر رتبه سوم؛
معصومه صادقی ترجمه و تفسیر رتبه چهارم؛ علیرضا
فاضلیجا ترجمه و تفسیر رتبه پنجم؛ مریم محیطی پرسمان
معارفی رتبه اول؛ سید محمد رضا طباطبایی پرسمان معارفی
رتبه چهارم.

نهجالبالغه :علی کشاورزیان رتبه اول؛ میالد بامدادی رتبه
دوم؛ نیلوفر سادات عبدالهی رتبه سوم؛ علیرضا کبریایی زاده
رتبه چهارم؛ فاطمه پالیزوان رتبه پنجم.

دیدگاه و سیره معصومین :هدی فرد مقدم رتبه اول؛ نیلوفر
سادات عبدالهی رتبه دوم؛ مریم افراسته رتبه سوم؛ مهدی
قائمی مهد رتبه چهارم؛ فاطمه نوازی رتبه پنجم.
حفظ موضوعی :محمدرسول تکبیری رتبه اول؛مصطفی
مؤمنی رتبه دوم؛ علی بحرانی پور رتبه سوم.

احکام :مسلم حیدری رتبه اول؛ سیدمحمد علوی مقدم
رتبه دوم؛ مهدی باستانی رتبه سوم؛ محمد علی نعمتی رتبه
چهارم.

احادیث اهل بیت :محمدصادق بنی اسدپور رتبه اول؛
محمد رسول تکبیری رتبه دوم؛ علیرضا مندک رتبه سوم.
سبک زندگی :محمد ولیا بیدگلی رتبه اول؛ سعید سبکپا
رتبه دوم؛ محمد یارعلی رتبه چهارم؛ محمد ناکینی رتبه
پنجم.
مفاهیم صحیفه سجادیه :عالیه اسکندری رتبه اول.

در آیین اختتامیه مسابقات در هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۷
از رتبههای اول تا سوم این مرحله از مسابقات عالوه بر
معرفی به مرحله منطقهای تقدیر شده و رتبههای چهارم و
پنجم نیز به مرحله منطقهای معرفی خواهند شد.

مسابقه دستاوردهای شکوفایی و رویش
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم برگزاری مسابقه دستاوردهای شکوفایی یک و رویش
در جهت کاربردی شدن پایاننامهها در پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر محمدعلی جعفری ،معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی
پارک علم و فناوری دانشگاه ،در مراسم برگزاری مسابقه
دستاوردهای شکوفایی یک و رویش پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران که در محل پارک این دانشگاه برگزاری
شد گفت« :تقریبا از یک سال پیش حمایت از پایاننامه
تحصیالت تکمیلی در دستور کار دانشگاه و پارک علم و
فناوری قرار گرفته است .بر همین اساس فراخوان سوم
مسابقه دستاوردهای شکوفایی یک و رویش ارائه شد و از
یک سال گذشته دانشجویان ایدههای خود را مطرح کردند و
فرایند داوری انجام شد».
وی افزود« :این مسابقه در حمایت از فرایند کاربردی شدن
پایاننامههای تحصیالت تکمیلی انجام میشود و مخصوص
دانشجویان دانشگاه تهران است .به همین منظور نزدیک به
 ۷۰ایده به فراخوان سوم مسابقه ارسال شد که  ۶۰ایده برای
شکوفایی یک ۸ ،ایده برای رویش و  ۲ایده نیز از فراخوان
دوم برای فراخوان سوم تمدید شده است».
معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران ادامه داد« :پس از پذیرش این ایدهها به آنها اعتبار
اختصاص داده شده تا ایدههای خود را به یک ایده اثبات
شده تبدیل کنند .این ایدهها به لحاظ فنی و اقتصادی امکان
اجرا دارند و طی مدت یک سال دانشجویان به کمک استاد
راهنمای خود روی ایدهها پردازش کردند و اعتبارات به آنها
پرداخت شد تا به نمونه اولیه یا ایده اثبات شده رسیدند».
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نام نام خانوادگی :شهید حمیدرضا اسدالهی

محل و رشته تحصیلی :پردیس فارابی – مترجمی زبان عربی
تاریخ تولد1363/11/15 :
تاریخ شهادت1394/09/29 :
محل شهادت :حلب سوریه
زندگینامه شهید حمیدرضا اسداللهی

پانزدهم بهمن ماه سال  1363به دنیا آمد .اهل تهران بود .مثل
همه کودکان به مدرسه رفت و تا پایان کارشناسی ادبیات
عرب درس خواند .سپس ادامه تحصیل داد و در دانشگاه
تهران در همان رشته در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نمود  .
حمیدرضا یکی از اعضای اصلی مرکز مطالعات راهبردی
تربیت اسالمی به شمار میرفت و اقدامات و فعالیتهای
گستردهای را در عرصههای تربیتی و فرهنگی در کشورهایی
چون پاکستان ،عراق و لبنان ساماندهی و مدیریت کرده بود.
اسداللهی در سرزمین کربال و سربازی حریم آلاهلل(ع) در
منطقه سوریه ،دوستانی از کشورهای اسالمی پیدا کرده بود.
وی قاری قرآن ،محقق و پژوهشگر قرآنی ،بسیجی ،جهادگر،
نخبه و فعال بینالمللی بود .در جوانی به استخدام سپاه
پاسداران درآمد و سعی نمود تا به نیازمندان کمک کند.
اسداللهی برای دفاع از حریم اهل بیت(ع) به سوریه رفت و
در شهر حلب در روز بیست و نهم آذر ماه سال  1394در
سن  31سالگی به آرزویش رسید .اصابت ترکش خمپاره به
گردن او را به وصال حق رساند .مزارش در بهشت زهرا(س)
 -قطعه 50قرار دارد .از او  2فرزند به یادگار ماند.

بخشي ازوصیت نامه شهید

صحبتی با امام مهدی (ع) ،ای سید و موالیم! آقاجان! از تو ممنوم
به خاطر تمام محبتهایی که در دوران دنیا به من ارزانی داشتی و
شرمندهام که شاکر این همه نعمت نبودم ،اما امید به رحمت و کرم
این خانواده دارم و با این امید زندهام.
گرچه برای تربیت شدن و سرباز تو شدن تالشی نکردهام ،اما به آن
امید جان میدهم که در آن روز موعود که ندا میدهند از قبرهایتان
بیرون آیید و به یاری موالیتان بشتابید ،من هم به اذن موالیم در
حالی که شمشیر به کمر بستهام ،از قبر بیرون آمده و پای رکاب شما
سربازی کنم ،آرزوی بزرگی است ،اما آرزو بر جوانان عیب نیست.
ولی امر مسلمین
صحبتی با نائب امام زمان (ع) و ّ
رهبر عزیزم! از آن روز که اندک شناختی به جایگاه شما پیدا کردم
و روز به روز این شناخت بیشتر شد ،مسئولیت هم نسبت به شما
بیشتر شد .این را فهمیدم که در نظام الهی رفتار در قبال شما،
همان رفتار در قبال امام زمان (ع) است و این را فهمیدم که مجوز
شفاعت اهل بیت (ع) نسبت به من ،در رضایت شما است ،آقاجان!
اگر رضایت شما نباشد ،خدا و امام زمان (ع) هم از من راضی
نیستند .میدانم که سرباز خوبی برای شما نبودم ،اما سعی داشتم که
هم خود و هم خانوادهام نسبت به اوامر شما مطیع باشند.
وصیتم به مسلمانان و مستضعفان
برداران و خواهران! انقالب اسالمی یک پدیدۀ تاریخی و یک اتفاق
اجتماعی نیست .این انقالب یک انقالب الهی و نورانی است .این
انقالب فقط متعلق به یک قشر و ملت  خاص نیست ،انقالب
اسالمی موهبتی الهی است که خدا در این دنیا به بشریت ارزانی
داشته .انقالب اسالمی مقدمۀ همان حیات طیبهای است که انبیاء و
رسوالن و تمام ادیان توحیدی به دنبال آن بودند.
روحش شاد و يادش گرامي باد

دستـــــــــــــــــــــــــــــاورد

اجرای فاز اول پروژه کمربند سبز گلگهر به
سیرجان با نظارت دانشگاه تهران

اهدای مدال ویژه بنیاد لی کوان یو سنگاپور
به استاد دانشگاه تهران

معرفیدانشیاردانشگاهتهرانبهعنوان
پژوهشگرجوانبرجستهکشوری
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انتشار کتاب استاد دانشگاه تهران توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد
این کتاب که بهعنوان یک کتاب پژوهشی و درسی در  ۷فصل
و  ۳۶۸صفحه از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر
شده است ،رتبه اول کتابهای جدید در حوزه ماشینها و
موتورهای الکتریکی را از آن خود کرد.
طبق گزارش سایت آمازون که کتابهای منتشر شده را با
توجه به استقبال مخاطبان در حوزههای مختلف رتبهبندی
و معرفی میکند ،اين کتاب دو ماه پس از انتشار در حوزه
ماشینها و موتورهای الکتریکی در رتبه اول قرار گرفت.
موتورهای سنکرون آهنربای دائمی از نظر بازده زیادتر ،حجم
و وزن کمتر و عملکرد بهتر ،در بازار ماشینهای الکتریکی
سریعترین رشد را در دنیا دارا هستند .کاربردهای آنها در
اتوماسیون صنعتی و رباتیک ،خودروهای برقی و هیبریدی،
پهبادها ،لوازم خانگی و غیره بهشدت رو به توسعه است.

کتاب دکتر صادق واعظزاده ،استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران ،از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.
کتاب” Control of Permanent Magnet Synchronous
 ”Motorsیا «کنترل موتورهای سنکرون آهنربای دائمی»
تألیف دکتر صادق واعظزاده ،استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران در مارس  ۲۰۱۸از سوی انتشارات دانشگاه
آکسفورد منتشر شد.

این کتاب حاصل دو دهه تحقیق و مطالعه در دانشگاه تهران
است و اصول و روشهای مدلسازی و کنترل موتورهای
مزبور را تشریح میکند .همچنین تخمین سرعت و پارامترهای
موتور را بررسی میکند .تألیف این کتاب حدود چهار سال
بهطول انجامیده و با توجه به جنبههای نظری و عملی،
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،پژوهشگران و طراحان
صنعتی را در زمینه مربوط مورد نظر قرار داده است.
دانشمندان برجسته بینالمللی در پیشگفتار و پشتنوشت
کتاب آن را معرفی و بهعنوان کتاب درسی توصیه کردهاند.

اجرای فاز اول پروژه کمربند سبز گلگهر به سیرجان با نظارت دانشگاه تهران
فاز اول پروژه کمربند سبز گلگهر به سیرجان با مشاوره و
نظارت مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران سوم اسفند به اجرا درآمد.
این پروژه که طراحی و نظارت آن در قالب یک طرح
کاربردی به کارفرمایی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
سیرجان انجام شد ،با مشاوره و نظارت مرکز تحقیقات
بینالمللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران اجرا شد.
در این طرح که با حجم عملیات  ۲۶کیلومتر مسیر رفت
و برگشت در مسیر سیرجان به گلگهر (جاده سیرجان به
شیراز) آغاز شده ۲۴ ،هزار اصله نهال کاشته خواهد شد.
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معرفی دانشیار دانشگاه تهران بهعنوان پژوهشگر جوان برجسته کشوری
دکتر عطاءاهلل طالعیزاده ،دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
پردیس فنی دانشگاه تهران ،بهعنوان پژوهشگر جوان برجسته
کشوری معرفی شد.
در مراسم بزرگداشت روز مهندس و تجلیل از استادان،
مهندسان و پژوهشگران جوان برجسته مهندسی منتخب
فرهنگستان علوم ۵ ،اسفند ،با حضور دکتر رضا داوری
اردکانی ،رئیس فرهنگستان علوم ،برگزار شد ،از دکتر عطاءاهلل
طالعیزاده ،دانشیار دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی

دانشگاه تهران ،نیز بهعنوان پژوهشگر جوان برجسته کشوری
تجلیل شد.

چهاردهمین دوره تجلیل از مهندسان برجسته کشور ،ششمین
دوره تجلیل از استادان برجسته مهندسی و ششمین دوره
تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته مهندسی کشور به
همت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و همزمان با روز
مهندسی برگزار شد.

یوپنجمین دوره جایزه کتاب سال
برگزیدگان و شایستگان تقدیر دانشگاه تهران در س 

در سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال و بیست و پنجمین
جایزه جهانی کتاب که  ۱۸بهمن با حضور رئیس جمهور
برگزار شد ،از  ۱۲اثر برگزیده و  ۴۳اثر شایسته تقدیر در
حوزههای مختلف تقدیر شد.
آثار برگزیده و شایسته تقدیر از دانشگاه تهران به این شرح
است:

در بخش تاریخ و جغرافیا از کتاب «اطلس تاریخ بنادر و
دریانوردی ایران» ،تالیف دکتر محمد باقر وثوقی و دکتر
منصور صفت گل بهعنوان کتاب برگزیده تقدیر شد.
همچنین در بخش دامپزشکی کتاب «ایمنیشناسی دامپزشکی»
تالیف مایکل ج .دی و رونالد شوالتز ،ترجمه دکتر غالمرضا
نیکبخت بروجنی ،دکترمحمدحسن متدین ،دکتر محمدمهدی
رنجبر ،دکترمحمد خسروی و دکتر عاطفه اسماعیلنژاد؛ در
بخش مهندسی کشاورزی ،کتاب «تکثیر و پرورش میگوهای
دریایی» تالیف دکتر کامران رضایی توابع ودکتر غالمرضا
رفیعی؛ در بخش موسیقی ،کتاب «شناخت هنر موسیقی»
تالیف استاد مجید کیانی؛ در بخش منطق ،کتاب «شرح منطق
اشارات» تالیف دکتر مهدی عظیمی و در بخش علوم خالص-
زمینشناسی ،کتاب «شکستگی در سنگ» تالیف دکتر حسین
معماریان و دکتر بهزاد تخمچی بهعنوان کتابهای شایسته
تقدیر معرفی شدند.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 90 119

ساخت استنتهای زیست تخریبپذیر سفارشی در دانشگاه تهران
محققان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران موفق
به ابداع و معرفی نسل جدید استنتهای کامپوزیتی
زیستتخریبپذیر برای رگهای قلبی شدند.
احسان حسنپور ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،با راهنمایی
دکتر علیرضا صادقی و دکتر مجید بنیاسدی ،اعضای هیات
علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،کامپوزیتها را تولید و
استنتهای ساخته شده را مشخصهیابی کردند.
استنت که لولهای مشبک است با قرارگیری در منطقه
تعیینشده طی فرایند آنژیوپالستی با باز نگاهداشتن رگ،
جریان خون را به رگهای تاجی باز میگرداند .حضور استنت
در درون رگ بعد از دوران بازیابی و بهبود الزامی نیست.
استنتهای زیستتخریبپذیر میتوانند پس از دوره درمان
و بازیابی رگ جذب بدن شده و حذف شوند .بزرگترین
مشکل استنتهای زیستتخریبپذیر فعلی عدم وابستگی
به نیازهای خاص هر بیمار است ،به شکلی که در کودکان،
دوره درمان کوتاه و در سالمندان ،دوره درمان طوالنی از
استنتهای مشابهی استفاده میشود .زمینه پلیالکتیک اسید با

کسر حجمی متفاوت پودر منیزیم تولید و در شرایط برونتنی
آزمایش شدند .با اضافه شدن منیزیم در کسر حجمی متفاوت
زیستتخریبپذیری پلیالکتیک اسید  /منیزیم طی غوطهوری
در محلول شبیهساز مایعات بدن کنترل شد .عالوه بر تنظیم
زمان زیستتخریبپذیری ،منیزیم میتواند منجر به افزایش
استحکام مکانیکی ،کاهش التهاب با کاهش اسیدیته و افزایش
سرعت بازیابی بافت شود.بر اساس یافتههای این پژوهش
میتوان استنتهایی مناسب با زمان بهبود بیمار (کودکان
با بهبود سریعتر و افراد سالمند با بهبود کندتر) تولید کرد.
بزرگترین مشکل استنتهای زیست تخریبپذیر فعلی عدم
وابستگی به نیازهای خاص بیمار است .سکته قلبی با بیش
از  ۱۹میلیون مرگ در سال ،بزرگترین عامل مرگ در جهان
محسوب میشود .از مهمترین عوامل سکته قلبی میتوان به
تنگی رگهای تاجی در اثر تشکیل پالک اشاره کرد.
این تحقیق با همکاری دانشگاه پاریس  ۱۳فرانسه و حمایت
مرکز همکاریهای بینالمللی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در مدت یک سال انجام پذیرفته است.
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اهدای مدال ویژه بنیاد لی کوان یو سنگاپور به استاد دانشگاه تهران
دکتر علی طیبنیا ،نخستین اقتصاددان ایرانی است که مدال
ویژه بنیاد «لی کوان یو» سنگاپور را به عنوان دانشمند اقتصادی
دریافت کرد.
دکتر علی طیبنیا ،عضو هیأت علمی دانشگاه و وزیر سابق
اقتصاد و دارایی ،اول فوریه امسال مدال ویژه بنیاد «لی کوان
یو» سنگاپور را به عنوان دانشمند اقتصادی دریافت کرد.
ادی تئو ،رئیس بنیاد لی کوان یو ،در این مراسم ضمن تجلیل
از مقام علمی ،اقتصادی و سیاسی دکتر طیبنیا ،به فعالیتهای
مؤثر این استاد دانشگاه در توسعه کشور ،بهبود شرایط اقتصادی
ایران و کاهش چشمگیر تورم در زمان تصدی وزارت امور
اقتصاد و دارایی اشاره کرد.
دکتر طیبنیا ،استاد برجسته دانشگاه تهران و وزیر امور
اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم ،یکی از چهرههای
شاخص و مدیران موفق اقتصادی کابینه بود که توانست با
برنامهریزیهای دقیق ،نرخ تورم را بیش از  ۳۰درصد کاهش
دهد و اقتصاد کشور را که گرفتار تالطم و بیثباتی کمسابقهای

