115

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 120

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 116 120

گفت وگو 2 ...................................................................
اخبار داخلی 9 ...............................................................
گفت وگو 72 .................................................................
اخبار بین المللی 75 ........................................................
گفت وگو 88 .................................................................
دانشگاه تهران در رسانه ها 89 ........................................
یادمان شهدا 94 .............................................................
جدول های انتصاب ،ارتقا و95 ................................... ...
اخبار انگلیسی 114 ........................................................
دوماهنامه دانشگاه تهران
شماره 120
فروردین و اردیبهشت 1397

مدیر مسئول

دکتر سیداحمدرضا خضری
سردبیر

گودرز میرانی
مدیر داخلی

لیال احمدی

گزارش و خبر

محبوبه ابراهیمی ،هدیه میرزایی
جداول

منصوره اصبری
عکس

فرشاد زحلی ،اکبر پورباقر مقدم
گرافیک و صفحهآرایی

لیلی اسکندرپور

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 2 120

کتابخانه مرکزي
و مرکز اسناد دانشگاه تهران
و برنامـههاي آتــي
در گفتوگو با دکتر رسول جعفريان
گفتوگو :ليال احمدي

دکتر رسول جعفریان ،روحانی و پژوهشگر
تاریخ ایراناســت ،وي در ســال ۱۳۷۴
کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران را
بنیان نهاد و همچنان مدیریت آن را بر عهده
دارد .در سال  ۱۳۸۵به دانشگاه تهران آمد
و در گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه
تهران مشــغول به تدریس شد و در سال
 ۱۳۹۴به رتبه استادی دانشگاه تهران دست
یافت .دکتر جعفريان آبان  ۱۳۹۶طی حکمی
از ســوی دکتر محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران ،به ریاست کتابخانه
مرکزی ،مرکز اسناد و تأمین منابع علمی
دانشگاه تهران ،منصوب شد .براي آشنايي
با برنامههاي ايشــان در کتابخانه مرکزي
توگوي زير را بخوانيد.
گف 

کتابخانه باید جایگاه و اهمیت خود را در اذهان باز میکرد .این
تالشی بوده که در این چند ماه بنده انجام دادهام.
| چه برنامههايي براي ارتقاي سطح کتابخانه دانشگاه تهران داريد؟

| به عنواني کسي که در کتابخانههاي مختلف فعاليت داشتيد
و حتي خود موسس کتابخانه بودهايد بفرماييد در بدو ورود ،کتابخانه
دانشگاه تهران را چگونه ديديد؟ چه محدوديتهايي وجود داشت که
از نظر شما بايد رفع ميشد؟

ج| کتابخانهای که من ســابقه آن را میشناختم با آنچه دیدم
بسیار متفاوت بود .روزگاری کتابخانه مرکزی بهترین کتابخانه
تهران بود .نه فقط کتابخانه دانشــگاهی ،بلکه در سطح تهران
بهترین و شناختهشــدهترین بود .در این دو سه دهه ،کتابخانه
مرکزی رشد قابل توجهی نکرده بود .نمیتوان گفت که خیلی
عقب مانده بود ،اما در مقایســه با رقبای خود ،مجلس ،ملی و
دایرهالمعارف ،بسیار کم رشد کرده بود .مشکل اساسي ،بینش
حاکم بر دانشــگاه در بیتوجهی به کتابخانه بود .اول از همه

ج| در حال حاضر ،ســه برنامه در کتابخانه مرکزي دانشگاه
مد نظر ماست :از آنجا که بخش قابل توجهی از کتابهای
موجود را فهرســت نکردهایم و باالی  ۳۰هزار کتاب ،شايد
بیشــتر فقط در کتابخانه مرکزی وجود دارد که فهرســت
نشده اســت .بنابراين ،اولين اولویت ما کارفهرستنويسي
ايــن کتابها خواهد بود و نباید آن را دســت کم گرفت.
دوم اينکه چندین ســال است که از نمایشگاه خرید کتاب
نداشــتهایم و این هم اولویت دیگر ماست .و مهمتر از همه
نداشــتن یک نرمافزار جديد اســت که يکي از مهمترين
اولویتهاي ما هم بوده اســت .امیدوارم با کارهایی که در
ایــن مدت و با همکاری مرکز فناوري اطالعات دانشــگاه
انجام دادهايم تا دو ســه ماه دیگر بتوانیــم کل برنامه را نه
تنها در کتابخانه مرکزی ،بلکــه در همه کتابخانههای تابعه
در دانشکدهها ،با نرمافزار جدید پارس آذرخش ارائه دهیم.
| شما به ارائه اطالعات به سبک و سياق ديجيتالي مدرن
اعتقاد داريد .در دانشگاه تهران هنوز نرمافزاری برای ارائه دیجیتالی
محتوای کتابخانه نداریم ،چه برنامهاي در اين خصوص داريد؟

ج| متاسفانه تا این لحظه اقدام جدی در این باره انجام نشده و
باید عرض کنم که کارهايی از این دست بسیار ابتدایی انجام
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میشده اســت .در این مدت تغییرات مختصری انجام شده،
اما مهم آمدن نرمافزار جدید اســت .اگر کار دیجیتالیزه کردن
کتابهای ما با این برنامه به جایی رســید که خوب ،در غير
اين صورت در فکــر برنامههای جدید هم خواهیم بود .البته
هماکنون از امکانات موسســات دیگر مانند تبیان هم استفاده
میکنیم.
| به نظر شما دیجیتال کردن میراث علمی و خطی کشور از
ابزارهای جدید انتقال علم است و در گذشته هم منابع خطي را در
ساير کتابخانهها به صورت ديجيتال عرضه کردهايد .آيا در کتابخانه
مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه هم شاهد چنين برنامهاي خواهيم بود؟

ج| خوشبختانه باید عرض کنم تمام نسخ خطی کتابخانه مرکزي
در ســال  ۹۰ـ  ۸۹اسکن شــده و امروز با اطمینان میتوانیم
بگوییم در بخش نسخ خطی باالی  95درصد نسخه دیجیتالی
داریم که عرضه میکنیم .گذاشتن اين نسخهها روی وب ،نیاز
به برنامه دارد که امیدوارم نرمافزار جدید این امکان را در اختیار
ما بگذارد .بايد بگویم در حال حاضر با استفاده از ایمیل و دیگر
شبکههای اطالعرسان ،این کار را با سرعت هرچه تمامتر انجام
و تصویر را در اختیار متقاضیان قرار ميدهيم ،اما این امر باید
متحول شود و ما این کار را انشاءاهلل به زودی انجام خواهیم
داد .اما درباره کتابهای چاپی اعم از سنگی ،سربی و غیره ،کار
زیادی از نظر تهیه نسخ دیجیتالی نکردهایم.
| طرح جدید کتابخانه دانشگاه تهران برای ارائه متن کامل
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پایاننامهها به محققان و پژوهشگران کاري است که نظرات متفاوتي
راجع به آن شنيده ميشود .برخي معتقدند دسترسي به متن کامل
پاياننامهها منجر به سرقت ادبي ميشود و برخي مانند شما معتقدند
خود مانعي براي سرقت علمي است ،اما نظر سومي هم وجود دارد و
آن اينکه اگر هدف ترويج علم و جلوگيري از سرقت علمي است ،چرا
اين پاياننامهها به کتاب تبديل نميشود تا هم مانعي براي سرقت
علمي و هم کمک به ترويج علم و انگيزهاي براي کار بهتر از سوي
دانشجو باشد؟

ج| ما امروز مصوبه هیأترئیسه دانشگاه را برای ارائه متن کامل
پایاننامهها دراختیار داریم .این یکی از بهترین هدایایی است که
هیأترئیسه به ما تقدیم کرده و زمینه را برای در اختیارگذاشتن
متن کامل پایاننامهها فراهم کرده است .در حال حاضر ،در داخل
کشور ،تنها و تنها دانشگاه تهران است که با دست و دلبازی این
متن را در اختیار میگذارد .البته ما تاریخ دو ساله را بین دفاع تا
عرضه رعایت میکنیم ،یعنی؛ باید از تاریخ دفاع دو سال گذشته
باشد .امروز میدانید علم پیشرفت سریعی دارد و دو سال برای
اینکه دانشجو و استاد بخواهند کار خود را عرضه کنند ،فرصت
خوبی است .این کار برای بحث ترویج علم ،یکی از کلیدیترین
کارهاست .ما تعهدی هم برای رعایت حقوق معنوی و مادی از
متقاضی داریم ،یعنی؛ کسی که آن را درخواست میکند ،از نظر
حقوقی موظف است که این حقوق را رعایت کند .همان طور
که شما هم گفتید ،انتشار اینها ،از سرقت جلوگیری میکند و این
در حالی است که اگر آنها در گوشه و کنار کتابخانهها بماند ،زمینه
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برای سرقت آن بدون اینکه کسی متوجه شود ،فراهم میشود.
در حال حاضر ،در داخل
کشور ،تنها و تنها دانشگاه
تهران است که با دست
و دلبازی این متن را در
اختیار میگذارد .البته ما
تاریخ دو ساله را بین دفاع
تا عرضه رعایت میکنیم

| کشورهاي مختلف در اين زمينه چگونه عمل ميکنند؟ آيا در ساير کشور هم چنين چيزي مرسوم است؟

ج| ما یک ماه وقت گذاشتیم و وضعیت دانشگاههای بزرگ را در این زمینه بررسی کردیم .غالب
آنها ،در قبال دریافت پول ،متن کامل را در اختیار میگذارند .برخی هم محدودیت دارند .کشور
ترکیه ،به طور آزادانه همه پایاننامهها را در اختیار متقاضيان میگذارد و هيچ دانشجویی نمیتواند
مجوز دفاع بگیرد مگر اينکه پایاننام ه خود را روی وبســایت خاص این کار قرار دهد تا در
اختیار دیگران قرار گیرد.
| اخيرا نمايشگاهي از پاياننامههاي قديمي برگزار شد که مورد توجه قرار گرفت .به جز نمايشگاه
پاياننامهها چه برنامههايي ديگري از اين نوع در آينده نزديک در نظر داريد؟

ج| در حال حاضر ،نمایشــگاهی از کتابهای تازه خریداری شده از نمایشگاه کتاب را داریم.
امسال بعد از سال  91اولین بار بود که ما خرید از نمایشگاه داشتیم و با حمایت دانشگاه توانستیم
بیش از  ۸۰میلیون تومان خرید کنیم .طبعا برگزیده این آثار را که انتخابی از آثار فارسی ،التین
و کردی بود ،به نمایش گذاشتیم ،اما بالفاصله پس از این ،نمایشگاه «نشریات علمی کشور» را
از آغاز تا دوره پهلوی برپا خواهيم کرد .در واقع ،سهم نشریات را در توسعه و ترویج علم در
نظر گرفته و نشریات این حوزه را ارائه خواهیم داد .در حاشیه آن نشستی هم در باره تطور علم
در ایران خواهیم داشت.
این ایدهآل ماست که کسی
برای استفاده از کتابهای
ما که میتوانیم برای او
بفرستیم به زحمت نیفتد،
اما دیجیتالکردن کتابهای
قدیمی امکانات قابل
توجهی میطلبد که در حال
حاضر نه پول کافي برای
خرید اسکنر و نه نیرویی
برای انجام این کار در
اختيار داريم

| در جايي گفتهايد که سياست شما اين است که پژوهشگران به کتابخانه نيايند ،بلکه هر چه بخواهند
کتابخانه براي آنها ارسال کند .آيا اين سياست ميتواند در کتابخانه تهران نيز جوابگو باشد؟

ج| البته البته .در واقع ،بسیاری از کتابهای قدیمی ،اگر دیجیتال شود ،چون مشکل حقوقی ندارد،
میتواند برای متقاضیان ارسال شود .یا آنکه در نرمافزار جدید ،به نمایش گذاشته شده و حتی اجازه
برداشتن فایل آن داده شود .این ایدهآل ماست که کسی برای استفاده از کتابهای ما که میتوانیم
برای او بفرستیم به زحمت نیفتد ،اما دیجیتالکردن کتابهای قدیمی امکانات قابل توجهی میطلبد
که در حال حاضر نه پول کافي برای خرید اسکنر و نه نیرویی برای انجام این کار در اختيار داريم،
چرا که الزم است در یک دوره پنجساله کتابها اسکن شود .درخواست ما از دانشگاه اين است که
نیاز کتابخانه را براي برآورده کردن اين هدف برآورده کند .بنده برای تجهیز بخش دیجیتالیزه کردن
کتابخانه ،از ریاست جمهوری هم ياري طلبيدهام .دفتر ایشان هم به آقای نوبخت و جناب دکتر
غالمی نامه نوشتهاند ،اما تاکنون هیچ نشانی از عملی شدن این امر دیده نشده است ،ولي ما همچنان
به دنبال اجرايي کردن اين هدف هستيم.
| با تشکر از اينکه در اين گفتوگو شرکت کرديد.
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«نمایش پایاننامههای قدیمی دانشــگاه تهــران در کتابخانه
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران آغاز شد» .اين تيتر خبري
بود که برای لحظهای در سايت دانشگاه تهران توجه مرا جلب
کرد تا دستمایه گزارشی شود برای خوانندگان مجله مدت.
چهارشــنبه  ۲۸فروردين راهي کتابخانه مرکزي دانشــگاه
تهران ميشوم تا من نيز يکي از بازديدکنندگان اين نمايشگاه
تاريخي باشم.
هوای بهاری ،آسمان آبی و آرام را ناگهان با غرش بیمحابا،
زیــر ابرهای تیره خود پنهان میکند ،نــم نم ،دانههای باران
میهمان ناخوانده سر و روی آدمی میشوند .در چنین لحظاتی
قلم و کاغذ را برمیدارم و روانه محل نمایشــگاه میشــوم،
مسیر دوری نیست ،با اندکی قدمزدن زیر باران و لذتبردن
از هوای نمناک بهاری ،متوجه مسیر هم نشدم ،با این حال در
تمام طول راه به این میاندیشیدم که باید حس ویژهای باشد
پرســهزدن در حال و هوای گذشتگان ،به خصوص اگر این