بود ،به آرامش برساند.
این سیاستمدار ایرانی نقش مؤثری در تقویت روابط اقتصادی
ایران و سنگاپور از جمله در امضای موافقتنامه تشویق و
حمایت متقابل از سرمایهگذاری که به تصویب دو کشور
رسید و همزمان با دریافت جایزه او الزماالجرا شد ،ایفا کرده
است.
لی کوان یو (  ) Yew Kuan Leeاولین نخست وزیر سنگاپور
بود که به مدت سه دهه از سال  ۱۹۵۹تا سال  ۱۹۹۰در
رأس قدرت قرار داشت و به عنوان پدر سنگاپور شناخته شده
است .وي این کشور را تحت رهبری خود از جهان سوم به
جهان اول برد .جایزه لی کوان یو از محل حقالزحمهای که
وی از سخنرانیهای مختلف دریافت کرده بود و پولی که از
فروش چاپ ویژه خاطراتش به دست آمده ،تأمین میشود.
این جایزه از سال  ۱۹۹۱و به نام «لی کوان یو» به دولتمردان
و شخصیتهای ممتاز سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان
اهدا شده و برای نخستین بار به یک ایرانی اعطا شده است.
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مطالعه میزان تأثیرگذاری و مقایسه دو فاکتور فیزیکی و عاطفی
بر سالمت در دانشگاه تهران
دکتر غالمحسین ریاضی ،استاد بیوشیمی و منیرهالسادات
موسوی ،پژوهشگر دوره دکتری تخصصی بیوشیمی دانشگاه
تهران ،طی آزمایشهایی میزان تأثیرگذاری دو فاکتور فیزیکی
و عاطفی بر سالمت را مورد مطالعه قرار دادند.
در چکیده این مطالعات آمده است :از آنجایی که موجودات
زنده عمدتا در تعادل بین دو فضای فیزیکی و متافیزیکی
حضور دارند ،فاکتورهای ایجاد اختالل در سالمتی نیز
میتوانند فیزیکی و یا عاطفی (روانی) باشند.
به رغم اینکه بخش عمدهای از فرایندهای درونی و
بیوشیمیایی بدن موجودات زنده به خصوص انسان ،تحت
تأثیر روابط نیروهای عاطفی بین آنهاست ،تاکنون مطالعات
بسیار کمی در ارتباط با جراحات عاطفی انجام شده است.
لذا به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری و مقایسه دو فاکتور
فیزیکی و عاطفی بر سالمت ،بنا بر فرضیات موجود در ادبیات
علمی جهان ،آزمایشی در دانشگاه تهران طراحی و انجام شد.
در این پروژه از موش آزمایشگاهی ماده استفاده شد و
نهایتا فاکتورهای خونی به همراه ارگان قلب به عنوان بافت
هدف مورد بررسی قرار گرفتند .از آنجایی که میزان قند و
اکسیدانهای خون به میزان زیادی بر سالمت تأثیرگذارند،

بررسی تغییرات غلظت آنها در خون میتواند در مقایسه دو
فاکتور فیزیکی و عاطفی در ایجاد اختالل مفید واقع شود .از
طرفی به دلیل اینکه تمام رفتارهای ریتمیک سیستم بدن مانند
تنفس و فشار خون با ریتم نوسانات سرعت قلب هماهنگ
میشوند ،تغییرات شبکه سلولی قلب ،میزان التهابات ایجاد
شده در آن و تغییرات سرعت تپش قلب به طور قابل توجهی
در میزان جراحات وارد شده به سیستم بدن تأثیرگذار است.
قلب نه تنها یک پمپ فیزیکی است و عمل خونرسانی
سایر اعضای بدن مانند مغز را بر عهده دارد ،بلکه خود دارای
ساختارهای تنظیمکننده عواطف است و مفاهیم دینی نیز
سالمت بدن را در گرو سالمت قلب معرفی میکند .شاید
بتوان یکی از علتهای این موضوع را شباهت این ارگان
به مغز در داشتن شبکه عصبی مستقل درونی و تولید امواج
قدرتمند الکترومغناطیس آن محسوب کرد.
نتایج به دست آمده از آزمایشهای اندازهگیری تغییرات قند
خون ،میزان رادیکالهای آزاد خون ،شکل شبکه عصبی قلب
و التهابات ایجاد شده در آن و مقایسه تغییرات سرعت تپش
قلب ،نشان داد که جراحت ایجاد شده توسط فاکتور عاطفی
به مراتب بسیار بیشتر از فاکتور فیزیکی است.

93

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 119

بینالمللی
اخــــــــــــــبـــــــــار

هفته فرهنگی کوبا در ایران با حضور
سفرای ۹کشور در دانشکده مطالعات
جهان برگزار شد

در دیدار هیأت آلمانی از پردیس علوم مطرح شد

حمایت دفتر تبادالت علمی آلمان از
دانشجویاندکتری

دانشگاهتهرانمقاماولبیشترین
پروژههایمشترکبینالمللی
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رئیس دانشگاه تهران به اهمیت برگزاری مراسم فرهنگی در
دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود« :این مراسم فرصت مغتنمی
برای شناخت فرهنگها ،سنتها ،عادات و توانمندیهای
کشورهای مختلف و زمینه مناسبی است تا مقامات دیپلماتیک
کشورهای مختلف آشنایی بیشتری با مردم ایران و دانشگاه
تهران پیدا کنند».
وی همچنین دانشگاه را برای معرفی فرهنگ یک ملت و
کشور مهم خواند و تاکید کرد« :دانشگاهها به عنوان مراکز
علمی بر پایه یافتههای پژوهشی و دانشی میتوانند دقیقترین
تعریف را از فرهنگ و مشخصههای یک ملت ارائه کنند».
رئیس دانشگاه تهران آمادگی دانشگاه تهران را برای مشارکت
و تبادل دانش و اطالعات با دانشگاههای مختلف دنیا در

هفته فرهنگی کوبا در ایران
با حضور سفرای  ۹کشور در

دانشکده مطالعات جهان
برگزار شد

هفته فرهنگی کوبا در ایران با حضور دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران؛ الکسیس باندریچ وگا،
سفیر جمهوری کوبا؛ سفیر اسپانیا و سفرای کشورهای
آمریکای التین ۱۳ ،اسفند  ،۱۳۹۶افتتاح شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
سخنران مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی کوبا در ایران ،ضمن
خوشامدگویی به سفرا و میهمانان کشورهای آمریکای التین
به ویژه سفیر کوبا گفت« :برای نسل ما ،کوبا فراتر از یک
کشور معمولی است .فیدل کاسترو ،رئیس جمهور پیشین
کوبا ،به عنوان نماد ملتی که به دنبال تحقق خواستههای ملتش
بود و علیه استبداد مبارزه میکرد برای مردم ایران به خوبی
شناخته شده است».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه به پیوند دیرینه میان ملت ایران و
کوبا اشاره کرد و گفت« :پیوند میان ایران و کوبا پس از انقالب
اسالمی جنبه دیپلماتیک و رسمی پیدا کرد و این روابط در
این سالها در حوزههای مختلف از جمله دانشگاهی و تبادل
استاد و دانشجو گسترش یافت».

راستای دوستی طبیعی میان ملت ایران و کشورهای التین
اعالم کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی روابط ایران و آمریکای التین را روابطی
بر پایه دوستی و صلح توصیف کرد و گفت« :اگرچه از لحاظ
تبادل اقتصادی و فرهنگی و آموزشی آنگونه که باید تبادالت
صورت نگرفته ،اما از لحاظ اجتماعی قرابت زیادی بین مردم
ایران و آمریکای التین وجود دارد».
در ادامه سخنرانی ،رئیس دانشگاه تهران به صورت مختصر
به برنامههای پنجساله این دانشگاه اشاره کرد و برگزاری
چنین مراسمی را همسو با دو محور اصلی این برنامه یعنی
بینالمللی شدن و مسئولیت اجتماعی دانست و توضیح داد:
«علم مرز جغرافیایی نمیشناسد ،زیرا علم یکی از بهترین
دیپلماسیهاست .زبانی که ملتها میتوانند به خوبی با هم
حرف بزنند ،علم و دانش است و دانشگاهها باید در این زمینه
پیشگامباشند».
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رئیس دانشگاه تهران کارآفرینی را یکی از سه مأموریت اصلی
برنامه پنجساله دانشگاه تهران خواند و گفت« :بحث اشتغال
بحث بسیار مهمی است و دانشگاه باید هم به فکر شغل
فارغالتحصیالن باشد و هم به نوع آن فکر کند ،امروز محتوای
کسب و کار جدید دغدغه دانشگاههاست».
در ادامه ،دکتر نیلی احمدآبادی به اهمیت ایجاد پارک علم
و فناوری در دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت« :توسعه این
پارک به همه بخشهای دانشگاه یکی از موضوعاتی است که
تصور میشود میتواند کارآفرینی را در دانشگاه تهران ایجاد
کند».
در پایان رئیس دانشگاه تهران آمادگی این دانشگاه را برای
همکاری بیندانشگاهی با کشورهای آمریکای التین اعالم
کرد.
سخنران دیگر افتتاحیه برنامه هفته فرهنگی کوبا ،آلکسیس
باندریش وگا ،سفیر جمهوری کوبا ،به صورت مختصر به
تاریخ و سپس به سیاست خارجی کوبا و عضویت این کشور
در سازمانهای بینالمللی اشاره کرد و در رابطه با سیاست
خارجی کوبا گفت« :احترام به استقالل و حاکمیت ارضی
کشورهای جهان مهمترین اصل در قانون اساسی کشور ما
است .مبارزه با استکبار هم جزئی از سیاستهای کشور کوبا
است» .سفیر جمهوری کوبا ،در ادامه از سیاستهای خصمانه
ایالت متحده علیه انقالب کوبا و تالشهای بینتیجه این
کشور در نیم قرن برای براندازی دولت کوبا اشاره کرد و
در زمینه سیاست اعمال تحریم ایالت متحده گفت« :کوبا به
شدت سیاستهای یکجانبه ابرقدرتها علیه هر کشوری در
جهان را محکوم میکند».
وی در رابطه با انرژی هستهای گفت« :داشتن انرژی هستهای
برای استفاده صلحآمیز حق هر ملتی در جهان است و هیچ
کشوری حق سلب آن را از سایر کشورها ندارد».
در ادامه ،سفیر جمهوری کوبا از تحریمهای ظالمانه و یکطرفه
ایالت متحده و مشکالت اقتصادی و معیشتی که این تحریمها
برای کوبا در این نیم قرن ایجاد نموده است سخن گفت و از
اتخاذ همین تصمیمات علیه ایران و ونزوئال یاد کرد.
باندریش وگا ،سفیر جمهوری کوبا ،همچنین از جمهوری
اسالمی برای حمایت از کوبا در سازمان ملل در مقابله با
اعمال فشار و تحریم علیه دولت و ملت کوبا تشکر کرد.
در ابتدای مراسم ،دکتر مریم حق روستا ،مؤسس و مدیر رشته
مطالعات آمریکای التین دانشکده مطالعات جهان ،ضمن
خوشآمدگویی از طرف رئیس دانشکده به سفیر کوبا و
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میهمانان داخلی و خارجی شرکتکننده در مراسم ،به صورت
مختصر از تاریخ اکتشاف آمریکای التین و سپس کوبا سخن
گفت.
وی سپس ضمن اشاره به اهمیت کوبا از لحاظ فرهنگی و
استراتژیکی در قاره آمریکا و جهان گفت« :کوبا نقطه برخورد
تمدنهای بومی آمریکا و تمدنهای اروپایی ،آفریقایی ،شمال
آمریکا و حتی آسیایی است و فرهنگی غنی متاثر از تمامی این
فرهنگها و تمدنها در کوبا گسترش مییابد».
مؤسس رشته مطالعات آمریکای التین دانشکده مطالعات
جهان در پایان از روابط دانشگاهی میان ایران و کوبا که از
سال  ۱۳۸۰آغاز شده ،سخن گفت و افزود« :این روابط با
تبادل دانشجو میان دانشگاه تهران و دانشگاه هاوانا صورت

گرفت و امروز اعضای اصلی گروه مطالعات امریکای التین
مطالعات جهان و گروه زبان وادبیات اسپانیایی دانشگاه تهران
از فارغ التحصیالن دانشگاه هاوانا هستند».
برنامه هفته فرهنگی کوبا در روزهای  ۱۴و  ۱۵اسفندماه با
برنامههای مختلف فرهنگی در تاالر حنانه دانشکده مطالعات
جهان برگزار شد.
سفرای شرکتکننده در برنامه هفته فرهنگی کوبا ِخر َمن
اُرتگا ،سفیر جمهوری اکوادور؛ والتر یانز ،کاردار دولت
چند میلتی بولیوی؛ ماریو بارکرو ،سفیر نیکاراگوئه؛ خسوس
گونزالس ،سفیر ونزوئال؛ لوئیس نیکوالس ،سفیر آرژانتین؛
لوپس بوسکوتس ،سفیر اسپانیا؛ آلفونزو زگبه ،سفیر مکزیک؛
ایگناسیو لیانوس ،سفیر شیلی؛ استین من ،سفیر اروگوئه بودند.
برگزاری هفته متعدد فرهنگی کشورهای امریکای التین جز
برنامههای این رشته مطالعاتی است که با هفته فرهنگی سایر
کشورها ادامه دارد.
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در دیدار هیأت آلمانی از پردیس علوم مطرح شد

حمایت دفتر تبادالت علمی آلمان از دانشجویان دکتری
مدیر دفتر تبادالت علمی آلمان ،از حمایت این مرکز از
دانشجویان دکتری در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر اشتوکل ،مدیر دفتر تبادالت اکادمیک آلمان ۲۳ ،بهمن،
در دیدار با هیأت رئیسه پردیس علوم ،از حمایت این مرکز
در آینده نزدیک از دانشجویان دکترایی خبر داد که برای
بورس فرصت مطالعاتی وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری
درخواست میدهند.
دکتر اشتوکل در این دیدار به معرفی برنامههای بین دانشگاهی
و بینمؤسسهای پرداخت که میتوانند مورد حمایت این

سازمان قرار گیرد.
بهرغم سابقه طوالنی دفتر تبادالت علمی آلمان در حمایت از
پروژههای دانشگاهی ،رایجترین نوع حمایت شناختهشده این
مرکز فعالیتهای اکادمیک در خصوص بورسهای تحصیلی
است.
در این نشست قالبهای ممکن برای انجام گستره وسیعتر
فعالیت با دانشگاههای آلمان در قالب پروژههای بین
دانشکدهای و بین مؤسسهای و برنامههای تبادل دانشجو مورد
بحث قرار گرفت.