رجعت تلفیقی از یاد بزرگان ادب ،هنر و موسیقی باشد که در
قالب متون پایاننامههای قدیمی ،ارائه شده است.
به کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه که ميرسم چشمم
به دانشــکده ادبيات ميافتاد .دانشــکدهاي در ضلع شرقي
کتابخانه .اولين دانشــکده دانشــگاه تهران که زماني بيشتر
رشــتههاي دانشگاه و استادان بنام هر رشته در آن جمع شده
بودند.
از مقابــل کتابخانه مرکزي به ســال  ۱۳۰۷و به دارالمعلمین
مرکزی و دارالمعلمین عالی ميروم .سال  ۱۳۰۷دارالمعلمین
مرکزی و دارالمعلمین عالی دایر اســت ،قســمت ادبی آن
مشتمل بر دو رشــته «فلسفه و ادبیات» و «تاریخ و جغرافیا»
بود .بنابراین ،ســابقه تدریس برنامه عالی ادبیات فارسی به
طور رسمی و کالسی به سال  ،1307یعنی؛ شش سال پيش
از تصويب قانون تاسيس دانشگاه بازميگردد.
و به سال تحصیلی  1311-12که رشتههای تحصیلی فلسفه و
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ادبیات به دو رشته «ادبیات فارسی» و «فلسفه و علوم تربیتی»
تجزیه شــده و رشته «زبان خارجه» نیز به شعب تحصیالت
دانشــکده ادبیات اضافه شــده بود و از سال تحصیلی -15
 1314رشته «باستانشناســی» نیز در دانشکده ادبیات افتتاح
شد.
و به سراغ استادان دانشکده ادبیات و هیأت تعلیماتی که در
بدو تاسیس دانشگاه تدريس ميکردند :استادان بزرگي چون
بدیع ال ّزمان فروزانفر ،اســتاد ادبیات؛ اســداهلل بیژن ،دانشیار
علوم تربیتی؛ امینه پاکروان ،معلم تاریخ صنایع ظریفه؛ ســیّد
مح ّمد تدیّن ،استاد ادبیات عرب؛ دکتر علیاکبر سیاسی ،استاد
روانشناسی؛ دکتر رضازاده شفق ،استاد تاریخ و کلیات فلسفه؛
عبدالحسین شیبانی(وحیدالملک) استاد تاریخ عمومی؛ سیّد
عصار ،استاد کلیات فلسفه قدیم؛ امیر سهامالدین
محمدکاظم ّ
غفاری ،دانشیار جغرافیای انسانی و اقتصادی؛ مح ّمد حسین
فاضل تونی ،استاد عربی و فلسفه قدیم؛ مسعود کیهان ،استاد
جغرافیا؛ سعید نفیسی ،استاد تاریخ ملل شرق و یونان و روم؛
دکتر هاز ،اســتاد فلسفه جدید؛ دکتر ژان هیتیه ،استاد زبان و
ادبیات فرانسه؛ رشید یاسمی ،استاد تاریخ ایران بعد از اسالم؛
مهدی بیانی ،دبیر ادبیات فارســی؛ عبــداهلل فریار ،دبیر زبان
انگلیسی؛ ابوالفضل صدری ،معلم ورزش و لطفعلی صورتگر
دبیر ادبیات انگلیسی .
اما اولين استاداني که دانشگاه مادر تربيت ميکند چه کساني
هستند :سه ســال پس از تاسيس دانشگاه و در مهرماه سال
 1316دوره دکترای ادبیات در دانشکده ادبیات تأسیس شد.
مقرراتی که برای دوره دکتری از طرف دکتر عیســی صدیق
اعلم ،رئیس دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات و علوم وضع
شد بسيار جلب توجه ميکند:
برای گرفتن درجه دکتری کسی که لیسانس در زبان و ادبیات
فارســی دارد باید دروس ذیل را تحصیــل کند :یک زبان
خارجه غیر از زبانی که برای گرفتن لیسانس آموخته است؛
زبانهای ایران پیش از اســام و زبانشناسی؛ تاریخ مفصل

ایران؛ دوره عالی ادبیات عرب؛ معانی بیان زبان فارســی و
سبکشناسی و مقایسه روشهای نظم و نثر؛ سنجش ادبیات
زبانهــای مختلف و روش تاریخ ادبیات؛ و به اضافه پس از
بررسی کامل ،در موضوع معینی رساله بدیعی بنویسد و نزد
هیأت استادان به ثبوت برساند  ...و نیز کسانی حق تحصیل
و گرفتن درجــه دکتری دارند و داوطلب این رشــته قبول
میشوند که استعداد فطری داشته باشند و استادان توفیق آنها
را در پیشــرفت کار تصدیق نماینــد  ( ...روزنامه اطالعات
شماره  3263مورخ )1316/7/2
اولين فردي که با اين شــرايط موفق شــد زودتر از دیگران
از رســاله خود دفاع و مدرک دکتري خود را اخذ کند دکتر
محمد معين بود که اولین دکتر غیرپزشــکی دانشگاه تهران
است .از ديگر شــاگردان دوره اول دکتری دانشکده ادبیات
دکتر صفا و دکتــر خانلری بودند و اينچنين اولين فرزندان
دانشگاه مادر به عرصه رسيدند.
اما براي آشــنايي با دانشــجويان بعدي دانشــگاه ديدن اين
نمايشگاه خالي از لطف نيســت .غرق در افکار ،خویش را
در فضای نمایشگاه حس میکنم ،انگار دنبال صدای ویولن
خالقی هستم و ســرود ای ایران او ،و یا مطلبی از فروزانفر،
استاد زبان و ادبیات فارسی و ادیب معاصر و شایدم سووشون
سیمین دانشور.
برخالف انتظار شکل نمایشــگاه هیچ سنخیتی با تصورات
مــن ندارد ۱۰ ،ويترين در ســالن کتابخانه چيده شــده ،اما
هر بازدیدکنندهای با اندک آشــنایی از گذشــتگان فرهنگ
این مرزوبوم ،قادر اســت به هر بهانهای ذهن ســیالش را به
آن دوران بازگرداند ،حال اگــر موضوع دیدن پایاننامههای
تحصیلی این هنرمندان باشد یا آثار هنری و ادبی.
نمایشــگاه همان طور که گفتم در ســالن اصلــی کتابخانه
مرکزی دانشگاه تهران برگزار میشد که ده ويترين اختصاص
به پاياننامههاي دانشــجويان ســالهاي ۱۳۰۷دارالمعلمین
مرکزی و دارالمعلمین عالی داشت .سالهايي که دانشجوياني
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مثل منوچهر ســتوده ،سیمین دانشور ،محمدتقی دانشپژوه،
ســید صادق گوهرین و روحاهلل خالقي ...و اســتاداني مثل
بديعالزمان فروزانفر ،رضازاده شــفق و دکتر تدين مشغول
تدريس و تحصيل بودهاند.
اولين موضوعي که جلب توجه ميکند چهره بازديدکنندهها
اســت که با ديدن برخي از پاياننامهها ناگهان تغيير حالت
ميدهد و وقتي عنوان پاياننامه ،دانشــجو و يا استاد راهنما
را ميبینیم اين تغيير ديگر برايم عجيب نیســت« :شرح حال
عبداهلل بن مقفع الفارســي و ده حکايت آخر کليله و دمنه»،
دانشجو :ســيميندخت دانشور ،دانشجوي کارشناسي رشته
ادبيات فارســي ،تاريخ دفاع  ،۱۳۱۹استاد راهنما دکتر تدين.
پاياننام ه ديگري با عنوان «امتيازات نظم و نثر فارسي در قرن
ســيزدهم» کاري از هدايت نيرسينا و با راهنمايي بديعالزمان
فروزانفــر که تاريخ دفاع آن  ۱۳۱۷بود .در رشــته معقول و
منقول پاياننامهاي با عنوان ابوعلي مسکويه از لحاظ تربيت
کاري از ســيد محمدباقر موسوي جلب توجه ميکند که با
راهنمايي رضازاده شــفق در ســال  ۱۳۱۵دفاع شده و يا در
رشته باستانشناســي پاياننامهاي با عنوان «نقاشي ايران در
دوره مغول» که با راهنمايي عيســي بهنام دفاع شــده است.
در رشــته پزشــکي رســالهاي با عنوان «بررســي تغييرات
کمپلکس دزاکسي ريبونوکلئوپروتئين در طحال پس از تابش
گاما و مطالعه اثــرات راديو پرتکتوري دانه و روغن دانه» با
راهنمايي دکتر ناصر روحانيزاده که بهمن  ۲۵۳۵انجام شده
و پاياننامههاي بزرگاني چون منوچهر ســتوده ،محمدتقی
دانشپژوه و سید صادق گوهرین.
مسالهديگري که مورد توجه قرار ميگیرد ظاهر و نحوه انجام
برخي از آنها اســت که به صورت دســتنويس و يا در يک
دفترچه يادداشــت نوشته شده اســت .مثل کاري از روحاله
خالقي ،موسيقيدان بنام کشــورمان ،که پاياننامه خود را در
رشــته ادبيات فارسي با عنوان «عاشــق اصفهاني» در دوره
کارشناســي و در پايان سال سوم نوشــته و در سال ۱۳۱۳
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دفاع شده بود .به گفته زرقاني ،مسئول پاياننامههاي کتابخانه
مرکزي ،آن زمان در دانشســراي عالي دوره کارشناسي سه
ساله بود.
روي جلد برخي از اين کارها بعد از عنوان و رشته تحصيلي
نوشــته شده دانشجوي ســال اول چون در ســا ل اول يا
دوم دوره کارشناســي انجام شــده بود و به نظر کار کالسي
دانشجويان در آن زمان بوده ،مثال دکتر منوچهر ستوده عالوه
بر پاياننامه دو کار کالسي نيز دارند.
اما چرا دستنويس :به نظر ميرسد اين امکان وجود داشته که
در آن زمان هم پاياننامهها ماشيننويســي شوند ،همانگونه
که برخي از آنها اينگونهاند ،ولي چرا بيشــتر آنها دستنويس
هستند؟ به نظر ميرسد که در حوزه علوم انساني در رشتههاي
ادبيات ،حقوق و يا رشــتههاي معقول و منقول بيشتر کارها
به صورت دســتنويس بودهاند و ظاهرا کساني که متمولتر
بودهاند و از لحاظ وضعیت مالی از جایگاه بهتری در اجتماع
قرار داشــتهاند ،تحقيق خود را به صورت تایپی با ماشــین
تحریرهای آن دوران ماشيننويس ارائه ميکردند که از لحاظ
شکلي به پاياننامههاي امروزي شبيهترند ،ولي دانشجويان
رشتههاي کشــاورزي و دامپزشــکي از ابتدا پاياننامهها را
ماشيننويسي ميکردند.
فرمــت و نحوه انجــام پاياننامهها مثل انتخــاب موضوع،
فهرستنويســي ،منابع و يا صفحه تقديم ايــن پاياننامهها
نيز ،جالب به نظر ميرســند .تا قبل از ســال  ۱۳۵۰فرمت و
ساختار پاياننامهها شــبيه قوانين امروزي نيستند و هرچند
سختگيريهاي امروز را ندارند ،ولي به هر حال شکل اوليه
در آنها رعايت شدهاند.
ن چنين موضوع خود را
مثال دانشــجويي در حوزه فلسفه اي 
به اســتاد راهنما ارائه کرده است« :از حضور جنابعالي اجازه
ميخواهم که دکارت فيلسوف عاليقدر فرانسوي را به عنوان
موضوع رساله انتخاب نمايم».
تا سال  ۱۳۲۰در برخي پاياننامهها متن تقديم هم وجود دارد
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که تقريبا در همه آنها از اســتاد راهنما تقدير و تشــکر شده
اســت ،ولي سالهاي پس از آن اندک اندک تغيير کرده و به
پاياننامههاي امروزي شبيهتر ميشود.
موضوع ديگري که جلــب توجه ميکند نمره پاياننامهها و
يادداشتي است که استاد راهنما روي آنها نوشته است .نمره
برخي از اين پاياننامهها  ۱۵و يا  ۱۰است .حتي دانشجوياني
که بعدها اســتادان بزرگي بودهاند نمره عالي نگرفتهاند و به
نظر ميرســد در آن زمان سختگيري بيشتري وجود داشته
است .البته در برخي پاياننامهها نمره  ۲۰هم وجود دارد .اين
نمرهها روي صفحه اول يا بعد از مقدمه به خط اســتاد نقش
بسته است همراه با يادداشتهايي در تمجيد و يا اشارهاي به
نقص در پاياننامه.
يادداشت اســتاد راهنما در رسالهاي در رشته تاريخ عمومي
با موضوع «ايجاد و انبســاط کوچنشيني اروپايي» اينچنين
اســت« :از ايجاد کوچنشــيني چيزي ننوشته و تتبعي نکرده
است» و نمره پاياننامه را  ۱۰داده است .و يا در کار کالسي
دانشجوي سال اول رشــته ادبيات فارسي در سال  ۱۳۱۷با
موضــوع «چگونگي مناظر طبيعي در ديوان ناصر خســرو»
اســتاد با در نظر گرفتن نمره  ۱۷نوشته است که قابل چاپ
اســت .در صفحه اول پاياننامهاي با عنوان «اهميت دستگاه
تنفسي در کودکان دبســتاني» تحت نظر استاد محترم دکتر
بصير در رشــته خانهداري در ســال  ۱۳۲۲استاد راهنما با
درنظرگرفتن نمره  ۲۰چنين نوشــتهاند « :در تاريخ ۲۲/۶/۸
رساله بانو عزت شريفنوازي تحت مطالعه قرار گرفت ،از
نظر آموزش و پرورش کودکان بســيار قابل مالحظه است،

اميد اســت کاوشکنندگان بعدي مطالعات بانوي نامبرده را
تکميل کنند»....
اما نحوه نوشــتن تقديمها در اين پاياننامه نيز بســيار ساده
و صميمانه اســت .احمد سميعي ،دانشــجوي رشته تاريخ
وجغرافياي دانشسراي عالي ،رساله پايان تحصيل خود را با
عنوان جنگهاي ايران و روس به ضميمه جغرافياي قفقاز و
شرح قديميترين روابط ايران و روسيه» به استاد خود تقديم
کرده اســت « :با کمال احترام به اســتاد محترم آقاي رشيد
ياسمي تقديم ميشــود» .همانطور که ذکر شد دانشجويان
آن زمان پاياننامهها و رسالههاي خود را به استاد خود تقديم
مي کردند.
سيميندختدانشــور رســاله دکتــري خود را بــا عنوان
«علمالجمال و جمال در ادبيات فارســي تا قرن شانزدهم» به
استاد راهنماي خود دکتر تدين تقديم کرده است که ادبيات
خاص ايشان بسيار جلب نظر ميکند« :اين رساله ناچيز که از
بيچيزيش سخت شرمسارم را به پيشگاه استاد بزرگوار جناب
آقاي تدين استاد محترم زبان و ادبيات عرب تقدي م ميکنم».
عکــس و تصوير نيز در اين پاياننامهها به شــکل ســاده و
ابتدايي با توجه به امکانات آن زمان مورد استفاده قرار گرفته
اســت .دانشــجويان ازعکسهايي که احتماال از کتابها و
مجالت ديگر بريده شده در پاياننامه خود استفاده ميکردند
و يا اينکه خود تصوير مورد نظر را طراحي ميکردند که اين
موارد بيشتر در رشتههاي پزشکي و جغرافيا ديده ميشود.
در رشــته زبانهاي خارجي خط پاياننامهها بســيار زيبا و
جالب است که برخي معتقدند به دليل همساني که دارند يک
خوشنويس آنها را نگاشته است.
نوع کاغذهاي اســتفاده شــده در اين پاياننامهها نيز نشان
ميدهد که فرمت مشخصي وجود نداشته است ،چرا که انواع
کاغذ با رنگها و ضخامت متفاوت در آنها به چشم ميخورد.
تبليغاتي کــه روي جلد برخي ازاين پاياننامهها به چشــم
ميخورد نشان ميدهد که شــرکتهاي تبليغاتي و يا حتي
فروشــندگان لوازمالتحرير از جلــد پاياننامهها براي تبليغ
کارهاي خود استفاده کردهاند.
پاياننامهها و کارهاي کالسي دانشجويان و استادان راهنماي
آنها در ايننمايشــگاه يکســره مرا را به سالهاي آغازين
دانشسراي عالي و دانشگاه تهرانبرد .دانشگاه مادر آن زمان
اولين فرزندان خــود را در دامن ميپروراند و بزرگترين و
بنامترين استادان ،محققان و نويسندگاني را تربيت کرد که نام
همگي آنها هنوز جاودان ه است.