سخنرانی پروفسور مایکل آمبول در پردیس البرز دانشگاه تهران

پروفسور مایکل آمبول ،رئیس دانشکده مدیریت ،فناوری و
اقتصاد دانشگاه صنعتی زوریخ ۳۰ ،بهمن ،با موضوع مهندسی
مذاکره در پردیس البرز دانشگاه تهران سخنرانی کرد.
پروفسور آمبول ضمن اشاره به مذاکرات مختلف بین کشورها

در موضوعات گوناگون گفت« :با توجه به وجود بنبستهایی
که در گفتگوهای بین طرفین در مذاکرات پیش میآید ،در
این شیوه مذاکره تالش شده است تا با یک دید مهندسی به
بحث مذاکرات نگریسته و بر اساس آن راهکارهایی برای
خروج از بن بست ارائه شود که این امر تاکنون در بسیاری از
موارد کاربرد مؤثر داشته است».
وی مذاکرات مختلف در داخل اتحادیه اروپا را نمونهای از
این شیوه مذاکره و گفتوگو برشمرد.
در پایان این نشست ،دکترمحمدرضا سعیدآبادی ،مشاور امور
بینالملل پردیس ،ضمن تشکر از پروفسور آمبول اعالم کرد
که پردیس آمادگی دارد تا از این استاد آلمانی برای برگزاری
کالسهای فشرده براي تدریس در رشته مربوطه دعوت به
عمل آورد.
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بازدید دانشجویان دانشگاه آمستردام هلند
از پردیس فارابی دانشگاه تهران

گروهی از دانشجویان دانشگاه آمستردام هلند ،با ملیتهای
مختلف ازجمله آلمانی ،اسپانیایی ،ایتالیایی و هلندی ۴ ،بهمن،
ضمن بازدید از اماکن مذهبی و گردشگری قم از پردیس
فارابی دانشگاه تهران نیز بازدید کردند.
در این دیدار که چندین ساعت به طول انجامید ،نشستی با
حضور مهمانان ،دانشجویان و استادان دانشکده حقوق برگزار
شد و مسائل حقوقی و بینالمللی مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت.
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هيأت دانشگاهي و تجاري چين
از دانشكده مديريت بازديد کرد

هيأتي متشكل از محققان ،استادان و توليدكنندگان كشور چين
 ۱۱اسفند ،از دانشكده مديريت دانشگاه تهران بازديد و با
مسئوالن دانشکده ديدار و گفتوگو کرد.
در  اين ديدار تاريخچه کوتاهي از دانشگاه تهران و دانشكده
مديريت ارائه شد .سپس چند سخنران ايراني درباره تمدن كهن
ايران و چين ،وجوه مشترك فرهنگ و تمدن اين دو كشور ،رشد
و توسعه اقتصادي ،استفاده بهينه از منابع و زيرساختهاي ايران
و چين مطالبي ارائه كردند.
در ادامه ،هيأت چيني در زمينه رشد و توسعه جاده ابريشم،
برنامهريزيهاي كالن دولت چين و نقش و حضور ايران در اين
برنامهها توضيحاتي ارائه دادند.

دانشگاه تهران مقام اول بیشترین پروژههای مشترک بینالمللی
مقام اول تعداد برنامههای مشترک دانشگاههای ایران با
محققان خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو ،دورههای
مشترک آموزش ،طرحهای تحقیقاتی مشترک به دانشگاه
تهران اختصاص دارد.
بر اساس میزان برنامههای مشترک دانشگاهها با محققان
خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو ،دورههای مشترک
آموزش ،طرحهای تحقیقاتی مشترک در سال جاری ،دانشگاه
تهران با  ۳۲۰طرح در صدر دانشگاههای ایران قرار دارد.
بعد از دانشگاه تهران ،دانشگاههای صنعتی شریف با ۱۱۵
طرح ،دانشگاه عالمه طباطبایی با  ۷۳طرح ،دانشگاه تبریز با
 ۴۵طرح ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر با  ۴۲طرح ،دانشگاه شیراز
با  ۳۳طرح و دانشگاه علم و صنعت با  ۳۱طرح در ردههای
بعدی قرار دارند.
گفتنی است که تعداد طرحهای بینالمللی دانشگاه تهران بیش
از دو سوم مجموع سایر دانشگاههای ایران است.

تعداد برنامههای مشترک با
محققان

دانشگاهها

ردیف

۳۲۰

تهران

۱

۷۳

عالمهطباطبایی

۳

صنعتیامیرکبیر

۵

علم و صنعت

۷

۱۱۵

صنعتی شریف

۴۵

تبریز

۳۳

شیراز

۴۲
۳۱

۲

۴
۶

۲۶

تربیت مدرس

۸

۲۲

زنجان

۱۰

۲۵
۱۷

۱۷

۱۳
۵

اصفهان

۹

صنعتیاصفهان

۱۱

خوارزمی

۱۳

فردوسی مشهد
الزهراء (س)

۱۲

۱۴
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دیدار سفیر بوسنی و هرزگوین در جمهوری اسالمی ایران
با رئيس دانشگاه تهران
کمال موفتیج ،سفیر بوسنی و هرزگوین در تهران ،با رئیس
دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
کمال موفتیج ،سفیر بوسنی و هرزگوین در تهران ۱۸ ،بهمن،
با دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،دیدار
و گفتوگو کرد.
در این دیدار ،سفیر بوسنی و هرزگوین هدف از دیدار خود
از دانشگاه تهران را آشنایی بیشتر با دانشگاه و هماهنگی
درخصوص برنامه سفر قریبالوقوع رئيس دانشگاه سارایوو
به تهران عنوان کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی یکی از اهداف راهبردی دانشگاه

تهران را بینالمللیسازی توصیف و با توجه به
ظرفیتهای موجود این دانشگاه ،توسعه همکاری بیشتر
در ابعاد بینالملل با دانشگاههای جهان را از برنامههای
جدی دانشگاه تهران بیان کرد.
در این دیدار با توجه به پیشینه تاریخی مراودات فرهنگی،
دینی و زبان فارسی و جایگاه شاعران بزرگ ایران نظیر مولوی
و حافظ در نزد مردم بوسنی و روابط دوستانه دو کشور،
طرفین خواستار توسعه بیشتر همکاریهای علمی و فرهنگی
بهویژه در زمینه تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه تهران و
دانشگاه سارایوو شدند.

بازدید هیأت دانشگاه سارایوو از دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه سارایوو به همراه هیأتی با رئیس دانشگاه تهران
دیدار و گفتوگو کرد.

رفعت اشکریلی ،رئیس دانشگاه سارایوو بوسنی هرزگوین ،به
همراه هیأتی از این دانشگاه ۲۹ ،بهمن ،با دکتر محمود نیلی
توگو کرد.
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،دیدار و گف 
در این دیدار دو طرف با اشاره به روابط دوستانه بین ایران
و بوسنی هرزگوین خواستار همکاری بیشتر در حوزههای
جنگلداری ،اقتصاد جنگلداری ،علوم کامپیوتر ،ریاضی و
دامپزشکی شدند و بر لزوم ایجاد راهکارهای عملی برای
توسعه همکاریها تأکید کردند.
گفتنی است این هیأت از پردیسهای کشاورزی و منابع
طبیعی ،البرز ،علوم و دانشکده دامپزشکی بازدید کردند.
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دیداررئیسدانشکدهمدیریتواقتصادزوریخ
با معاون بینالملل و مسئوالن پردیس البرز
دانشگاهتهران

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت انستیتو تکنولوژی
فدرال زوریخ با معاون بینالملل و مسئوالن پردیس البرز
دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.

پرفسور مایکل آمبول ،رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت
انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ سوئیس ۳۰ ،بهمن ،با
دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه ،دیدار
وگفتوگو کرد.

در این دیدار که با حضور دکتر علی محقر ،معاون دانشگاه
و رئیس سازمان سرمایهگذاری و توسعه و نیز دکتر
ساسان محاسب ،عضو هیات علمی انستیتو تکنولوژی
فدرال زوریخ و استاد افتخاری دانشکده علوم وفنون
نوین دانشگاه تهران ،برگزار شد ،دو طرف درخصوص
همکاریهای دوجانبه از جمله دورههای مدرک مشترک
بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین پروفسور مایکل آمبول ،با دکتر یونس نوربخش،
رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران ،دیدار و گفتوگو کرد.

در این دیدار دکتر نوربخش با برشمردن توانمندیها و
امکانات پردیس و همچنین برنامههای توسعه پردیس از
جمله بینالمللی شدن ،در جهت اجرایی کردن تفاهمنامه
امضا شده دانشگاه تهران با دانشگاه زوریخ ،پیشنهاد تبادل
استاد و دانشجو ،برگزاری کارگاههای مشترک و تدریس
استادان آن دانشگاه در پردیس البرز مطرح شد.

پروفسور آمبول ،رئیس کرسی مذاکره و مدیریت تضاد
دانشگاه زوریخ ،که از دیپلماتهای برجسته سوئیس
است نیز با اظهار خوشحالی از این دیدار ،برای اجرایی
کردن پیشنهادات همکاری موافقت کرد.
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نخستین همایش سرنوشت جهان روسی
در ایران در بنیاد روسکیمیر برگزار شد
نخستین همایش مرکز روسکیمیر با عنوان «سرنوشت
جهان روسی در ایران» ۶ ،اسفند در دانشکده زبانها و
ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این همایش که محورهای اصلی آن آغاز آموزش زبان
و ادبیات روسی در ایران ،سیر تحول ترجمه ادبیات روسی
به زبان فارسی ،گفتوگوی بینفرهنگی ایران و روسیه و
چشمانداز زبان روسی در ایران بود ،استادان و پیشکسوتان
زبان و ادبیات روسی ،مترجمان ادبی و سیاسی ،مسئوالن
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و استادان روسیهشناسی
در ایران سخنرانی کردند.
دکتر زهرا محمدی ،دبیر علمی همایش و نماینده بنیاد
روسکی میر در ایران ،در آغاز همایش به اهمیت گردهمایی
خانواده بزرگ زبان و ادبیات روسی و روسیهشناسی اشاره
و اظهار امیدواری کرد که نخستین همایش «سرنوشت
جهان روسی در ایران» نتایج مثبتی برای پژوهشگران و
عالقهمندان داشته باشد .در ادامه ،سخنرانان مطالب خود
را ارائه و در پایان همایش ،بستر ایجاد شده برای شناخت
و آشنایی با کشور روسیه و زبان روسی در وضعیت
فعلی را مسیری با آیندهای روشن ،هدفمند و دورنمایی
پرفروغ دانستند که آشتی کشورها تنها به دست پذیرش
متقابل ملتهایشان میسر است و این پذیرش با روشنبینی،
شناخت کافی و عمیق و به کنارگذاشتن پیشبرداشتهای
تاریخی پس از درسگرفتن از آنها محقق میشود.
نخستین مرکز روسکیمیر در ایران ،فروردین  ،۱۳۹۶در
دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران افتتاح
شد .بنیاد روسکیمیر در سال  ۲۰۰۷با دستور رئیس جمهور
روسیه و با هدف گسترش زبان و فرهنگ روسی ایجاد شد
و تا کنون بیش از  ۱۱۵مرکز در بیش از  ۸۰کشور جهان
فعالیت خود را آغاز کرده است.
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دیدار هیأت دانشگاهی ویتنام با استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
هیأت دانشگاهی ویتنام با استادان دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کردند.

هیأت دانشگاهی از ویتنام متشکل از مدیر مؤسسه دولت و
قانون ویتنام ۵اسفند با استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی
توگو کردند.
دانشگاه تهران دیدار و گف 

در این دیدار عالوه بر پروفسور ترین دوک تائو ،مدیر مؤسسه
دولت و قانون ،آقای وونگ وان دان ،دبیر اول سفارت
جمهوری سوسیالیستی ویتنام در ایران ،به همراه چند تن از
استادان موسسه حضور داشتند.

دکتر مشیرزاده ،دکتر کدخدایی ،دکتر قیصری ،دکتر صادقی
نشاط ،دکتر عباسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دکتر
مبشر از وزارت امورخارجه در این دیدار حضور داشتند.
نقش علوم سیاسی و حقوق و تاثیر و نقش رهبری در جامعه
ایران ،توضیح درباره مفاهیم حقوقی در ایران ،نقش قوای
مقننه ،مجریه و مخصوص ًا قضائیه در جامعه سیاسی و حقوقی
ایران از جمله موارد مورد بحث در این دیدار بود.
هیات ویتنامی ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران،
بر روابط گستردهتر با ایران در حوزه آموزش و پژوهش
تاکید کردند.

دیدار هیأت دانشگاهی بوسنی با ریاست پردیس البرز دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه سارایوو بوسنی به همراه هیأتی با رئیس پردیس
البرز دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر رفعت اشکریلی ،رئیس دانشگاه سارایوو ،به همراه
معاونان بینالملل و آموزش این دانشگاه ۳۰ ،بهمن ،با دکتر
یونس نوربخش ،رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران ،دیدار و
توگو کرد.
گف 
در این دیدار دکتر نوربخش یکی از اهداف راهبردی پردیس
البرز را بینالمللیسازی پردیس در راستای سیاستهای
دانشگاه تهران توصیف و با توجه به ظرفیتهای موجود،
توسعه همکاری بیشتر در ابعاد بینالمللی با دانشگاههای جهان
را از برنامههای جدی پردیس البرز بیان کرد.
در ادامه ،دکتر محمدرضا سعیدآبادی ،مشاور امور بینالملل

پردیس البرز ،به تفکیک برنامههای همکاری پردیس با دانشگاه
سارایوو از قبیل پذیرش دانشجویان بوسنیایی ،برگزاری دوره
مشترک و تبادل استاد و دانشجو را تشریح کرد.
در این دیدار دو طرف با اشاره به روابط دوستانه بین ایران و
بوسنی هرزگوین ،خواستار افزایش همکاریها شده و بر لزوم
ایجاد راهکارهای عملی برای توسعه این همکاریها تأکید
کردند .دانشگاه سارایوو قدیمیترین و بزرگترین دانشگاه
بوسنی است که در سال  ۱۹۴۹تاسیس شده است .این
دانشگاه متشکل از  ۲۵دانشکده ۵ ،موسسه علمی پژوهشی
و چند مرکز وابسته دیگر است .این دانشگاه در حال حاضر
بیش از ۲۸هزار دانشجو دارد که هزار نفر از آنان را دانشجویان
بینالمللی تشکیل میدهند.
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هیأت دانشگاهی کپنهاگ دانمارک با رئیس دانشگاه تهران دیدار کرد
دکتر هانس هنریک دیتز ،استاد و مدیر دانشکده بهداشت و
علوم پزشکی دانشگاه کپنهاگ دانمارک ۶ ،اسفند ،با رئیس
دانشگاه تهران ،دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،عالقهمندی دانشگاه تهران را به گسترش همکاری با
دانشگاه کپنهاگ اعالم کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه تاکید کرد« :آموزش در دانشگاه
تهران از سطح کیفی باالیی برخوردار است و با توجه به اینکه
ایران در قلب یک منطقه جغرافیایی مهم قرار دارد ،لذا ارتقای
برنامههای مرتبط با دامپزشکی از اهمیت باالیی برخوردار
است».
وی افزود« :دانشگاه تهران در راستای بینالمللی شدن و ارتقای
کیفیت ،برنامه جامعی را برای ارزیابی دانشگاه توسط مرکز
ارزیابی کیفی دانشگاه آغاز کرده است و استفاده از تجارب
دانشگاهها و سازماهای بینالمللی باتوجه به استانداردهای
جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است و کسب این
استانداردها امکان حضور بیشتر استادان و دانشآموختگان
دانشگاه تهران را در بازارهای جهانی اشتغال هموارتر خواهد
ساخت».
در این دیدار دکتر نادر حقانی ،رئیس مرکز ارزیابی کیفی
دانشگاه؛ دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی؛ دکتر
مهدی وجگانی ،رئیس دانشکده دامپزشکی؛ دکتر پرویز
شایان ،مشاور دانشکده دامپزشکی در امور بینالملل و
دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه تهران،

حضور داشتند.
دکتر هنریک دیتز نیز برنامههای اعتبارسنجی انجمن اروپایی
نهادهای آموزش دامپزشکی  EAEVEو برنامههای ارزیابی
انجام شده توسط این انجمن از برنامههای آموزش دامپزشکی
را تشریح کرد.
این هیات همچنین  ۸اسفند ،با مسئوالن دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران دیدار کرد.
هدف از این دیدار شناساندن دانشکده دامپزشکی و تبادل
نظر در زمینه همکاری بین طرفین در جهت اعتدال و افزایش
سطح آموزشی و پژوهشی بود.

همچنین هیأت دانشگاه کپنهاگ دانمارک از بیمارستان
آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در
محمدشهر استان البرز بازدید بهعمل آورد.
در این دیدار دکتر مهدی وجگانی ،رئیس دانشکده دامپزشکی،
یکی از اهداف راهبردی دانشکده را بینالمللیسازی در
راستای سیاستهای دانشگاه تهران توصیف کرد.
وی با توجه به ظرفیتهای موجود ،توسعه همکاری بیشتر
در ابعاد بینالمللی با دانشگاههای جهان را از برنامههای جدی
دانشگاه بیان کرد.
دکترفرامرز قراگوزلو ،رئیس بیمارستان آموزشی و پژوهشی،
نیز به تببین برنامههای همکاری بیمارستان با دانشگاه کپنهاگ
برای پذیرش دانشجو ،برگزاری دوره مشترک و تبادل استاد
و دانشجو پرداخت.
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دیدار هیأت دانشگاه اروپایی سن پطرزبورگ روسیه با رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران
هیأت دانشگاه اروپایی سن پطرزبورگ روسیه با رئیس
پردیس البرز دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.