داخلی
اخــــــــــــــــــــــبـــــار

نشست فوقالعاده روسای دانشگاههای
سطح یک کشور برگزار شد

تاسیس مرکز شتابدهی و نوآوری و صندوق
سرمایه گذاری خطرپذیر در پردیس فنی

پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
برگزار شد

برترینهایهشتمینجشنوارهبینالملل
دانشگاه تهران معرفی شدند
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برترینهای هشتمین جشنواره بینالملل
دانشگاه تهران معرفی شدند

هشــتمین جشــنواره بینالملل دانشــگاه تهــران با معرفی
برترینهای این حوزه ۲۵ ،اردیبهشت ،به کار خود پایان داد.
در این جشنواره دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،دوستی بین دانشجویان ملل را زمینهساز دوستیهای
آینده توصیف کرد.
رئیس دانشــگاه تهران با بیان اینکه دانشــجویان مهمترین
سرمایههای هر کشور هستند ،گفت« :آینده کشورها در دست
دانشجویان امروز قرار دارد و کیفیت این دانشجویان ،کیفیت
آینده کشورها را رقم میزند .دانشجویان نخبگان هر کشور
و از خالصترین و فطریترین گروههای جوامع محســوب
میشوند».
وی با تاکيد بر اینکه دوســتی بین دانشجویان ملل دوستی
آینده را رقم خواهد زد ،افزود« :ما امروز در جهان شــاهد
منازعات و اختالفاتی هســتیم که بســیاری از اینها ریشه
در خودخواهیها و عدم توجه به حقوق اساســی انسانها

دارد .ارتباط دوســتانه بین دانشجویان و ملل مختلف مانع
از تســلط نگاهها و دیدگاههای خودخواهانه و زورگویانه
خواهد شد».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به اینکه امروز نقش آموزش
عالی در دنیا فراتر از آموزش و پژوهش است ،گفت« :بخشی
از توسعه دیپلماسی بین کشورها به عهده آموزش عالی قرار
گرفته اســت و پیشبینی میشود تا ســال  ۲۰۳۰بیش از ۷
میلیون دانشجو بین کشورهای مختلف تبادل شوند و در این
کشورها به تحصیل بپردازند».
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه تاکيد کرد« :ما خوشحالیم که
دانشــگاه تهران با پذیرش جمع زیادی از دانشــجویان ملل
دیگر ،در قالب دورههای رســمی و کوتاهمدت امکان تبادل
دانش ،اطالعات و همین طور دوستی را فراهم کرده است».
وی یکی از وظایف مهم دانشگاهها را دیپلماسی علمی عنوان
ت در کنار دیپلماســی رسمی یکی
کرد که با وجود محدودی 
از بهتریــن روشها برای ایجاد صلح و توســعه در بین ملل
مختلف است.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره بــه چالشهایی که در حال
حاضر دنیا با آن مواجه اســت ،تصریــح کرد« :چالشهایی
مانند محیط زیســت ،تغییر اقلیم ،آب ،فقر و ناهنجاریهای
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اجتماعــی در دنیا وجود دارد که بخشــی از آنها به دســت
دانشگاهها قابل حل است .همچنین موضوعاتی هستند که در
حوزه جغرافیایی محدود یک کشور قرار نگرفتهاند که در این
زمینه دوستی و همکاری بین ملل مختلف بهویژه دانشگاهها
مورد نیاز اســت و امیدوارم ما هم به نوبه خود بتوانیم قدمی
در این راه برداریم».
وی در پایان ســخنان خود از همه کسانی که در این جشن
شرکت کردهاند بهویژه سفرای کشورهای رومانی ،افغانستان،
لهستان ،نیجریه ،انگلســتان و نمایندگی کشورهای مختلف
قدردانی کرد.
در بخش دیگری از این جشنواره آدریان کوزیانسکی ،سفیر
رومانــی در ایران و دانشآموخته دانشــکده ادبیات و علوم
انسانی دانشــگاه تهران ،در ســخنانی از خود بهعنوان یک
داستان موفق دانشگاه تهران یاد کرد.
ســفیر رومانــی در ایــران خاطرنشــان کــرد« :از زمان
فارغالتحصیلی تا کنون در زمینه دیپلماتیک فعالیت میکنم.
با توجه به اینکه تحصیالت خود را در رشته زبان و ادبیات
فارسی به پایان رساندم و به دلیل عالقه ویژهام به این زبان
زمینهای فراهم شد تا در حیطه همکاریهای دوجانبه ایران
و رومانی خدمت کنم».
وی افزود« :تصور نمیکردم روزی بهعنوان سفیر در کشوری
که تحصیالت عالی را در آنجا گذراندهام منصوب شــوم ،اما
ضربالمثلی در زبان فارســی وجود دارد و اینکه هر کسی
سرنوشتی دارد و قسمت من هم این بوده است».
ســفیر رومانــی در ایران با اشــاره بــه اینکه ســه نفر از
فارغالتحصیالن رومانیایی دانشــگاه تهران به سمت سفیر در
ایران منصوب شــدهاند ،خاطر نشــان کرد« :با افتخار اعالم

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 120

میکنم یک دانشجوی دیگر رومانی از دانشنامه دکترای خود
در رشته زبان و ادبیات فارسی دفاع خواهد کرد».
وی ضمــن بیان خاطراتــی از دوران تحصیــات خود در
دانشگاه تهران تاکيد کرد« :آنچه دانشجویان را متمایز میکند
تجربههای کاری دوره دانشجویی است که شامل آشناییها،
مهارتهــا ،ابتکارها و توانایی کار گروهی اســت .هر چند
تمامی اینها در کالسها مستقیم آموزش داده نمیشود ،اما در
جریان دانشجویی و دانشپژوهی است که فراگرفته میشود».
وی در پایان ســخنان خود روز بزرگداشــت زبان و ادبیات
فارســی و گرامیداشــت شاعر بزرگ پارســیگوی ،حکیم
ابوالقاســم فردوسی ،را تبریک گفت .آدریان کوزیانسکی در
سال  ۱۳۷۵از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
فارغالتحصیل شده است.
در بخش دیگری از اختتامیه هشــتمین جشــنواره بینالملل
دانشــگاه تهران از اعضــای هیأت علمی فعــال در عرصه
بینالملــل؛ فعالترین مدیر در حــوزه بینالملل؛ فعالترین
مشــاور بینالملل؛ فعالترین دانشــکده و مرکــز در حوزه
بینالملل؛ کارشناسان فعال بینالملل و همچنین دانشجویان
برتر بینالملل تقدیر شد.
در حاشیه برگزاری هشتمین جشنواره بینالملل ،نمایشگاهی
بــا هدف ارائه فرصتهــا و جاذبههای علمــی و فرهنگی
کشــورهای حاضر به مدت ســه روز برپا بــود و برخی از
دستاوردهای دانشگاه تهران معرفي شد.
اختتامیه هشــتمین جشــنواره بینالملل با حضور مسئوالن
دانشگاه تهران ،سفرا ،رایزنان فرهنگی ،شخصیتهای علمی
و دانشگاهی ،دانشجویان و استادان بینالمللی در تاالر شهید
چمران پردیس دانشکدههای فنی برگزار شد.
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بخش اول معرفی برترینها (اعضای محترم هیات علمی)
مولفین برتر بینالمللی در بخش کتاب :
 -1دکتر خسرو باقری نوع پرست ،عضو هیأت علمی دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی.
 -2دکتر جواد فیض ،عضو هيأت علمی پردیس دانشکدههای فنی.
 -3دکتر رضا ندرلو ،عضو هیأت علمی پردیس علوم.
 -4دکتر الهه کوالیی ،عضو هیأت علمی دانشــکدۀ حقوق و
علوم سیاسی.
 -5دکتر ســیدمهدی نصیری ،عضو هیأت علمی دانشــکدۀ
دامپزشکی.
 -6دکتر کورش وحدتی ،عضو هيأت علمی پردیس ابوریحان.
مولفین برتر بینالمللی در بخش مقاله:
 -7دکتر مهدی جنوبی ،عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی.
 -8دکتــر رضا نادری محمودی ،عضــو هیأت علمی پردیس
دانشکدههایفنی.
 -9دکتر پرویز شایان ،عضو هیأت علمی دانشکدۀ دامپزشکی.
 -10دکتر محمدرضا گنجعلی ،عضو هیأت علمی پردیس علوم.
 -11دکتــر رضا رســتمی ،عضــو هیأت علمی دانشــکدۀ
روانشناسی و علوم تربیتی.
اعضای هيأت علمي موفق در كســب موقعيت و جايگاه
نالمللي
بي 
 -12دکتر ساســان علی نیاییفرد ،عضو هیأت علمی پردیس
ابوریحان.
 -13دکتــر آرمین توحیــدی ،عضو هیــأت علمی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی .
 -14دکتر قاســم عموعابدینی ،عضو هیــأت علمی پردیس
دانشکدههای فنی.
 -15دکتــر محمــد عبداالحد ،عضو هیــأت علمی پردیس
دانشکدههای فنی.
 -16دکتر حسین آخانی ،عضو هیأت علمی پردیس علوم.
محققان پر استناد ( نخبگان بینالمللی)
 -17دکتــر امید بــزرگ حداد ،عضو هیــأت علمی پردیس
کشاورزی و منایع طبیعی.
 -18دکتر علیرضا ترابی ،عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم و