دکتر نیکوالی کوژانف و دکتر جورج آوتیکیان ،مدیر
برنامههای مطالعات روسی اوراسیایی و سیاستهای انرژی
اوراسیا از دانشگاه اروپایی سن پطرزبورگ ۶۱ ،بهمن ،با دکتر
یونس نوربخش ،رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران ،دیدار و
توگو کردند.
گف 

در این دیدار که با حضور دکتر محمدرضا سعیدآبادی،
مشاور امور بینالملل پردیس ،برگزار شد ،دکتر نوربخش
یکی از اهداف راهبردی پردیس البرز را بینالمللیسازی
پردیس در راستای سیاستهای دانشگاه تهران توصیف
و با توجه به ظرفیتهای موجود ،توسعه همکاری بیشتر
در ابعاد بینالمللی با دانشگاههای جهان را از برنامههای

جدی پردیس البرز بیان کرد.

در ادامه دکتر سعیدآبادی به تفکیک برنامههای همکاری
پردیس با دانشگاه سن پطرزبورگ از قبیل برگزاری کارگاه
مشترک ،تبادل دانشجو برای دورههای کوتاه مدت ،برگزاری
دوره مشترک و تبادل استاد و دانشجو را تشریح کرد.

همچنین مقرر شد برای استفاده از استادان دو دانشگاه در
دورههای فشرده ،لیست رشتهها و استادان مورد نظر بین دو
دانشگاه مبادله شود.

دانشگاه اروپایی سنپطرزبورگ ،در سال  ۴۹۹۱تأسیس شد
و عمده فعالیت این دانشگاه در حوزه علوم اجتماعی است.
مهمترین رشتههای این دانشگاه تاریخ ،تاریخ هنر ،علوم
سیاسی و جامعهشناسی ،اقتصاد و انسانشناسی در مقاطع
تحصیالت تکمیلی است.

افتتاح مرکز علمی فرهنگی کره جنوبی در دانشگاه تهران
مرکز فعالیتهای علمی زبان کرهای با حمایت بنیاد کره
تجهیز و در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه
تهران افتتاح شد.

سفیر کره جنوبی به همراه رایزن فرهنگی سفارت کره
از دانشکده زبانها و ادبیات دانشگاه بازدید و با هیأت
رئیسه دانشکده دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار دو طرف در زمینه گسترش فعالیتهای

علمی دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.
دوره کارشناسی زبان کرهای که بهزودی و با حمایت بنیاد
کره و همت دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه
فعالیت خود را آغاز میکند ،از جمله موضوعات مورد
بحث در این دیدار بود .راهاندازی این دوره به تصویب
وزارت علوم رسیده است.
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دانشــگاه تـهـران در رسانهها
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رئیس دانشگاه تهران در گفتوگو
با «کسب و کار» :صنعت ما متقاضی
تکنولوژی پیشرفته نیست.
کسب و کار نیوز1396/۱۰/ 30

دوازدهمین کنفرانس یادگیری و
یاددهی الکترونیکی ایران با محوریت
«محتوای الکترونیکی» اسفند ماه در
دانشگاه تهران برگزار میشود.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۰ /۳۰

معاون آموزشی دانشگاه تهران از
استخدام ساالنه  ۸۰تا  ۱۰۰عضو
هیات علمی در این دانشگاه خبر داد
و گفت :داشتن معدل  ۱۵برای دوره
دیپلم و لیسانس ،معدل  ۱۶برای دوره
کارشناسی ارشد و معدل  ۱۷برای دوره
دکتری از مهمترین شرایط اختصاصی
دانشگاه تهران برای استخدام اعضای
هیات علمی در این دانشگاه است.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۱/۱

فراخوان شرکت در نخستین جشنواره
ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی در
دانشگاه تهران منتشر شد .این جشنواره
شامل سه بخش علمی ،هنری و اعطای
تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی است
و مهلت ارسال آثار تا  ۲۵فروردین سال
 ۱۳۹۷خواهد بود.
سیناپرس1396 /۱۱/ ۶

دانشجویان نمونه دانشگاه تهران در
مراسمی معرفی و با اهدا لوح و تندیس
تجلیل شدند .دانشجویان نمونه که
هم فعالیت علمی ،پژوهشی داشتند و
هم جزء برگزیدگان المپیادهای علمی
دانشجوییهستند.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶/۱۱/ ۶

رئیس دانشگاه تهران میگوید :مهاجرت
به کشورهای دیگر برای شغل ،جایگاه
و زندگی بهتر ،در دنیا چیز عجیبی
نیست و در بسیاری از کشورها چنین
مهاجرتهایی رخ میدهد ،رفتن
نخبگان به خارج یا ادامه تحصیل
آنان در کشورهای دیگر به معنای قهر

جوانان نیست ،زیرا آنان به دنبال شرایط
و زندگی بهتر هستند.
خبرگزاري آنا1396 /۱۱/ 7

روسای  ۱۳دانشگاه سطح یک
کشور در نامهای به رئیس مجلس
شورای اسالمی ،ضمن تاکید بر
اهمیت سرمایههای معنوی و انسانی،
خواستار حفظ جایگاه نخبگان علمی،
متخصصان و فرهیختگان کشور در
تصویب الیحه بودجه  ۱۳۹۷از سوی
نمایندگان مجلس شدند.
خبرگزاری مهر 1396 /۱۱/ 7

دکتر حسن محسنی ،مدیر کل امور
حقوقی دانشگاه تهران ،با اشاره به
صالحیت دادگاههای عمومی در
رسیدگی به دعاوی دانشگاه علیه آرای
حل اختالف اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت« :دیوان عالی کشور در
دعاوی دانشگاه بهعنوان یک مؤسسه
دولتی علیه آرای هیأتهای تشخیص
و حل اختالف اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،موضوع را در صالحیت
دادگاههای عمومی دانسته است».
خبرگزاری آنا1396 /۱۱/ 7

   شانزدهمین دوره همایش ادبی
سوختگان وصل با محوریت تکریم
و پاسداشت سردار قاسم سلیمانی و با
عنوان «سالم سردار» فراخوان خود را
منتشر کرده است.

امتداد نیوز1396 /۱۱/ 7

اداره امور خوابگاههای دانشگاه تهران
در اطالعیهای اعالم کرد :براساس
بخشنامه صندوق رفاه وزارت علوم
امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی
برای دانشجویان فراهم نخواهد بود،
مگر اینکه بدهی خوابگاه ترم قبل خود
را پرداخت کنند .براساس بخشنامه
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،
هزینه خوابگاه برای هر نیمسال تا مدت
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خواهد بود.

روزنامه جام جم1396 /۱۱/ 7

در متن اطالعیه دانشگاه تهران آمده
است :در پی انتشار تصاویری با عنوان
«فروریختن طاق ورودی درِ خیابان ۱۶
آذر دانشگاه تهران» در فضای مجازی
و برخی رسانهها ،به اطالع میرساند
که این تصاویر مربوط به ریزش
سایبان ورودی درِ شرقی دانشگاه به
علت سنگینی برف بوده و خوشبختانه
هیچگونه صدمه جانی یا آسیب مالی در
پی نداشته است.
خبرگزاری مهر ،۱۳۹۶/۱۱/۹خبرگزاري
ايسنا،آفتابنيوز۱۳۹۶/۱۱/۹

  دانشگاه تهران در ویرایش جدید نظام
رتبهبندی جهانی وبومتریکس که ژانویه
 ۲۰۱۸منتشر شد ،با  ۷۷پله صعود
نسبت به سال گذشته ،رتبه اول ایران و
رتبه  ۴۵۵در میان دانشگاههای جهان را
کسب کرد .بر این اساس دانشگاه تهران
تنها دانشگاه ایرانی دارای رتبه زیر ۵۰۰
در این نظام رتبهبندی است.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۱۱/ ۹

نشست جهانی «رهبران آینده محیط
زیست» توسط انجمنهای علمی،
دانشجویی دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران با حضور بیش از 40
شرکتکننده از  39کشور جهان از 6
تا  11اسفند ماه امسال برگزار میشود.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۱/۱۰

استاندار تهران ،روز گذشته با اعضای
هیات رئیسه دانشگاه تهران دیدار و
گفتوگو کرد .محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران ،در این دیدار
گفت :دانشگاه تهران ظرفیتها و
تواناییهای بسیار زیاد و بزرگی دارد که
اگر به نحو مطلوب به آنها توجه شود،
توان ایجاد تحول چشمگیر در حوزهها
و عرصههای مختلف را دارد.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶/۱۱/ ۱۰

معاون آموزشی دانشگاه تهران از
توقف اعطای هرگونه مجوز جدید
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برای راهاندازی پردیسهای دانشگاهها
و همچنین دانشگاه تهران خبر داد
و گفت :براساس قانون برنامه ششم
توسعه ،پردیسهایی که در گذشته
مجوز فعالیت داشتند ،میتوانند دانشجو
پذیرش کنند.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۱/ ۱۰

معاون دانشجویی دانشگاه تهران در
تازهترین اظهارات خود در رابطه با
مشکالت مالی این معاونت از توزیع
نامتوازن بودجه در دانشگاههای کشور
گالیه کرد و هشدار داد در صورت
استمرار روند موجود دانشگاهها حتی
از پس تأمین غذای دانشجویان نیز بر
نخواهند آمد؛ هشداری که شاید زیاد
جدی گرفته نشود ،اما با روند فعلی تا
محقق شدن فاصله چندانی ندارد.
تابناک ۱۳۹۶ /۱۱/۱۰

سیامک یاسمی ،استاد ریاضیات دانشگاه
تهران ،به عنوان عضو دائمی فرهنگستان
علوم جهان انتخاب شد  .فرهنگستان
علوم جهان توسط پروفسور عبدالسالم،
برنده جایزه نوبل ،از سال  ۱۹۸۷میالدی
با برگزاری همایشی در شهر پکن چین
به طور رسمی آغاز به کار کرد.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۱۱/ ۱۱

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد
در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران
نشده اند می توانند تا  ۱۵بهمن ماه
نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام
کنند .ثبت نام و انتخاب رشته نیمسال
دوم تحصیلی  ۹۷-۹۶دانشگاه تهران از
 ۷بهمن ماه برای تمامی مقاطع تحصیلی
این دانشگاه آغاز شده است.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۱۱/۱۴

دکتر محمود نیلی احمد آبادی در
هفدهمین اجالس رؤسای دانشگاههای
سطح یک کشور که در پردیس
بینالمللی کیش دانشگاه تهران برگزار
شد ،آموزش عالی را در جهان امروز
بسیار پیچیده توصیف کرد و افزود:

«امروزه همفکری ،همراهی و همکاری
نه تنها در سطح دانشگاههای کشور
و منطقه ،بلکه در کل جهان به عنوان
یک ضرورت به شمار میرود .یکی
از شاخصهای مهم ارزشیابی یک
دانشگاه در جهان میزان ارتباط علمی و
پژوهشی با دانشگاههای دیگر از جمله
تعداد دانشجویان خارجی و تعداد
مقاالت مشترک بین دانشگاهی است».

خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶/۱۱/ ۱۵

آغاز به کار انجمن ادبی دانشگاه تهران
با گرامیداشت یاد و خاطره قیصر امین
پور ،سه شنبه  ۱۷بهمن ،برگزار میشود.

باشگاه خبرنگاران جوان1396 /۱۱/ 15

معاون دانشجویی دانشگاه تهران تاکید
کرد :هیچ دانشجویی پشت در خوابگاه
نمیماند ،اما قطعا ما با خانوادههای
دانشجویان به دلیل تاخیر و دیر آمدن
فرزندانشان تماس خواهیم گرفت.
خبرگزاری آنا 1396 /۱۱/15

سید امید فاطمی درباره آموزش
الکترونیکی در دانشگاه تهران به
خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا
گفت :آموزش الکترونیکی در دانشگاه
تهران در مقطع کارشناسی ارشد ارائه
میشود و در مقاطع کارشناسی و
دکتری آموزش الکترونیکی نداریم.

خبرگزاري آنا1396 /۱۱/ 16

توسعه کمی بیرویه در آموزش عالی
مشکل اصلی پردیس کشاورزی است.
دکتر حسین گلدانساز روز دوشنبه در
نشست با اعضای هیات علمی این
پردیس که با حضور معاون علمی و
فناوری رئیس جمهوری برگزار شد،
ظرف آموزش عالی را محدود دانست
و افزود :این مشکل برای دانشگاههای
بزرگ مشکالت بیشتری ایجاد
کرده است به خصوص حوزههای
کشاورزی و منابع طبیعی که حامی
بخش خصوصی ندارد.

خبرگزاري ايرنا ۱۳۹۶ /۱۱/ ۱۶

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت:
موضوعات بسیاری از پایاننامههای
ادبی و هنری مورد استفاده جامعه قرار
نمیگیرد .مجید سرسنگی در مراسم
افتتاح انجمن ادبی دانشگاه تهران گفت:
باید نسل جوان را با چهره واقعی
انقالب آشنا کنیم و مانع از آن شویم
که رفتار غلط برخی افراد به حساب
انقالب و نظام اسالمی گذاشته شود و
نباید توجه به مردم که ولی نعمتان ما
هستند به فراموشی سپرده شود.
خبرگزاری مهر۱۳۹۶/۱۱/ ۱۸

دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه
علوم و فناوریهای شناختی میزبان
برگزاری نخستین دوره از مسابقات
دانشجویی علوم اعصاب شناختی از
 25تا  27بهمن ماه جاری است.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۱۱/۱۸
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آیین گشایش انجمن ادبی دانشگاه
تهران با نکوداشت یاد و خاطره دکتر
قیصر امینپور و تقدیر از خانواده
این شاعر فقید در باغموزه نگارستان
دانشگاه تهران برگزار شد.

موضوع پلکانی شدن مالیات ،عدم
افزایش حقوق و ثابت نگهداشتن سقف
بازنشستگی در مجلس شورای اسالمی
مطرح بود که شامل اعضای هیات
علمی نیز میشد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران در
نشست انقالب و دانشجوی مطالبهگر
در جمع دانشجویان کوی دانشگاه
گفت« :مطالبهگری مولود انقالب
اسالمی است و به تعبیر امام خمینی(ره)،
دانشجویان مغز متفکر جامعه هستند،
دانشجویان نه تنها به جای خود ،بلکه
باید به جای دیگران هم تفکر کنند».

محمدجواد ظریف صبح امروز در
همایش الگوهای نظم منطقهای در
جهان پساداعش که در دانشکده  
مطالعات جهان دانشگاه تهران و با
حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان
روابط بینالملل برگزار شده ،تصریح
کرد :نظم در منطقه غرب آسیا حتما
از نظم در جامعه بینالملل و عرصه
جهانی مستقل نیست .شرایط بینالمللی
کنونی شرایط ویژهای دارد که از آن می
توان به عنوان دوران گذار نام برد.

خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۱۱/۱۸

خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۱۱/۱۹

پردیس ارس دانشگاه تهران بر اساس
مجوز معاونت آموزشی وزارت علوم
برای نیمسال دوم تحصیلی  ۹۶-۹۷در
مقطع دکتری دانشجو می پذیرد.

خبرگزاری مهر۱۳۹۶ /۱۱/ ۱۹

چهارمین رویداد استارتآپ ویکند
«شروع کن» با همکاری دانشکده
کارآفرینی دانشگاه تهران و گروه
کارآفرینان ایده تا اجرا از  ۱۶الی ۱۸
اسفند ماه برگزار می شود.

خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۱۱/ ۲۱

در حاشیه جشن انقالب در خصوص
حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن
گفت :امروز روز همبستگی مردم و روز
ملت ایران است كه در همین ساعات
اولیه راهپیمایی به وضوح قابل مشاهده
است.
باشگاه خبرنگاران جوان ۱۳۹۶ /۱۱ /۲۲

محمود نیلی احمد آبادی روز یکشنبه
در حاشیه راهپیمایی  22بهمن ماه
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:
مشارکت مردم تا کنون در راهپیمایی
 22بهمن همچون سال های گذشته
بسیار خوب و دارای پیام است.
خبرگزاري ايرنا ۱۳۹۶ /۱۱/ ۲۳

محمود نیلی احمدآبادی   گفت :سه

خبرگزاري مهر ۱۳۹۶/۱۲/ ۳

خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/ ۵

سعیدرضا عاملی در همایش الگوهای
نظم منطقهای در جهان پساداعش
که صبح امروز (شنبه) با حضور
محمدجواد ظریف مراسم افتتاحیه آن
برگزار شد ،تصریح کرد :داعش در
آوریل  ۲۰۱۳ظهور و اعالم موجودیت
کرد ،ولی قطعا تفکر آن متعلق به امروز
نیست.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/۵

دکتر جواد ساداتینژاد در پنجمین
جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین
دانشگاه تهران که امروز توسط بنیاد
حامیان این دانشگاه در تاالر فردوسی
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار
شد ،این جشنواره را گام بلندی برای
دانشگاه تهران در راستای مردمی شدن
در عرصه علم و فناوری توصیف کرد و
گفت :بنیاد حامیان دانشگاه ،برای اولین
بار سال  93در راستای بهرهگیری از
توانمندیهای مادی و معنوی خیرین
و حمایت از استعدادهای برتر دانشگاه
تاسیس و در سال  95به ثبت رسید.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/ ۵
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محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کشورمان ،در نشست الگوهای نظم
منطقهای در جهان پساداعش که صبح
امروز در دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران برگزار شد ،اظهار
داشت :در دوران گذار تحوالت عظیمی
صورت میگرفته و دوران گذار کنونی
از آن مستثنی نیست.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶/۱۲/ ۵

براساس ارزیابیهای صورتگرفته
توسط دفتر مشاوره و سالمت وزارت
علوم« ،مرکز مشاوره دانشگاه تهران»
همانند سال گذشته رتبه «ممتاز» را در
بین دانشگاههای کشور کسب کرد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۱۲/ ۵

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کشورمان ،در حاشیه نشست «پس از
داعش» در دانشکده ملل دانشگاه تهران
در دفتر یادبود این دانشکده نوشت:
بسیار باعث خوشوقتی است که امروز
گنجینه کتابهای ژاپنی دانشکده
مطالعات جهان برای استفاده استادان،
دانشجویان و دانشپژوهان عزیز آماده
بهرهبرداری شده است .مزید توفیقات
مسئولین دانشکده و کتابخانه را از
خداوند بزرگ خواهانم.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی
۱۳۹۶ /۱۲/ ۵

مراسم یادبود درگذشتگان سال
 ۹۶دانشگاه تهران با عنوان «این قافله
عمر» به همت اداره کل فرهنگی و
اجتماعی روز دوشنبه  ۱۴اسفند  ۹۶در
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار
میشود.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶/۱۲/ ۶

دکتر محمود نیلی احمدآبادی در پنجمین
جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران،
جایگاه خیرین در آموزش عالی کشور
را مهم خواند و گفت :وقتی کارآفرینان
به دانشگاه وارد شوند ،دستیابی به یکی
از اهداف دانشگاه که کارآفرینتر شدن

است ،تسریع تر میشود.

ايسنا۱۳۹۶/۱۲/۶

رئیس دانشگاه تهران گفت :دانشگاههای
برتر به وزارت علوم درخواست دادهاند
که ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد
درخشان در این دانشگاهها افزایش یابد.

خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۱۲/ ۶

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه تهران گفت :ثبتنام
برای شرکت در مراسم اعتکاف در
این دانشگاه تا  10اسفند ادامه دارد و
تا کنون بیش از یک هزار نفر در این
مراسم ثبتنام کردهاند .طبق سنوات
گذشته در ایامالبیض ( 13-15رجب)
برابر با  11تا  13فروردین ماه سال 97
قریب به  200مسجد در دانشگاههای
کشور میزبان معتکفین خواهند بود و هر
سال بیش از  50هزار دانشجو و استاد
در مراسم معنوی اعتکاف دانشگاهیان
شرکت میکنند.
خبرگزاري فارس۱۳۹۶ /۱۲/ ۶

معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی
پارک علم و فناوری تهران نیز در
خصوص برگزاری استارتاپ ویکند در
دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی
الکترونیکی ایران گفت :این رویداد با
همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران برگزار میشود.

خبرگزاري فارس ۱۳۹۶ /۱۲/۶

در آیین اختتامیه این مسابقه که با
حضور محمود نیلی احمدآبادی ،رییس
دانشگاه تهران ،مجید سرسنگی ،معاون
فرهنگی دانشگاه تهران ،حمید محمدی،
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
و رئیس سازمان حج و زیارت ،احمد
مسجدجامعی ،عضو شورای اسالمی
شهر تهران ،و جمعی دیگر از مسئوالن
برگزار خواهد شد؛  9اثر برگزیده نهایی
معرفی و از برگزیدگان تجلیل و قدردانی
به عمل خواهد آمد.
امروزنامه۱۳۹۶ /۱۲/ ۶

معاون اجرایی پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران گفت :پارک علم
وفناوری دانشگاه تهران ،در نظر دارد با
گسترش توسعه زیرساختی تا پنج سال
آینده بیش از  500شرکت دانشبنیان را
تحت حمایت خود قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان ۱۳۹۶ /۱۲/ ۶

محمود نیلی احمدآبادی ظهر امروز در
نشست خبری در دانشگاه تهران گفت:
امیدواریم همانطور که شاهد مهاجرت
نخبگان در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری هستیم ،اما به دلیل مطرح شدن
عدم افزایش حقوق باالی  ۵میلیون
تومان شاهد مهاجرت اساتید نباشیم.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۱۲/ ۸

علی طیبنیا ظهر امروز در نشست
خبری در دانشگاه تهران گفت :بی ثباتی
و عدم توازن در بودجه دولت وجود
دارد که این بیثباتی از افزایش سریع
قیمت نفت شروع شد.
خبرگزاري مهر ۱۳۹۶/۱۲/ ۸

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران از
برنامهریزی برای راهاندازی اپلیکیشن
مشاوره برخط در این دانشگاه خبر
داد .حمید پیروی گفت :امسال کارنامه
سالمت روان را به صورت اینترنتی
در سامانه گلستان دانشگاه ارایه دادیم
برهمین اساس خیلی زود دانشجویان
نیازمند ارائه مشاوره بهداشت روان را
شناسایی کرده و خدمات الزم ارائه شد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۱۲/ ۸

دکتر حسین بهنژاد اظهار کرد :طی
یک سال گذشته حدود  9میلیارد و
 600میلیون تومان از منابع دانشگاه
تهران برای بازسازی ساختمانهای
خوابگاههای این دانشگاه هزینه شده
است و با وجود اینکه بخشی از
ساختمانهای خوابگاههای کوی،
چمران ،فاطمیه ،عطار و غیره ...مورد
بازسازی قرار گرفتهاند ،اما هنوز بخش
زیادی از ساختمانهای خوابگاه نیازمند
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بازسازی هستند.

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۲/ ۸

به گزارش ایسنا و به نقل از مجله هنری
“ ”Smithsonianیک موزه به افتخار
منیر شاهرودی فرمانفرمایان در ایران
بازگشایی شده است .این موزه در باغ
نگارستان در تهران قرار دارد و اولین
موزه در ایران به حساب میآید که
مختص به یک هنرمند زن است .این
موزه ،که توسط دانشگاه تهران اداره می
شود ،شامل  50کار از این هنرمند است.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۶ /۱۲/ ۸

محمود نیلی احمدآبادی گفت:
درخصوص انتخاب مدیر گروه و
روسای دانشکدهها در آییننامه مدیریت
دانشگاهها آمده است که با مشورت
اعضای هیات علمی این افراد تعیین
شوند.
خبرگزاري مهر ۱۳۹۶/۱۲/ ۹

هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه،
داوری بخش نمایشنامهنویسی (جایزه
عباس نعلبندیان) در روز پنج شنبه دهم
اسفند ماه  ۱۳۹۶در دبیرخانه جشنواره،
در محل پردیس هنرهای زیبای دانشگاه
تهران و با حضور داوران این بخش
برگزار شد.
ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/۱۱

حجتاالسالم کرمی ،مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
تهران ،گفت :ثبتنام برای شرکت در
مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران که تا
رو گذشته مهلت داشت به دلیل استقبال
بسیار خوب دانشگاهیان تا  13اسفند
تمدید شد.
خبرگزاري فارس ۱۳۹۶/۱۲/ ۱۱

دکتر محمود نیلی احمدآبادی روز
دوشنبه در هشتمین نشست سراسری
معاونان و مدیران بینالملل دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و
پارکهای علم و فناوری در مرکز
همایشهای بینالمللی دانشگاه الزهرا

(س) در سخنانی با بیان اینکه کشورمان
بالقوه به لحاظ علمی از وضعیت خوبی
برخوردار است ،افزود :ایران در حوزه
پژوهش نشان داده که میتواند با دنیا
به شکل مناسبی تعامل داشته باشد و
افزایش مقاالت مشترک بین محققان
ایرانی و خارجی و انجام پروژههای
مشترک و حضور دانشگاههای ایران
در تراز بینالمللی از جمله این نشانهها
است.
خبرگزاري ايرنا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

طی مراسمی محمود واعظی به عنوان
رئیس جدید مرکز مطالعات عالی
انقالب اسالمی دانشگاه تهران معرفی
شد.
خبرگزاري فارس ۱۳۹۶/۱۲/ ۱۲

در آستانه سال نو ،اولین نمایشگاه گل
و گیاه و تولیدات دانشجویان دانشگاه
تهران از  ۱۹تا  ۲۴اسفند  ۱۳۹۶در
باشگاه دانشجویان این دانشگاه برگزار
خواهد شد .در این نمایشگاه عالوه بر
عرضه تولیدات دانشجویان دانشگاه،
انواع گل و گیاه زینتی و دارویی و انواع
محصوالت کشاورزی (بذر ،نهال و
پیاز ،انواع وسایل باغبانی ،انواع وسایل
کشاورزی ،آبیاری و سم پاشی ،انواع
کود و سموم ،انواع چمن) ارائه خواهد
شد.
ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/۱۳

دکتر سیدامید فاطمی در افتتاحیه
برگزاری دوازدهمین کنفرانس یادگیری
الکترونیکی با اعالم این مطلب اظهار
کرد :برگزاری این کنگره به صورت
ساالنه مورد توجه قرار گرفته و توجه به
آن میتواند نتایج و موفقیتهای زیادی
را به همراه داشته باشد.
ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/۱۳

محققاندانشگاهتهران طیآزمایشهایی
میزان تأثیرگذاری دو فاکتور فیزیکی
و عاطفی بر سالمت را مورد بررسی
قرار دادند .در چکیده مطالعات دکتر

غالمحسین ریاضی ،استاد بیوشیمی
دانشگاه تهران ،و منیرهالسادات موسوی،
پژوهشگر دوره دکتری تخصصی
بیوشیمی این دانشگاه آمده است« :از
آنجایی که موجودات زنده عمدت ًا
در تعادل بین دو فضای فیزیکی و
متافیزیکی حضور دارند ،فاکتورهای
ایجاد اختالل در سالمتی نیز میتوانند
فیزیکی و یا عاطفی (روانی) باشند.
ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/ ۱۴

معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان
اینکه  ۷۰رشته در دانشگاه تهران با
آموزش الکترونیکی تدریس میشود،
گفت :دانشگاه تهران از دانشگاههایی
است که در زمینه آموزش الکترونیکی
پیشتاز بوده است .حسین حسینی،
رئیس دوازدهمین کنفرانس یادگیری
الکترونیکی و معاون آموزشی دانشگاه
تهران ،که هم اکنون در دانشگاه تهران
در حال برگزاری است ،اظهار داشت:
این دانشگاه از دانشگاههایی است که از
گذشته دور به حوزه آموزش الکترونیکی
ورود پیدا کرده است.
خبرگزاري مهر ۱۳۹۶ /۱۲/ ۱۴

دکتر محمود نیلی احمدآبادی در
هشتمین نشست سراسری معاونان
بینالمللی دانشگاهها گفت :بینالمللی
شدن دانشگاهها ،فضای رقابتی را ایجاد
میکند که نتیجه آن ،ارتقای کیفیت
دانشگاه است.
خبرگزاري مهر ۱۳۹۶ /۱۲/۱۴

در این اطالعیه آمده است :اداره کل
امور حقوقی دانشگاه تهران ،جعلی
بودن مدارک صادره از سوی «شرکت
دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران
دانشگاه تهران»( ،منحله و درحال
تصفیه) و اعالم آن شرکت به  عنوان
موسسه یا واحد غیرمجاز آموزشی و
تحقیقاتی و فرهنگی را اعالم میکند.
خبرگزاري مهر ،خبرگزاري دانشجو /۱۲/۱۴
۱۳۹۶
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دکتر محمود نیلیاحمدآبادی در همایش
معاونان و مدیران بینالملل دانشگاهها
و مراکز پژوهشی و پارکهای علم
و فناوری سراسر کشور که امروز با
حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
قائممقام وزیر علوم در امور بینالملل،
قائم مقام وزیر امورخارجه و تعدادی
از رؤسای دانشگاهها در دانشگاه الزهرا
(س) برگزار شد ،با بیان اینکه ما باید در
بینالمللیسازی آموزش عالی در فرآیند
تولید دانش و محتوا و نیز در تولید
مقاالت در جهان مشارکت جدی داشته
باشیم ،اظهار کرد :در تعریف تئوری
بینالمللیسازی آموزش عالی ،میگویند
این فرآیند پیوسته ،ارائه برنامهریزی و
اجرای آموزش پسادبیرستان در ابعاد
بینالمللی و بینفرهنگی است.
ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/ ۱۴

محمود نیلی احمدی آبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،در نشست معاونان امور
بینالملل دانشگاهها در دانشگاه الزهراء
گفت :در دنیا بخش بزرگی از فعالیتها
در حوزه آموزش عالی در تولید محتوا
و فناوری است و ما میخواهیم در این
فرایند مشارکت داشته باشیم ،بنابراین
باید در ارائه برنامههای آموزش عالی
که در دنیا مطرح میشود ،شریک شویم.
خبرگزاري فارس ۱۳۹۶ /۱۲/ ۱۴

مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه تهران ،عصر امروز در مراسم
بزرگداشت درگذشتگان این دانشگاه که
با عنوان «قافله عمر» برگزار شد ،گفت:
این مراسم هم موجب تأسف است
چون به ما یادآوری میکند تعدادی از
همکاران عزیزمان را از دست دادهایم و
هم باعث میشود یاد آن عزیزان در دل
ما زنده بماند.
خبرگزاري فارس ،خبرگزاري دانشجو ۱۴
۱۳۹۶/۱۲/

اولین آزمون استخدام شرکتهای
خصوصی و دانشبنیان ،بزرگترین

مصاحبه شغلی ایران ،چهارشنبه در
محل مصالی دانشگاه تهران برگزار
خواهد شد.

خبرگزاري دانشجو ۱۳۹۶ /۱۲/ ۱۴

فراخوان دومین جشنواره بینالمللی
عکاسی «نگاه آبی» با محوریت مصرف
صحیح انرژی و معرفی انرژیهای پاک
منتشر از سوی کانون هنر و زیست بوم
دانشگاه تهران شد .این رویداد توسط
کانون هنر و زیست بوم «دایره آبی»
دانشگاه تهران و با حمایت شرکت
بهینهسازی مصرف سوخت ایران و با
هدف معرفی و فرهنگسازی مصرف
صحیح انرژی و استفاده از انرژیهای
پاک فراخوان دومین دوره خود را در
سطح بینالمللی منتشر کرد.
خبرگزاري دانشجو ۱۳۹۶/۱۲/ ۱۴

عباس زارعی در اختتامیه همایش
یادگیریالکترونیکیکهامروزدردانشگاه
تهران برگزار شد ،با بیان اینکه رشد
عمومی در تکنولوژیهای جدید نیاز
به ایجاد زیرساخت در رشد افقی دارد ،
افزود :در رشد افقی تکنولوژی یادگیری
الکترونیکی ،زیرساختهایی باید وجود
داشته باشند تا بتوان آن را به عنوان
یک فناوری جدید به سمت پیشرفت
هدایت کرد.
ايسنا ۱۳۹۶/۱۲/ ۱۵

فاز اول پروژه کمربند سبز گلگهر
به سیرجان با مشاوره و نظارت مرکز
تحقیقات بینالمللی بیابان پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
اجرا شد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۶ /۱۲/۱۵

مراسم تجلیل از خانواده شهدای
دانشگاه تهران  ۲۱اسفندماه در باشگاه
دانشجویان این دانشگاه برگزار میشود.
در این مراسم از  ۷۳فرزند شهید۲۰ ،
فرزند شهید هیات علمی ۷ ،همسر شهید
کارمند ۱ ،همسر شهید هیات علمی۱۳ ،
خانواده شهید و  ۳خانواده شهید مدافع

حرم دانشگاه تجلیل میشود.