فنون نوین.
 -19دکتر مهدی مهرپویا ،عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم و
فنون نوین.
موفقترين اعضای هيأت علمي اعزامي به فرصت مطالعاتي/
مأموريت پژوهشي -آموزشي
 -20دکتر علی ایزدی دربنــدی ،عضو هیأت علمی پردیس
ابوریحان.
 -21دکتر فیروزه حقیقی ،عضو محترم هيأت علمی پردیس
علوم.
فعالترين مدیر در حوزه بينالملل
 -22دکتر محمدعلی شــریفی ،عضو هیــأت علمی پردیس
دانشکدههای فنی و مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه.
فعالترين مشاور بینالملل
 -23دکتر آرش ملکیان ،مشاور بینالملل پردیس کشاوزی و
منابع طبیعی.
 -24دکتر فرشــاد امیراصالنی ،مشــاور بینالملل دانشکده
جغرافیا.
فعالترين دانشکده و مرکز در حوزه بینالملل
 -25دکتر حســن حضرتی ،رئيس دانشــکده ادبیات و علوم
انسانی.
 -26دکتر مزدک انوشــه ،مشاور بینالملل دانشکده ادبیات و
علوم انسانی.
 -27دکتــر علی درزی ،رئیس مرکز بینالمللی آموزش زبان
فارسی.
فعالترين کارشناسان در حوزه بینالملل
 -28زهرا زبیدی از معاونت بینالملل.
 -29علیرضا بلوچی از معاونت بینالملل.
-30مريم احمدی از دانشکده مطالعات جهان.
ن دانشجویان ایرانی و دانشجویان
بخش دوم معرفی برتری 
نالمللی
بی 
 -31رضا علیزاده ،دانشجوی پردیس دانشکدههای فنی.
 -32بابک ذوالقدر ،دانشجوی پردیس کشاورزی.
 -33محراب اسمعیلی ،دانشجوی پردیس کشاورزی.
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 -34مهرداد جیحونی ،دانشجوی دانشکده جغرافیا.
 -35مسلم زمانی ،دانشجوی پردیس علوم.
 -36ملیکا قلیچ پور ،دانشجوی دانشکده دامپزشکی.
 -37میالد قارونی ،دانشجوی پردیس دانشکدههای فنی براي ثبت  9اختراع.
 -38خانم لَحاظ مبارک ،تبعه عراق.
 -39آقای کوسار امین َفتاح ،تبعه عراق.
 -40ایوان هریوناک ،تبعه چک (.)Ivan Hrivnak
 -41آقای آنتونی گریوز ،تبعه انگلستان
(. )Anthony Graves
 -42خانم آنا کنبی مونک ،تبعه ایرلند
(.)Anna Canby Monk
 -43آقای تیم رتینگ ،تبعه آلمان(.)Tim Rettig
 -44آقای محمدتقی الشطری ،تبعه عراق
(.)Mohammad Taghi Alshattri
 -45آقای عصمت اله نورزائی ،تبعه افغانستان.
 -46خانم هیون جونگ کیم ،تبعه کره جنوبی
(.)Hee Yun Joong Kim
 -47آقای محمدکاک ،تبعه عراق (.)Mohammad Kak
 -48خانم ای جانگ کیم ،تبعه کره جنوبی
(.)Aey jung Kim
 -49خانم راحله حسینی ،تبعه افغانستان.
 -50خانم آنا ُچسووا ،تبعه روسیه(.)Anna Chosova
 -51آقای ناظمی آیدین ،تبعه ترکیه.
 -52خانم داینا بوسسکایته ،تبعه لیتوانی
(.)Daina Buseckaite
 -53آقای طارق قسو ،تبعه سوریه(.)Taregh GHasoo
 -54آقای مارزلو ماندو پرادو ،تبعه مکزیک
(.)Marcello Mundo Prado
 -55آقای خالد ُمحیالدین ،تبعه سوریه.
 -56آقای نافِع مراد ،تبعه لبنان.
الجلیحاوی ،تبعه عراق.
 -57خانم آمنه َ
 -58جناب آقای محمدعلی قصیر تبعه لبنان
(.)Mohammad Ghasir
 -59آقای حسن ال َقره غولی ،تبعه عراق.
 -60آقای محمود جواد ،تبعه عراق.
 -61آقای زین برکات ،تبعه سوریه(.)Zein Barakat
 -62آقای مجتبی نیکزاد ،تبعه افغانستان.
 -63آقای امین غرام ،تبعه تونس(.)Amin GHeram
 -64خانم زهرا تَمکین ،تبعه پاکستان.
 -65خانم زهرا موسوی ،تبعه عراق.
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جشنواره غذای ملل در
دانشگاه تهران برگزار شد
جشنواره غذای ملل با حضور و بازدید رئیس و اعضای هیأت رئیسه
دانشگاه تهران در پردیس مرکزی دانشگاه برگزار شد.
دانشجویان کشورهای مختلف در دانشــگاه تهران ۲۴ ،اردیبهشت،
در جشــنواره غذای ملل که در حاشیه هشتمین جشنواره بینالملل
این دانشــگاه در دانشــکده فنی برگزار شد ،دست پخت خود را به
بازدیدکنندگان ارائه دادند.
در این جشــنواره ،فرانسوا حسین ،سرآشپز فرانسوی ،که از شهرت
جهانی برخوردار اســت ،در کنار داوران ایرانی به ارزیابی غذاهای
دانشجویی ملل پرداختند و مقام اول تا چهارم را معرفی کردند.
براساس ارزیابی هیأت داوران ،دانشجویان سوریه ،ترکیه ،اندونزی و
تونس به ترتیب مقام اول تا چهارم را بهدست آوردند.
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پنجمین
جشنواره
آموزش
دانشگاه تهران
برگزار شد

پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران با هدف تجلیل از
پیشکسوتان ،اعضای هیات علمی برگزیده و مدیران آموزشی
برتر ۱۷ ،اردیبهشت ،برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،گفت:
«برگــزاری جشــنواره آموزش فرصت مغتنمی اســت تا با
قدردانی و تقدیر از پیشکسوتان ،دانشگاه بار دیگر تاکید خود
را بر حفظ ارزشها اعالم کند؛ ارزشهایی که در طول تاریخ
دانشگاه تهران از فرهنگ غنی ایرانی به دست آمده است .لذا
حفظ ارتباط و قدردانی از پیشکسوتان همواره باید در دستور
کار دانشگاه قرار گیرد».
وی خاطر نشــان کرد« :تقدیر از برگزیدگان آموزش تاکیدی
است بر اهمیت آموزش و اینکه آموزش در صدر فعالیتهای
دانشگاه قرار دارد و همچنین فرصتی است برای مرور عملکرد
حوزه آموزش ،چالشها و اقداماتی که باید انجام شود».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته
با چالشهای زیادی در حوزه آموزش مواجه بودهایم ،گفت:

«ســادهترین آن را فضای فیزیکی آموزش میتوان ذکر کرد
که هم منجر به افت کیفیت مدیریت آموزش شده بود و هم
نارضایتی دانشآموختگان ،دانشجویان و کارمندان را به همراه
داشــت .نکته دیگر موضوع پذیرش دانشجو ،جذب هیات
علمی ،وجود پردیسها و شــیوه پذیرش بود که بسیاری از
این موارد بررسی شد و در حال حاضر بسیاری از آنها بهبود
پیدا کرده است».
دکتــر نیلی احمدآبادی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد:
«بحث دیگر سامانهســپاری فعالیتهای آموزشی و استفاده
از فضــای دیجیتــال و مجازی اســت که با مشــکالت و
مقاومتهایی مواجه شــد ،اما امروز دیگر فعالیتی در حوزه
آموزش به شــکل کاغذی نداریم که این مسئله هم سالمت
فعالیتهای آموزشی ما را تضمین میکند و هم اینکه سرعت
کار و رضایت را درپی دارد .البته باید بر روی نرمافزارهایی
که در آموزش استفاده میکنیم ،بیشتر کار شود».
وی با یادآوری برنامهها و اهداف دانشگاه تهران گفت« :هر
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چه پیش میرویم این نکته را بیشــتر درمییابیم که اجرای
این برنامهها به شــدت به حوزه آموزش وابسته است ،چون
دو عامل اصلی هیات علمی و دانشــجو و البته در کنار آنها
کارکنان باید این برنامهها را پیش ببرند .پس برای تحقق این
برنامهها ،شرط اصلی ،ارتقای حوزه آموزش است .شیوههای
آمــوزش مــا و تربیت دانشــجویان بــرای ورود به فضای
کارآفرینی و اســتفاده از ظرفیت دانشگاه تهران برای جذب
دانشجوی خارجی ،هنوز با میزان مطلوب فاصله دارد».
رئیس دانشگاه تهران افزود« :شرط رسیدن به شرایط مطلوب
این اســت که در حــوزه آموزش تحولی بــه وجود آوریم.
بازنگری دروس ،شیوه بازنگری ،نحوه جذب هیات علمی،
پذیرش دانشجو و آموزش باید تغییر پیدا کند .این بدان معنا
نیست که در مقایسه با شرایط موجود کشور از بقیه دانشگاهها
وضعیــت بهتری نداریم ،اما وقتی صحبت از دانشــگاه تراز
بینالمللی میشود و به دنبال اهداف سهگانه دانشگاه هستیم،
محور اصلی در دســتیابی به اهداف این است که در حوزه
آموزش بیش از گذشته سرمایهگذاری کنیم».
دکتر نیلی احمدآبادی تاکيد کرد« :هیاترئیســه دانشــگاه
تهران از معاون آموزشــی درخواســت کرده تا کمیتهای را
برای نوآوری در حوزه آموزش تشــکیل دهد .آموزش یکی
از محافظهکارترین و حساسترین بخشهای دانشگاه است
و تغییرات در این بخــش باید با دقت و مالحظه همهجانبه
صورت گیرد و همه بدنه دانشــگاه باید در این امر مشارکت
کنند تا اطمینان حاصل کنیم که اشــتباهی در این مسیر رخ
نمیدهد».
دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه تهران ،در
ابتدای این مراسم با بیان اینکه جشنواره آموزش فرصتی را در
مقام تجلیل و تکریم از استادان و برگزیدگان دانشگاه فراهم
کرده اســت ،افزود« :در دانشگاهی که بیش از  ۲هزار عضو
هیات علمی دارد ،انتخاب برگزیدگان کار دشواری است ،اما

به صورت یــک کار نمادین در هر
سال تالش بر این است که جمعی
از همکاران بهعنوان استادان برگزیده
دانشگاه معرفی شوند».
وی با تاکيــد بر اینکه بر اســاس
آییننامه جشنواره آموزش دانشگاه
تهران ،به ازاء هــر  ۵۰عضو هیات علمی هر واحد یک نفر
به عنوان برگزیده معرفی میشــود ،گفــت« :این انتخابها
براساس شاخصهای پیشبینی شــده در آییننامه صورت
گرفته اســت و امروز مفتخریم کــه  ۴۲عضو هیات علمی
دانشــگاه تهران برگزیده این جشنواره شدهاند .همچنین در
این جشــنواره چهار مدیر آموزشی معرفی میشوند و از هر
کمیســیون تخصصی دانشــگاه تهران یک نفر هیات علمی
تحت عنوان سرآمد آموزش عالی و پیشکسوت مورد تجلیل
قرار خواهند گرفت».
معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برگزاری این
مراســم فرصتی را برای ما فراهــم میکند تا به جایگاه ویژه
آموزش در دانشــگاه توجه بیشتری شــود ،خاطرنشان کرد:
«آموزشمانند خمیرمایه ،پایــه فعالیتها و محور اقدامات
دانشگاه است و باید مورد توجه قرار گیرد .بنابراین پیشرفت
علم و فناوری در دانشــگاه مرهــون آموزش و فراهم کردن
بسترهای مناسب برای آن است».
دکتر حســینی افزود « :وقتی بحث ســرآمدی تحت عنوان
محور و اساس دانشگاه مطرح میشود ،خود مستلزم نظامی
پویا ،به روز و پاسخگوست و آنچه این ماموریت را میتواند
بهعرصه کمال برساند ،در آموزش تجلی مییابد .اگر آموزش
با کیفیت ارائه شــود ،در سایر ماموریتها نیز قطع ًا با توفیق
همراه خواهیم بود».
وی با اشاره به اینکه کیفیت در آموزش دربرگیرنده مؤلفههای
متعدد است ،گفت« :استاد ،فراگیران ،محتوای آموزش ،فرآیند
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یاددهی و یادگیری و امکانات و فضای آموزشــی از جمله
مؤلفههای مهم آموزش هستند».
معاون آموزشــی با تاکید بر اینکه استاد و معلم عمود خیمه
نظام آموزش و سیســتم آموزشی در دانشگاه هستند ،گفت:
«در این راســتا عالوه بر تعلیم ،اخالق و منش معلم نیز باید
بهعنوان کانون و محور تربیتی نســل جوان مورد توجه قرار
گیرد .بنابراین ،جایگاه معلم و اســتاد رفیع و به همان اندازه
مسئولیت ما هم در مقابل آن افزون است».
وی با یادآوری اینکه دانشــگاه تهران دانشگاهی است که در
توسعه علم و فناوری ماموریت ملی و بینالمللی دارد ،افزود:
«یکی از موضوعات مهم مســئله ورود به دانشگاه است .از
گذشته شاهد آن بودهایم که بهترینهای کشور وارد دانشگاه
تهران میشوند و ما باید مراقبت کنیم تا این موضوع همچنان
اســتمرار یابد و هر اقدامی که موجب خدشــهدار کردن آن
شود ،قطع ًا به کیفیت دانشگاه لطمه خواهد زد».
دکتر حســینی در ادامه ســخنان خود با اشاره به مقررات و
قوانین ســالهای اخیر و برخی از مصوبات مجلس شورای
اســامی خاطر نشــان کرد« :یکی از این مصوبات پذیرش
دانشــجو خصوص ًا در مقطع دکترا به صورت متمرکز است.
مصوبه دیگر که مجلس در سال گذشته داشته افزایش سهمیه
در پذیرش دانشجوســت که این مسئله با ماموریت دانشگاه
مغایرت دارد و این اقدام نمیتواند همراســتا با کیفیکردن
دانشگاه باشد».
معاون آموزشــی مسئله محتوای آموزش را مقوله مهم دیگر
برشمرد و افزود« :بهروز بودن برنامهها ،متناسب بودن آنها با
نیازهای روز ،بازنگری برنامههای درســی و اعتبارسنجی از
دیگر مقولههای مهم و جزو ماموریتهای دانشــگاه است.
متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل تنگناهای مالی خصوص ًا در
دانشگاههای بزرگ آزمایشگاهها تجهیز نشدهاند که این مسئله
در کیفیت آموزش تأثیرگذار است».
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وی در پایان افزود« :مســئله کیفیت آمــوزش نیاز به مراقبت
همگانی و آسیبشناسی دارد .تالش دانشگاه بر این است که
جایگاه آموزش بهعنوان محور همچنان مورد توجه قرار گیرد.
تجلیل و تکریم استادان و اعضای هیات علمی هم یک سنت
اسالمی و انسانی و هم در جهت ارتقای کیفیت آموزش است».
در ادامه این مراســم ،دکتر محسن
حبیبی ،اســتاد پیشکسوت پردیس
هنرهای زیبا ،ســخنرانی خود را در
زمینه آمــوزش و یادگیری ارائه داد.
وي در بخشی از سخنان خود خاطر
نشــان کرد« :یاد گرفتم که انســان
در هر کســوتی که هست ،باید یاد
بگیــرد و یاد دهد .در این دوران آموختم که آموزش یک امر
یک سویه نیست ،به همان اندازه که میتوان یاد داد میتوان
آموخت .آموختم که آموختن پایان ندارد ،به همین خاطر چه
بسیار از دانشجویانم آموختم».
دکتــر آذرتــاش آذرنــوش ،دیگر
استاد پیشکسوت دانشگاه تهران از
دانشکده الهیات و معارف اسالمی،
نیز سخنرانی خود را در زمینه نحوه
به کارگیــری و آموزش زبان عربی
ارائه کرد .وی در ســخنان خود به
تقسیمبندی زبان عربی پرداخت و
با انتقــاد از عربیگریزی ،تصریح کرد« :باید برای آموزش،
زبان عربی را انتخاب کنیم که شــور و اشتیاق یادگیری را
در فراگیران ایجاد کند .در این راســتا نیازمند یک عزم ملی
هســتیم و باید یک برنامهریزی جدی برای ارائه این درس
تدوین شود».
در پایان این جشنواره از پیشکسوتان ،اعضای هیات علمی و
مدیران آموزشی برگزیده تقدیر شد.
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اسامی برگزیدگان
معاونین آموزشی و مدیران برگزیده واحدها در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه ۱۳۹۷
۱