خبرگزاري مهر ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران نیز
بر اساس معیارهای رتبهبندی کیواس
نخستین بار صاحب رتبه  ۱۵۱تا ۲۰۰
شده است و بر این اساس رشته جغرافیا
در این دانشگاه برای دانشجویان،
استادان و پژوهشگران قابل شناسایی
خواهد بود.
خبرگزاري صدا و سيما ۱۳۹۶ /۱۲/۱۵

بخش نمایشگاهی اولین جشنواره
هنرهای تجسمی در آموزش دامپزشکی
با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی
و دانشجویان دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران ۱۴ ،اسفند  ۱۳۹۶به
صورت رسمی افتتاح شد.این نمایشگاه
تا روز چهارشنبه  ۱۶اسفندماه در
ساختمان آناتومی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران دایر است و عالقهمندان
میتوانند از ساعت  ۱۰الی  ۱۶از
نمایشگاه بازدید نمایند.
ايسنا ۱۳۹۶ /۱۲/ ۱۵

دومین نشست ساالنه معرفی جدیدترین
دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات
دانشگاه تهران صبح امروز در کتابخانه
مرکزی این دانشگاه برگزار شد.
خبرگزاري آنا 1396 /۱۱/ 16

اطالعیه اداره کل امور حقوقی دانشگاه
تهران درباره جعلیبودن مدارک صادره
از سوی «شرکت دانشگاهی پژوهشگران
و نوآوران دانشگاه تهران شعار سال:
اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران
اعالم کرد که مدارک صادره از سوی
«شرکت دانشگاهی پژوهشگران و
نوآوران دانشگاه تهران» ،جعلی است.
شعار سال۱۳۹۶/۱۱/ ۱۶

مناظره زنده تلویزیونی شبکه چهار
سیما شب گذشته(چهارشنبه) با حضور
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی
نقشه جامع علمی کشور و روسای سه
دانشگاه بزرگ کشور به روی آنتن رفت
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و مهمانان برنامه پیرامون نقش دانشگاه
در حل مسائل جامعه ایرانی به گفتوگو
و تبادل نظر پرداختند.
خبرنامه دانشجويان ايران 1396/۱۱/ 17

مناظره زنده تلویزیونی شبکه چهار
سیما شب گذشته(چهارشنبه) با حضور
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی
نقشه جامع علمی کشور و روسای سه
دانشگاه بزرگ کشور به روی آنتن رفت
و مهمانان برنامه پیرامون نقش دانشگاه
در حل مسائل جامعه ایرانی به گفتوگو
و تبادل نظر پرداختند.
خبرنامه دانشجويان ايران 1396/۱۱/ 17

رئیس دانشگاه تهران گفت :ما با مشکل
پذیرش بیش از حد معمول دانشجو در
دورههای کارشناسی ارشد و دکتری
مواجه هستیم و این موضوع به آموزش
عالی ضربه میزند .محمود نیلی
احمدآبادی در گفتوگو با خبرنگار
مهر با اشاره به مهترین چالشهای
آموزش عالی در حال حاضر گفت:
کیفیت بخشی در آموزش عالی بحث
بسیار مهمی است .ما همچنان با مشکل
پذیرش بیش از حد معمول دورههای
کارشناسی ارشد و دکتری مواجه هستیم
و این به آموزش عالی کشور ضربه
میزند.
خبرگزاری مهر ۱۳۹۶/۱۱/ ۱۸

بازارچه خیریه نوروزی بسیج دانشجویی
دانشگاه تهران از شنبه  19اسفند کار
خود را در پردیس هنرهای زیبای این
دانشگاه آغاز کرده و چهارشنبه 23
اسفند به کار خود پایان میدهد.
خبرگزاري فارس1396 /۱۱/18

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای شهر تهران با حضور
در محله وصال شیرازی به بررسی
مشکالت «توسعه دانشگاه تهران»
پرداخت.
خبرگزاری مهر ۱۳۹۶ /۱۱/ ۱۹

معاون دانشجویی دانشگاه تهران از

برنامه این دانشگاه برای راهاندازی موتور
آمبوالنس در سه نقطه این دانشگاه خبر
داد و گفت :در حال حاضر یک دستگاه
موتور آمبوالنس در پردیس مرکزی
دانشگاه مستقر شده و از اوایل سال
آینده فعالیت اجرایی خود را شروع
خواهد کرد.

خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۶ /۱۱/ ۱۹

نشست هیات رئیسه دو دانشگاه
علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران
به میزبانی دانشگاه تهران و در باغ
نگارستان ،برگزار شد.
خبرگزاری مهر ۱۳۹۶ /۱۲/۲۲

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با تأکید بر
اینکه در طول مراحل بازپرسی برخورد
مناسب و در شأن دانشجویان بازداشتی
دانشگاه تهران با آنها صورت میگیرد،
گفت« :امیدوارم این دانشجویان اوایل
هفته آینده و قبل از پایان سال آزاد
شوند».
روزنامه شهروند۱۳۹۶/۱۲/ ۲۳

به مناسبت پذیرش اولین دوره دکتری
رشته روانشناسی ورزش در دانشکده
تربیت بدنی دانشگاه تهران نهالی توسط
دانشجویان و مدیر گروه این رشته در
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
کاشته شد.
خبرگزاري ايرنا ۱۳۹۶/۱۲/ ۲۴

محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،گفت :دانشگاه تهران
براساس برنامه پنجم توسعه که بر
بینالمللیسازی ،کارآفرینی و مسئولیت
اجتماعی تاکید دارد ،سعی دارد در
چهارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کند.
باشگاه خبرنگاران جوان ۱۳۹۶ /۱۲/ ۲۴

مشاور امور بینالملل پردیس البرز
دانشگاه تهران از راهاندازی آموزش
الکترونیک برای دانشجویان بینالمللی
در آینده نزدیک در این پردیس خبر داد.
دکتر یونس نوربخش در نشست شورای
عمومی این پردیس ،توضیحاتی درباره

برنامههای پردیس در سال آتی ارائه
و ابراز امیدواری کرد که این برنامهها
با همیاری مدیران گروههای آموزشی
پردیس اجرایی شود .وی مهمترین
برنامههای در دست اقدام پردیس را
برای بینرشتهایها ،برنامهریزی برای
بینالمللی شدن پردیس و ارتقای
کیفیت آموزش و پژوهش در پردیس
البرز برشمرد.
خبرگزاري آنا1396/۱۲/ 24

محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،درباره توجه به موضوع پژوهش
در دانشگاه اظهار کرد :امسال دانشگاه
تهران برای اولین بار تبصرهای با هدف
حل مسائل پژوهشی در میان دانشجویان
را به مجلس ارائه داد که خوشبختانه
مورد تائید و تصویب نمایندگان مجلس
قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ۱۳۹۶ /۱۲/۲۴

محققان دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران موفق به ابداع و معرفی
نسل جدید استنتهای کامپوزیتی
زیستتخریبپذیر برای رگهای قلبی
شدند.
خبرگزاري ايرنا۱۳۹۶ /۱۲/ ۲۶
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جــــــــــــــــــــدولها
انتصاب ،ارتقاء ،بازنشستگی ،تقدیر و تشکر ،ماموریت
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انتصابات

پرديس ابوريحان
نام و نامخانوادگي

رتبه علمي

انتصاب

تاريخ انتصاب

دكتر غالمرضا چگيني

دانشيار

مديرگروه آموزشي مهندسي فني و كشاورزي (۲سال)

96/11/۳

استاديار

سرپرست مزرعه تحقيقاتي كشاورزي و دامپروري پرديس

96/12/9

دكتر ناصر سلطاني

استاد

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

دکتر عباس راستگوقمصري

استاد

سردبير نشريه ۳( Journal of Computational Applied Mechanicsسال)

96/12/8

دكتر مهرداد رئيسي دهكردي

دانشيار

رئيس مؤسسه پژوهشي توربوماشينهاي آبي پرديس (۳سال)

  96/12/۹

دكتر محمود كمرهاي

استاد

عضو شوراي سياستگذاري واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

  96/12/14

دكتر بيژن عليزاده ملفه

استاديار

تمديد مدير بخش مهندسي سيستمهاي ديجيتال دانشكده (۲سال)

/۲۳۹۹۶/

دكتر محمود شاهآبادي

استاد

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس

96/12/22

دكتر عباسعلي خدادادي

استاد

رئيس مؤسسه ارتقاء كيفيت نفت خام سنگين و باقي ماندههاي سنگين پرديس

96/12/22

دكتر محمود شاهآبادي

استاد

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس

96/12/22

دكتر رستم عبداللهي آرپناهي
پرديس دانشكدههاي فني

پرديس علوم
دکتر مجيد سليماني دامنه

دانشيار

عضو دائمي فرهنگستان علوم جهان The World Academy of Science ،با
عنوان اختصاري ( TWASتوآس)

96/11/7

دکتر فرزانه شميراني

استاد

مديرکل دفتر آموزش عالي غير دولتي وزارت علوم

۹۶/۱۱/۱۴

دکتر حسن سرشتي

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه ۳( Pollutionسال)

96/11/10

دكتر فرزانه شميراني

استاد

عضو شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه (۲سال)

96/12/۶

دكتر سيدمهدي واعظ عاليي

دانشيار

معاون دانشجويي و فرهنگي پرديس

  96/12/16

دكتر علي مقاري

استاد

سرپرست آزمايشگاه مركزي دانشگاه

96/12/20

دکتر حسين رحيم پوربناب

استاد

مدير مسئول مجله ۳( Geopersiaسال)

96/12/22

دكتر سيروس زينلي

-

سرپرست گروه زيست فناوري پرديس

96/12/27
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پرديس فارابي
دكتر محمدحسن حائري

-

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي فقهي (۳سال)

96/12/8

دکتر حسن زارعي متين

استاد

سردبير مجله مديريت سرمايه اجتماعي (۳سال)

96/12/12

دکتر غالمرضا جندقي

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله مديريت سرمايه اجتماعي (۳سال)

96/12/12

دکتر علي نقي اميري

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله مديريت سرمايه اجتماعي (۳سال)

96/12/12

دکتر حميد زارع

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله مديريت سرمايه اجتماعي (۳سال)

96/12/12

دکتر عبدالحسين شيروي خوزاني

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات حقوق انرژي (۳سال)

96/12/22

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
سيدعلي محمد سيدميرزائي

كارشناس

مسئول روابط عمومي پرديس

  96/11/1

دكتر طيبه مصباح زاده

استاديار

مشاور رئيس پرديس در امور بانوان و خانواده

96/11/2

دکتر سحاب حجازي

دانشيار

هيأت تحريريه مجله جنگل و فرآودههاي چوب (۳سال)

96/10/18

دکتر اميرحسين حميديان

دانشيار

سردبير مجله محيط زيست طبيعي (۳سال)

96/12/8

دکتر حسين آذرنيوند

استاد

مدير مسئول مجله محيط زيست طبيعي (۳سال)

96/12/8

دكتر سيدهادي رضوي

استاد

مديرگروه آموزشي علوم و مهندسي صنايع غذايي (۲سال)

96/12/6

دكتر محمدرضا بيهمتا

استاد

رئيس دانشكده علوم و مهندسيكشاورزي پرديس

96/12/22

پرديس هنرهاي زيبا
دكتر مصطفي گودرزي

استاد

تمديد رياست دانشكده هنرهاي تجسمي (۳سال)

/۲۵۹۹۶/

دكتر عليرضا اژدري

استاديار

سرپرست معاونت آموزشي گروه طراحي صنعتي (۲سال)

/۷۱۱۹۶/

دكتر كتايون تقيزاده آذري

دانشيار

رئيس دانشكده معماري (۳سال)

96/11/25

دكتر عليرضا عينيفر

استاد

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس (۳سال)

96/12/6

دكتر مجيد پرچمي جالل

استاديار

معاون دانشجويي و فرهنگي پرديس

۹۶/۱۰/۲۵

دكتر سيدمحمد فدوي

استاد

معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده هنرهاي تجسمي

96/12/19

دانشكده ادبيات و علوم انساني
حجت االسالم و المسلمين رسول
جعفريان

استاد

عضو شوراي حكمراني فناوري اطالعات دانشگاه تهران (۳سال)

/۳/۷۹۶

دكتر سيد احمدرضا قائم مقامي

استاديار

تمديد سرپرست گروه آموزشي فرهنگ و زبانهاي باستاني (۲سال)

۹۶/۱۰/۲۴

دکتر ابوالحسن امين مقدسي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه ادب عربي (۳سال)

96/12/22
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دکتر محمدعلی آذرشب

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه ادب عربي (۳سال)

96/12/22

دکتر علي باقر طاهرينيا

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه ادب عربي (۳سال)

96/12/22

دکتر عدنان طهماسبي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه ادب عربي (۳سال)

96/12/22

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دكتر محمود واعظي

استاديار

رئيس مركز مطالعات عالي انقالب اسالمي (۳سال)

96/11/24

دكترحسنابراهيمي

دانشيار

سرپرست معاونت علمي دانشكده

۹۶/۸/۱۷

دكتر حميد باقري

استاديار

سرپرست امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده (۲سال)

96/12/19

دكتر مجتبي زرواني

دانشيار

معاون علمي دانشكده (۳سال)

96/12/27

دانشكدهاقتصاد
دكتر فرخنده جبلعاملي

دانشيار

معاون پژوهشي دانشكده (۳سال)

  96/11/3

دكتر هما اصفهانيان

استاديار

سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده

96/12/15

دانشكدهجغرافيا
دكتر سيدكاظم علويپناه

استاد

مدير گروه سنجش از دور و GIS

96/11/28

دکتر حسين محمدي

استاد

سردبير مجله پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (۳سال)

96/12/8

دکتر فضيله دادور

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه گردشگري شهري (۳سال)

96/12/12

دکتر حسين حاتمينژاد

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه گردشگري شهري (۳سال)

96/12/12

دکتر مهران مقصودي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه گردشگري شهري (۳سال)

96/12/12

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دكتر الهه كوالئي

استاد

تمديد مدير گروه آموزشي مطالعات منطقهاي (۲سال)

۹۶/۹/۲۲

دکتر الهام امينزاده

دانشيار

سردبير نشريه مطالعات حقوق انرژي (۳سال)

96/12/8

دکتر محمدعلي شيرخاني

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات حقوق انرژي (۳سال)

96/12/22

دکتر امير صادقي نشاط

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات حقوق انرژي (۳سال)

96/12/22

دکتر احمد مومنيراد

استاديار

عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات حقوق انرژي (۳سال)

96/12/22

دكتر سيدباقر ميرعباسي

استاد

تمديد مدير گروه حقوق عمومي (۲سال)

96/12/۹

دانشكدهدامپزشكي
دكتر آنت هارتمن

-

عضو هيأت تحريريه ۳( Iranian Journal of Vetrinary Medicineسال)

  96/11/10
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دكتر مهدي وجگاني

استاد

تمديد رياست دانشكده دامپزشكي (۳سال)

۹۶/۱۲/۱۹

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دكتر غالمعلي افروز

استاد

تمديد مديرگروه آموزشي كودكان استثنايي (۲سال)

۹۶/۱/۲۳

دكتر محمد جواديپور

دانشيار

عضويت شوراي امور بينالملل دانشكده

96/11/4

دكتر فاطمه نارنجيثاني

-

عضويت شوراي امور بينالملل دانشكده

96/11/4

دكتر الهه حجازي موغاري

دانشيار

عضويت شوراي امور بينالملل دانشكده

96/11/4

دکتر سعيد حسنزاده

دانشيار

سردبير نشريه اختاللهاي رفتاري و يادگيري (۳سال)

96/11/10

دکتر غالمعلي افروز

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه اختاللهاي رفتاري و يادگيري (۳سال)

96/11/10

دکتر باقر غباري بناب

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه اختاللهاي رفتاري و يادگيري (۳سال)

96/11/10

دکتر محسن شكوهي يكتا

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه اختاللهاي رفتاري و يادگيري (۳سال)

96/11/10

دکتر علي اكبر ارجمندنيا

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه اختاللهاي رفتاري و يادگيري (۳سال)

96/11/10

دکتر محمد خداياري فرد

استاد

مدير مسئول مجله اختاللهاي رفتاري و يادگيري (۳سال)

96/12/12

دكتر رضوان حكيم زاده

دانشيار

عضو شوراي سياستگذاري واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

  96/12/14

دكتر احمد به پژوه

استاد

عضو شوراي سياستگذاري واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

  96/12/14

دكتر علي اصغر احمدي

-

عضو شوراي سياستگذاري واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

  96/12/14

دكتر الهه حجازي موغاري

دانشيار

معاون آموزشي كميسيون تخصصي مشورتي علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه

96/12/19

دانشكده علوم اجتماعي
دکتر حميد عبداللهيان

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله مديريت سرمايه اجتماعي (۳سال)

96/12/12

دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر محمد برشان تشنيزي

استاديار

سرپرست معاونت گروه آموزشي مهندسي علوم زيستي (۱سال)

96/11/10

دكتر شيدوش وكيليپور تكلو

استاديار

تمديد سرپرست معاون اجرايي و دانشجويي دانشكده

/۳۰۱۰۹۶/

دانشكدهکارآفريني
دكتر سيد مجتبي سجادي

استاديار

تمديد رئيس كتابخانه دانشكده (۲سال)

/۱۱۷۹۶/

دانشكده محيط زيست
دکتر تورج نصرآبادي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه ۳( Pollutionسال)

96/11/10
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دکتر اكبر باغوند

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه ۳( Pollutionسال)

96/11/10

دکتر خسرو اشرفي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه ۳( Pollutionسال)

96/11/10

دانشکدهمديريت
دكتر علي پيراننژاد

استاديار

مديرگروه آموزشي مديريت دولتي (۲سال)

  96/11/3

دكتر طهمورث حسنقلي پورياسوري

استاد

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

دکتر رحمتاله قلي پورسوته

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله مديريت سرمايه اجتماعي (۳سال)

96/12/12

دکتر سيدرضا سيدجوادين

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت بازرگاني (۳سال)

96/12/12

دکتر محمد حقيقي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت بازرگاني (۳سال)

96/12/12

دکتر محمدعلي شاه حسيني

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت بازرگاني (۳سال)

96/12/12

دکتر علي ديواندري

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه مديريت بازرگاني (۳سال)

96/12/12

دكتر مهدي محمدي

استاديار

سرپرست پژوهشهاي كاربردي دانشكده

96/12/9

دکتر احمد جعفرنژادچقوشي

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه گردشگري شهري دانشکده جغرافيا (۳سال)

96/12/12

دكتر بيبي مرجان فياضي

استادیار

مديرگروه آموزشي مديريت منابع انساني (۲سال)

  96/12/21

دانشكده مطالعات جهان
دكتر محمدرضا دهشيري

دانشيار

عضويت هيأت علمي وابسته گروه آموزشي مطالعات اروپاي (۳سال)

96/11/11

دكتر يونس شكرخواه

استاديار

سرپرست گروه آموزشي مطالعات اروپا

96/11/2

دكتر اميربهرام عرب احمدي

استاديار

تمديد سرپرست گروه آموزشي مطالعات آفريقاي مركزي و جنوبي

۹۶/۸/۱۶

دكتر علياكبر عليخاني

دانشيار

تمديد مديرگروه آموزشي مطالعات غرب آسيا و آفريقاي شمالي (۲سال)

۹۶/۸/۱۶

دانشكده معارف و انديشه اسالمي
دکتر رمضان رضائي

استاديار

تمديد معاون علمي دانشكده (۳سال)

/۱۷۹۹۶/

پارك علم و فناوري
دكتر منصور خليلي عراقي

استاد

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14

دكتر عباس مصلي نژاد

استاد

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14

دكترسيدحسينگلدانساز

دانشيار

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14

دكتر سعيد حبيبا

استاد

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14
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دكتر رضا فرجيدانا

استاد

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14

دكتر محمود كمرهاي

استاد

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14

دكتر محمدجعفر صديق دامغانيزاده

دانشيار

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14

مهندس بهنام فضاييفر

-

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14

دكتر محمدصادق قاضيزاده

-

عضو شوراي پارك علم و فناوري (۲سال)

  96/11/14

دكتر هاشم آقازاده

دانشيار

معاون اجرايي و پشتيباني پارك

96/12/26

معاونت آموزشي
دكتر محمدعلي شريفي

دانشيار

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

دكتر سيدحسين حسيني

استاد

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

دكترحسنابراهيمي

دانشيار

مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي

96/11/28

دكتر احسان سيدجعفري اوليائينژاد

دانشيار

عضو شوراي سياستگذاري واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

96/12/14

دكتر حسن ابراهيمي

دانشيار

دبير هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  96/12/13

معاونت اداري و مالي
دكتر ناصر مطيعي

استاديار

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

دكتر سعيد يزداني

استاد

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

معاون برنامهريزي و توسعه دانشگاه
دكتر محمدجعفر صديق دامغانيزاده

دانشيار

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

معاونتبينالملل
دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

تمديد معاونت بينالملل (۳سال)

۹۶/۴/۸

معاونتفرهنگي
دكتر محمدعلي زارع چاهوكي

استاد

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

دكتر مجيد سرسنگي

دانشيار

دبير شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

دكتر مجيد سرسنگي

دانشيار

عضو هيأت علمي شوراي نظارت و مرجع رسيدگي به تخلفات شوراي هاي صنفي
دانشجويي (۱سال)

96/12/6

دكتر محمدعلي زارع چاهوكي

استاد

دبير اجرايي نخستين جشنواره ترويج مسئوليتپذيري اجتماعي در دانشگاه

96/12/22
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دكتر مجيد سرسنگي

دانشيار

رئيس شوراي سياستگذاري واحد ارتباطات با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

96/12/21

دكتر بهزاد هدهديكمالآبادي

-

مسئول كميته علمي دومين دوره جشنواره ملي كتاب سال فرهنگي دانشجويان

96/12/22

دكتر محمدعلي زارع چاهوكي

استاد

دبير اجرايي دومين دوره جشنواره ملي كتاب سال فرهنگي دانشجويان

96/12/22

معاونت دانشگاه و سازمان خدمات دانشجويي
محمد طاهري ريكنده

-

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

دكتر حسن بهنژاد

استاد

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

دكترحسن بهنژاد

استاد

عضو شوراي سياستگذاري واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

  96/12/14

حميد پيروي

-

عضو شوراي سياستگذاري واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

  96/12/14

ادارهکل حراست
دكتر اسماعيل سليماني

-

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

دكتر اسماعيل سليماني

-

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

ادارهکل حوزه رياست و روابطعمومي
دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

تمديد مشاور رئيس دانشگاه و مديركل حوزه رياست و روابط عمومي (۳سال)

  ۹۶/۴/۹

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

عضو شوراي سياستگذاري واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه (۱سال)

  96/12/14

دكترسيداحمدرضاخضري

استاد

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

دكتر فرزاد آيت الهزاده شيرازي

استاديار

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15

دكتر فرزاد آيت الهزاده شيرازي

استاديار

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

ادارهکل طرحهاي عمراني و پشتيباني
دكتر مهدي قاسميه

استاد

عضو كميته اجرايي آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

  96/11/16

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
دكتر محمدمهدي كرمي

-

عضو شوراي سياستگذاري آئين دانشآموختگي دانشگاه (۱سال)

96/11/15
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ارتقاء
پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی

رتبه جدید علمی

تاریخ ارتقاء

دكتر عطااله طالعيزاده

دانشيار

۹۶/۱۱/۲۵

دكتر محمدرضا ذاكرزاده

دانشيار

۹۶/۱۲/۹

دكتر شهرام وهداني

دانشيار

  ۹۶/۱۰/۱۳

دكتر حامد دژآباد

دانشيار

۹۶/۱۲/۹

دكتر كامران اخباري

دانشيار

  ۹۶/۱۱/۲۵

دكتر عباس علي صابري

دانشيار

۹۶/۱۱/۱۱

دكتر شيده منتصركوهساري

استاد

  ۹۶/۱۱/۱۱

دكتر مهدي جنوبي

دانشيار

  ۹۶/۱۱/۲۵

دكتر فرامرز خدائيان چگني

استاد

۹۶/۱۱/۲۵

دكتر رضا اوالدي

دانشيار

  ۹۶/۱۱/۲۵

دكتر حسن خسروي

دانشيار

۹۶/۱۱/۱۱

دكتر فرشاد فرشته حكمت
دانشكدهجغرافيا

دانشيار

۹۶/۱۱/۱۱

دكترفضيله دادور
دانشكدهدامپزشکي

استاد

۹۶/۱۲/۹

دكتر سيد جاويد آلداود
دانشكده علوم و فنون نوين

استاد

  ۹۶/۱۱/۱۱

دكتر مهدي رهايي جهرمي

دانشيار

  ۹۶/۱۱/۲۵

دكتر مجتبي طحاني

دانشيار

    ۹۶/۱۲/۹

دكتر فرامرز مهرنژاد
دانشكدهكارآفريني

دانشيار

۹۶/۱۲/۹

دكتر غالمحسين حسينينيا
دانشكده محيط زيست

دانشيار

۹۶/۱۱/۲۵

دكتر سعيد گيوهچي
موسسهژئوفيزيك

دانشيار

۹۶/۱۲/۹

استاد

۹۶/۱۲/۹

پرديس فارابي
پرديس علوم

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

پرديس هنرهاي زيبا

دكتر عليرضا محبالحجه
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تقدیر و تشکر

پرديس ابوريحان
نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

در دوران مسئوليت قبلي

دكتر جعفر مساح

دانشيار

مدير گروه آموزشي مهندسي فني و كشاورزي

دكتر محمدعلي نوروزيان

دانشيار

رئيس مزرعه تحقيقاتي كشاورزي و دامپروري

پرديس دانشكدههاي فني
دكتر سيداحمد نوربخش

استاد

رياست مؤسسه پژوهشي توربوماشينهاي آبي پرديس

دكتر جليل آقا راشدمحصل

استاد

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس

پرديس علوم
دكتر فرزانه شميراني

استاد

مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
دكتر جهانگير فقهي

استاد

معاون مركز تحقيقات بينالمللي بيابان پرديس

دكتر محسن لبافي مزرعه شاهي

دانشيار

مدير گروه آموزشي علوم و مهندسي صنايع غذايي

دكتر ذبيحاله زماني

استاد

رياست دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي

پرديس هنرهاي زيبا
دكتر عليرضا عينيفر

استاد

رئيس دانشكده معماري

دكتر سيدغالمرضا اسالمي

استاد

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس

دكتر يعقوب آژند

استاد

معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

دانشكدهاقتصاد
دكتر حسن سبحاني

استاد

معاونت پژوهشي دانشكده

دكتر نفيسه بهرادمهر

استاديار

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده

دكتر حسن ابراهيمي

دانشيار

معاونت علمي دانشكده

دكتر آرا تومانيان
دانشكده حقوق وعلوم سياسي

استاديار

مدير گروه آموزشي سنجش از دور و GIS

دكتر فيروز اصالني
دانشكدهمديريت

دانشیار

رياست مركز مطالعات عالي انقالب اسالمي

دكتر مجتبي اميري

دانشيار

مديرگروه آموزشي مديريت دولتي

دكتر سيدرضا سيدجوادين

استاد

مدير گروه آموزشي منابع انساني

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دانشكدهجغرافيا
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بـــازنشستگان

پردیس ابوریحان
نام و نامخانوادگي

سمت

تاريخ اجراي حكم

رضا حامدی جعفری

کارشناس امور حقوقی

/۲۸/۱۲۹۷

جعفر نائینی محمدی

کارشناس مسئول امور اداری و رفاهی

/۲۸۱۲۹۷/

محمودتوفیقی

مسئول امور دفتری و بایگانی

/۱۳۹۷/

دانشیار

/۲۸/۱۲۹۶

عباس خادم

تکنسین

/۱۵۹۷/

دكتر حسین محسنی

استاد

/۲۰۱۲۹۶/

محمدمهدیایمانی

مربي

/۲۰۱۲۹۶/

دکتر سيدمحمدفاروق حسيني

استاد

/۲۰/۱۲۹۶

دكتر حسین معماریان

استاد

/۲۰۱۲۹۶/

دکتر ابوالقاسم عطائي

استاد

/۲۸/۱۲۹۶

دکتر احمدعلي آماده

استاد

/۲۸/۱۲۹۶

دکتر جليل اقا راشدمحصل

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دکتر حميد لساني

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دکتر محمدحسن نائي

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دكتر بهزاد آسائی

دانشیار

/۲۸/۱۲۹۶

دکتر رحيم زارع نهندي
پردیس فارابی

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دکتر سیداسحق حسینی کوهساری

دانشیار

/۲۰/۱۲۹۶

دانشیار

/۲۰/۱۲۹۶

سعيد حاج اميني

مربي

/۲۰/۱۹۷

محمدغالمحسینی

مسئول کارپردازی

/۲۸/۱۲۹۶

دکتر شیده منتصرکوهساری

دانشیار

/۲۸/۱۲۹۶

دکتر حوری سپهری

استاد

/۲۸/۱۲۹۶

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دكتر محمدمهدی فائزی پور

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دكتر عبدالحسین هورفر

استاد

/۲۰۱۲۹۶/

دكتر سیدیوسف حجازی

استاد

/۲۵/۱۲۹۶

احمد احمدي

مربي

/۲۰/۱۲۹۶

دكتر حسن توفيقي

دانشيار

/۲۸۱۲۹۶/

دکترحميد رحيميان مشهدي

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دکتر باريس مجنونيان قراقز

استاد

/۲۸/۱۲۹۶

دکتر حشمتاله امینیان
پردیس دانشکدههای فنی

دکتر مجتبی الهیان
پرديس علوم

دکتر علی فرازمند
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
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دکتر خلیل طالبی جهرمی

استاد

/۲۸/۱۲۹۶

دكتر سید غالمرضا اسالمی
دانشكده ادبيات و علوم انساني

استاد

/۲۸/۱۲۹۶

استاديار

/۲۸۱۲۹۶/

دكتر محمد خبیری

دانشیار

/۲۸/۱۲۹۶

دكتر جمال فاضل کلخوران

استادیار

/۲۰/۱۲۹۶

دانشیار

/۲۸۱۲۹۶/

دكتر محمدجواد قراگزلو

استاد

/۱۵۱۲۱۳۹۶/

دکتر جالل بختياري

استاد

/۲۸/۱۲۱۳۹۶

اسماعیلمسلمی

مراقب دام

/۱/۵۱۳۹۷

دكتر سیدمحمد فقیهی

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دکتر زهرا طوطیان

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

مسئول امور سمعی و بصری

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

دکتر سيدمحمد ميركمالي

استاد

/ ۲۸۱۲۹۶/

دکترسيدعلي نقي خرازي
دانشکده علوم اجتماعی

استاد

/ ۲۸۱۲۹۶/

دكتر مهدی طالب
دانشکده محیط زیست

استاد

/۲۸۱۲۹۶/

دكتر هما ایرانی بهبهانی
دانشکده معارف و اندیشه اسالمی

استاد

/ ۲۰/۱۲۹۶

استادیار

/ ۲۸/۱۲۹۶

استاد

/ ۲۰/۱۲۹۶

رئیس حسابداری

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

پردیس هنرهای زیبا

دکتر رحيم واليتي
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دكتر محمد خبیری
دانشکدهدامپزشکی

دکتر بهروز پربهاء
دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي

دکتر سیدجواد نعمتی
مرکز تحقیقات بیوشیمی -بیوفیزیک
دكتر سوسن کبودانیان
مؤسسهژئوفیزیک
داود رعیت
پارک علم و فناوری

رئیس اداره ،ادارهکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
خسرو کریمی
کتابخانه مرکزی  ،مرکز اسناد و تامین منابع علمی
سید مهدی طالبی
ادارهکل حراست
قرداش مهدی زاده ثمرین
ادارهکل طرحهای عمرانی و پشتیبانی
جالل شجاعی رنجبر

/۱/۱۲۹۶

متصدی امور دفتری و بایگانی

لغو بازنشستگي

سر نگهبان

لغو بازنشستگي

معاون پشتیبانی

لغو بازنشستگي
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ماموریتها و سفرهای علمی
رديس دانشکدههاي فني
نام و نامخانوادگی

رتبه
علمی

گروه

کشور

هدف

مدت

دكتر رحمت ستوده قرهباغ

استاد

شيمي

تركيه

مأموريت پژوهشي

 ۹۶/۱۱/۳۰تا ۹۶/۱۲/۶

دكتر عطااله طالعيزاده

دانشيار

صنايع

آلمان

شركت در كنفرانس  ICSS XIV 2018

 ۹۶/۱۲/۱۱تا ۹۶/۱۲/۱۷

دكتر فرزانه دادرس جوان

استاديار

نقشه برداري و
اطالعات مكاني

اتيوپي

بازديد از دانشگاه ميكله

 ۹۶/۱۲/۱۲تا ۹۶/۱۲/۱۸

دكتر محمودرضا دالور

استاد

نقشه برداري و
اطالعات مكاني

تركيه

شركت در كنفرانس DM۴ Gi 2018

 ۹۶/۱۲/۲۶تا ۹۷/۱/۲

دكتر حيدر راستي ويس

استاديار

نقشه برداري و
اطالعات مكاني

تركيه

شركت در كنفرانس DM۴ Gi 2018

 ۹۶/۱۲/۲۶تا ۹۷/۱/۲

دكتر صدف صالح كليبر

استاديار

برق و كامپيوتر

سوييس

شركت در كنفرانس IZS2018

 ۹۶/۱۱/۳۰تا ۹۶/۱۲/۵

دكتر عليرضا آرائي

استاديار

مكانيك

مكزيك

شركت در كنفرانس 2018ISFFM

 ۹۷/۱/۸تا ۹۷/۱/۱۴

دكتر سعيد فرزانه

استاديار

نقشهبرداري و
اطالعات مكاني

اتريش

شركت در كنفرانس EGU2018

 ۹۷/۱/۱۸تا ۹۷/۱/۲۵

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي
دكتر محمدرضا نقوي

استاد

زراعت و اصالح
نباتات

هند

شركت در كارگاه بينالمللي"Metabolic
”Engineerin

/۲۴۱۲ ۹۶/تا /۲۷۱۲۹۶/

دكتر اميرحسين چيذري

استادیار

اقتصاد و توسعه
كشاورزي

آمريكا

شركت در كنفرانس بينالمللي تحقيقات
اقتصادي و مالي

/۶۱۲۹۶/تا /۱۳/۱۲۹۶

دكتر سعيد يزداني

استاد

اقتصاد و توسعه
كشاورزي

كانادا

شركت در چهاردهمين كنفرانس بينالمللي
كشاورزي

/۱۴ ۹۷/تا /۹/۴۹۷

دكتر ابراهيم مقيمي

استاد

جغرافيايطبيعي

يزد

شركت در جلسه هم انديشي اعضاي گروه
تخصصي برنامه ريزي و گسترش علوم
جغرافيايي با اعضاي هيأت علمي گروههاي
جغرافيايي دانشگاههاي استان يزد

/۲۵۱۱ ۹۶/تا/۲۶/۱۱۹۶

دكتر حسين محمدي

استاد

جغرافيايطبيعي

يزد

شركت در جلسه هم انديشي اعضاي گروه
تخصصي برنامه ريزي و گسترش علوم
جغرافيايي با اعضاي هيأت علمي گروههاي
جغرافيايي دانشگاههاي استان يزد

/۲۵۱۱ ۹۶/تا/۲۶/۱۱۹۶

دكتر محمدرضا رضواني

استاد

جغرافيايانساني

يزد

شركت در جلسه هم انديشي اعضاي گروه
تخصصي برنامه ريزي و گسترش علوم
جغرافيايي با اعضاي هيأت علمي گروههاي
جغرافيايي دانشگاههاي استان يزد

/۲۵۱۱ ۹۶/تا/۲۶/۱۱۹۶

دكتر سيد عباس احمدي كرچ

استاديار

جغرافيايسياسي

يزد

شركت در جلسه هم انديشي اعضاي گروه
تخصصي برنامه ريزي و گسترش علوم
جغرافيايي با اعضاي هيأت علمي گروههاي
جغرافيايي دانشگاههاي استان يزد

/۲۵۱۱ ۹۶/تا/۲۶/۱۱۹۶

دانشکدهجغرافيا
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دكتر سيدكاظم علوي پناه

استاد

سنجش از دور و GIS

/۲۵۱۱ ۹۶/تا/۲۶/۱۱۹۶

يزد

شركت در جلسه هم انديشي اعضاي گروه
تخصصي برنامه ريزي و گسترش علوم
جغرافيايي با اعضاي هيأت علمي گروههاي
جغرافيايي دانشگاههاي استان يزد

دکتر ابوالفضل كامكار

استاد

بهداشت و كنترل مواد
غذايي

مالزي

شركت درپنجمين كنفرانس بينالمللي علوم
كشاورزي ()ICAS

/۷۱۱ ۹۶/تا /۱۷۱۱۹۶/

دکتر محمد رضائيان

دانشيار

بهداشت و تغذيه دام
و طيور

مالزي

شركت درپنجمين كنفرانس بينالمللي علوم
كشاورزي ()ICAS

/۷۱۱ ۹۶/تا /۱۷۱۱۹۶/

دکتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

بهداشت و كنترل مواد
غذايي

مالزي

شركت درپنجمين كنفرانس بينالمللي علوم
كشاورزي ()ICAS

/۷۱۱ ۹۶/تا /۱۷۱۱۹۶/

دکتر علي ميثاقي

دانشيار

بهداشت و كنترل مواد
غذايي

مالزي

شركت درپنجمين كنفرانس بينالمللي علوم
كشاورزي ()ICAS

/۷۱۱ ۹۶/تا /۱۷۱۱۹۶/

دکتر سعيد بكايي

استاد

بهداشت و كنترل مواد
غذايي

ژاپن

لغو مأموريت

/۲۷۵۹۶/

دکتر عليرضا باهنر

استاد

بهداشت و كنترل مواد
غذايي

ژاپن

لغو مأموريت

/۲۷۵۹۶/

دکتر داود شريفي

استاد

جراحي و راديولوژي

آلمان

شركت در يازدهمين كنگره بينالمللي
دامپزشكي

/۱۰۴ ۹۷/تا /۲۱۴۹۷/

دکتر آرش قليان چي لنگرودي

دانشيار

ميكروبيولوژي و
ايمونولوژي

انگليس

شركت در دهمين كنگره بينالمللي آنفلوانزا

/۲۳۱ ۹۷/تا/۳۰/۱۹۷

استاديار

هوافضا

دانشکدهدامپزشکي

دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر محمدحسين صبور

كانادا

شركت در كنفرانس
" Third International Conference
on Advances in Mechanical Engi”neering

قشم

شركت در كارگاه تخصصي دبيران حوزه
دانشجويي مناطق دهگانه كشور

معاونت دانشگاه و رئيس سازمان خدمات دانشجويي
دكتر حسن بهنژاد

استاد

شيمي

ي و مالي
معاونت ادار 
دكتر سعيد يزداني

استاد

اقتصاد و توسعه
کشاورزي

-

-

ادارهکل حراست
دکتر اسماعيل سليماني

مشهد

 ۹۷/۱/۲تا ۹۷/۱/۷

/۲۲۱۲ ۹۶/تا
/۲۵/۱۲۹۶

شركت در اولين همايش بينالمللي دانشگاه سبز  ۹۶/۱۱/۱۷تا ۹۶/۱۱/۱۸

مشهد

حضور در جلسه شوراي راهبردي مديران
حراست دانشگاهها

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

كيش

شركت در هفدهمين اجالس رؤساي
دانشگاههاي برتر كشور

/۱۱۱۱۹۶/تا
/۱۳/۱۱۹۶

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

تاريخ و تمدن ملل
اسالمي

كيش

شركت در هفدهمين اجالس رؤساي
دانشگاههاي برتر كشور

/۱۱۱۱  ۹۶/تا
/۱۳/۱۱۹۶

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي

 ۹۶/۱۱/۲۴تا ۹۶/۱۱/۲۷
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N E W S

School Director of Health and
Medical Sciences, University of
Copenhagen, Denmark visits UT

Ambassador of Bosnia and
Herzegovina Meets President of
University of Tehran

The Cultural Week of Cuba at
University of Tehran

Vietnamese Delegation Visited
University of Tehran
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Vietnamese Delegation Visit University of Tehran
- Structure of State of Iran
- Relations between Qur’an and Constitution
& Laws of Iran
- Development trend of Islamic laws in Iran.
-The role of political science and laws in
Iranian society
-The role of Supreme Leadership in Iran
In 24 February 2018, a delegation from the
Institute of State and Law (ISL), affiliated to
Vietnam’s National Ho Chi Minh Academy of
Politics (HCMA, the main training academy
for Vietnamese civil servants) visited Faculty
of Law and Political Sciences, University of
Tehran.
The delegation comprised of 7 members and
led by Associate Prof. Dr. Trinh Duc Thao.
They had talks with their colleagues in the
Faculty of Law and Political Sciences and
exchanged ideas on topics such as:

- The different role of legislative, executive
and judicial branches
- The position of education and research in
Iran
The participants of the meetings included:
Mr. Vuong Van Dan, the First Secretary of
Embassy of Vietnam and Prof. Moshirzade,
Advisor to the Dean of the Faculty of Law
and Political Sciences on International
Relations, Prof. Kadkhodaei, Prof. Gheisari,
Prof. Sadeghi Neshat, Prof. Abbassi and
Dr. Mobasher from the Ministry of Foreign
Affairs, I.R. of Iran.

An Official from Max Planck Institute, Germany visits
University of Tehran
On 25 February, 2018 , Dr. Felix Kahle from
Max Planck Institute, Germany met Prof.
Ghahramani, Vice President for International
Affairs, University of Tehran.
Dr. Flexi Kahle was accompanied by Prof.
Sandoghdar from FAU, Germany.
The meeting was held in the presence of
Dr. Zamani, Advisor to the Dean of College
of Engineeering on Int. Affairs, Dr. Sharifi,
Director General for Educational Services,
Dr. Nejat, Deputy Director General for
Planning, Dr. Mohammadipanah, Advisor to
the Dean of the College of Sciences on Int.
Affairs, Dr. Akhondzadeh, Director General

for Int. Students, Eskandari, Director General
for Int. Relations and Ms. Davanlou, Head
of Scientific and International Cooperation
Department.
In this meeting, following mutual discussion,
it was agreed in principle that Max Planck
Institute considers granting a limited number of
short term internship and research scholarships
and grants to the students of the University of
Tehran (at all academic levels) and professors
as well in the near future. The details of these
scholarships and the requirements to apply will
be announced later on.
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The Cultural Week of Cuba at University of Tehran
The opening ceremony of the Cultural Week
of Cuba was held in the presence of Prof. Nili
Ahmadabadi, the President of University of
Tehran and ambassadors of Spain and Latin
American countries on the 4th of March, 2018.
In this event, Prof. Nili Ahmadabadi presented
a speech. Part of his speech reads, “For our
generation, Cuba is beyond a regular country.
Fidel Castro, as the symbol of a nation against
World imperialism is well known to Iranian
people. After Islamic Revolution, the tie between
Iran and Cuba has developed formally and
this relation has continued in different areas
including academic cooperation. This event is a
good opportunity to know the cultures, traditions,
habits and abilities of different countries and
a good ground to know each other. Science
recojnizes no border and science is one of the
best diplomacies”.
The ambassador of Cuba also spoke briefly
about history and politics of Cuba and added that
combating against global arrogance is a part of
the policies of Cuba. He also thanked Iran for its
support in UN in fighting against the pressures
and sanctions imposed on the Cuban state and
nation.

Welcoming the guests, Dr. Maryam Haghroosta,
Head of the Department of Latin American
Studies, Faculty of World Studies also said, “
Cuba is the cross point of indigenous America,
European, African, North American and even
Asian civilizations and this rich culture under
the influence of all cultures and civilizations has
developed in Cuba” She further added,” today the
graduates of University of Havana are the main
faculty members of the Department of Latin
American Studies and Spanish Language and
Literature Department at UT”. The ambassador
of Ecuador, Bolivia , Nicaragua, Venezuela,
Argentina, Spain, Mexico, Chile and Urguay
were present in this event.

A Malaysian Delegation from Universiti Teknologi Malaysia
(UTM) Visit Faculty of Entrepreneurship
On 24 February, 2018, a delegation from
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) paid a
visit to Faculty of Entrepreneurship, University
of Tehran and met Prof. Zali, Dean of the Faculty
and his colleague.
In this meeting, first both sides introduced their
universities and their affiliated faculties. Having
further reviewed the areas of mutual collaboration,
both sides in particular expressed their interest
to work on a joint project on Entrepreneurship
Beyond Borders. Furthermore, they emphasized
on the necessity of signing a MoU between

the two universities in near future to serve as
a platform academic cooperation, exchange
of students and faculty member in the various
branches of entrepreneurship.
It is worth noting that Universiti Teknologi
Malaysia (UTM) is a leading innovation-driven
entrepreneurial research university in engineering
science and technology located both in Kuala
Lumpur, the capital city of Malaysia and Johor
Bahru, the southern city in Iskandar Malaysia,
which is a vibrant economic corridor in the south
of Peninsular Malaysia.
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Chinese Scholar Presents a Speech at Central Library and
Documentation Center of University of Tehran
Prof. Shiguang, Head of Persian Language
and Literature in Peking University presented
a lecture addressed to faculty members and
students from the Faculty of Literature and
Humanities and National Library of Iran on 13
February, 2018. The topic of his presentation
was Tanksugh Nameh, an important source for
Mongolian and Ilkhanids studies. It is worth
mentioning that Prof. Shinguang has won the
prize of the Book of the Year of I.R. of Iran
this year for the correction and translation of
Tanksugh Nameh into Chinese.

Deputy Secretary General, Henan Education Association for International
Exchange Meets Director General, Office of International Relations
Mr. He Qing, Deputy Secretary General,
Henan Education Association for International
Exchange accompanied by Mr. Wang
Yong, Managing Director of Henan Yujiao
International Education Consulting Co. Ltd
and Prof. Yu Guili, faculty member of Beijing
University of Foreign Studies, China met
Abdolmajid Eskandari, Director General, Office
of International Relations, University of Tehran
in February, 2018.
In this meeting, the Chinese delegation explained
about the capacity of Henan province in China

and its universities for establishing mutual
cooperation with UT on various academic fields.
The Chinese delegation in particular expressed
their interest to cooperate with the Chinese
language and studies departments in UT and
regional studies and traditional medicine as
well. The members of the delegation were also
introduced to Tehran University of Medical
Science for professional discussion on Chinese
acupuncture field and cultivating possible
cooperation.

University of Tehran New Achievement in QS World
University Ranking by Subject, 2018
The QS World University Ranking on UT reads
as follows:
“Ranked among the top 200 universities in the
world for civil and structural engineering, as well
as architecture, the Iranian University of Tehran is
particularly strong in a number of STEM subjects as
indicated by its performance in the subject rankings.

Dating back to the Qajar Dynasty, the University
of Tehran is one of the oldest Iranian universities,
although it was officially founded in 1934”.
QS World University Ranking: #601-650
QS WUR by Subject Ranking: 151-200
Graduate Employability Ranking: #301-500
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School Director of Health and Medical Sciences, University of
Copenhagen, Denmark Visits UT

Dr. Hans Henrik Dietz, School Director and

Associate Professor of Health and Medical
Sciences Meet Prof. Nili Ahmadabadi, President
of University of Tehran on 25th February, 2018.
During this meeting both sides exchanged ideas
on the ways of establishing and promoting
academic ties between the two universities. Dr.
Hand Henrik Dietz presented a Lecture on quality
assessment and the scope of activities of EAEVE
(European Association of Establishments for
Veterinary Education).

A Delegation from University of Zurich, Visit University of Tehran

A delegation comprised of two full professors, two

Cooperation Between Turkey’s
Yunus Emre Cultural Center
and University of Tehran
On 31 January, 2018, a delegation led by Mr.
Shafagh, representative of Turkey’s Yunus
Emre Cultural Center in Tehran met Prof.
Ameli , Dean of the Faculty of World Studies.
Emphasizing on the expansion of bilateral ties
and the significance of academic relations between the two countries, both sides signed an
MoU which willserve as a platform for future
collaborations.

lecturers and 9 students from University of Zurich,
Switzerland with an academic background of
Persian language and literature, Arabic language
and literature, history of art and archaeology
visited University of Tehran.
The delegation visited Institute of Archeology
and Faculty of Persian Literature and Humanities.
The program has been organized by Dr. Elika
Palenzona-Djalili, from Department of History
and Islamic Culture at University of Zurich in
association with Prof. Laleh, faculty member of
the Institute of Archeology, University of Tehran.

Two UT Distinguished Professors as Members of Leap, FAO
Technical Consultative
Committee
On 26-28 February, 2018, in a meeting in
Italy, Prof. Armin Touhidi and Prof. Mojtaba
Zaghari, the two distinguished professors from
College of Agriculture and Natural Resources,
University of Tehran were accepted to serve
as the members of Technical Consultative
Committee of Leap (Livestock Environmental
Assessment and Performance), FAO.   
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Ambassador of Bosnia and Herzegovina Meets President of
University of Tehran

On 7 February, 2018, Mr. Kemal Muftic,
Ambassador of Bosnia and Herzegovina in Iran
met Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President
of University of Tehran.
Referring the long standing cultural and historical
relations between the two countries, both sides
exchanged ideas on the ways of developing
academic ties. Furthermore, at the threshold of
the upcoming visit of the President of Sarajevo

University to Tehran, it was decided to work
on mutual exchange programs of students and
faculty members in particular in the area of Persian
language and literature. During the discussions,
President Nili Ahmadabadi explained in details
the internationalization strategy of University of
Tehran and the scope of activities of UT scholars
on national and international challenges such as
earthquake, water, environment, etc.

Faculty Member of University of Tehran Elected as a Fellow to TWAS
According to the official letter signed by Prof.
Bai Chunli, President of The World Academy
of Sciences for the Advancement of Science in
Developing Countries, dated 26 January, 2018, Prof.
Siamak Yassemi, Dean, School of Mathematics,
Statistics and Computer Sciences, College of

Sciences, University of Tehran has been elected as
the Fellow of TWAS as of 1 January, 2018.
As the letter of Prof. Bai Chunli reads, “this is a
clear recognition of the outstanding contribution of
Prof. Yasami to science and its promotion in the
developing world”.
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