دکتر مهدی ذاکری

۳

دکتر هشام فیلي

۲
4

معاون آموزشي برگزیده در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه

دکتر عبدالرضا صالحي

معاون آموزشي برگزیده در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه

غالمعلی طهوری

مدیر آموزشي برگزیده در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه

مدیر برگزیده در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه

پیشکسوتان آموزشی پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه۱۳۹۷
۱

دکتر محسن حبیبی

۳

دکتر علی اسالمی

۲

۴
۵

۶

۷

کمیسیون تخصصی هنر و معماری

دکتر آذرتاش آذرنوش

کمیسیون تخصصی علوم انسانی

دکتر حسنرضا اعتباریان

کمیسیون تخصصی کشاورزی

کمیسیون تخصصی دامپزشکی

دکتر پرویز جبدار ماراالنی

کمیسیون تخصصی فنی

دکتر رحیم زارع نهندی

کمیسیون تخصصی علوم پایه

دکتر غالمعباس توسلی

کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری

اعضای هیات علمی برگزیده آموزشی در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه ۱۳۹۷
۱

۲
۳

۴

۵

۶

۷
۸
۹

واحد

دانشکده ادبيات و علوم انساني

دکتر روزبه زرینکوب

پردیس ابوریحان

دکتر حسینعلی رامشینی

		
دانشکده اقتصاد

دکتر جعفر عبادی

دانشکده الهیات و معارف اسالمی

دانشکده دامپزشکی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۰

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۱۲

دانشکده جغرافیا

۱۱

هيأت علمي

دکتر سید مصطفی موسوی راد

دکتر اکبر عربحسینی

دکتر منصور پهلوان محمدعلی

دکتر زهرا طوطیان

دکتر سیدمهدی قمصری

دکتر هومن مینونژاد

دکتر محسن ایزانلو

دکتر حمیرا مشیرزاده
دکتر رسول افضلی
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۱۳

۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸

پردیس علوم

دانشکده علوم اجتماعی

دانشکده علوم وفنون نوین

۱۹
۲۰
۲۱

پردیس دانشکدههای فنی

۳۰

۳۱

۳۸
۳۹

۴۰
۴۱
۴۲

دکتر علی مرادزاده

دکتر محمدعلی آرون

دکتر مهدی داور پناه

پردیس فارابی
دانشکده کارآفرینی

دکتر بابک ضیاء

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر رضا معالی امیری

دکتر محمدعلی مهدوی راد

دکتر علیرضا صبوری
دکتر حسن خسروی
دکتر محمد شریفی

۳۴

۳۷

دکتر سیدفرید قادری

دکتر محمد تقی رفیعی

۳۳

۳۶

دکتر یونس نوراللهی

دکتر مرتضی اسکندری قادی

۳۲

۳۵

دکتر یوسفعلی اباذری

دکتر محمود شعبانخواه

۲۵

۲۹

دکتر یاسر عبدی

دکتر یدالله مرتضوی

۲۴

۲۸

دکتر مجید علی زاده

دکتر مجتبی حقیقی یزدی

۲۳

۲۷

دکتر حسین رحیم پوربناب

دکتر مهدی حسن لو

۲۲

۲۶

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 120

دکتر حمید موحد محمدی

دانشکده مدیریت
موسسه ژئوفیزیک

دانشکده محیط زیست

دکتر غالمرضا کرمی

دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر علی مرادی
دکتر علی ترابیان

دانشکده مطالعات جهان

دکتر علیاکبر علیخانی

پردیس هنرهای زیبا

مصطفی اسداللهی

مرکز آموزشهای الکترونیکی

دکتر حشمتاله متدین
دکتر حسین محمودی داریان
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تأسیس مرکز شتابدهی و نوآوری و صندوق سرمایهگذاری
خطرپذیر در پردیس دانشکدههای فنی
مرکز شتابدهی و نوآوری و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر
دانشــکدههای فنی در فضایی حدود  ۳هزار و ۴۰۰متر مربع
تأسیس میشود.
تفاهمنامه سهجانبه تأسیس مرکز شتابدهی و نوآوری پردیس
دانشــکدههای فنی دانشــگاه تهران ،که با حمایت معاونت
علمی و فناوری رئیس جمهور ،بین این پردیس و شــرکت
ایرانسل منعقد شده اســت ۲۳ ،اردیبهشت ،با حضور دکتر
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،و دکتر
محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،بین طرفین
مبادله شد.
در ابتدای این مراســم ،دکتر ناصر ســلطانی ،رئیس پردیس
دانشکدههای فنی ،با تشریح مقدمات عقد این موافقتنامه،
با اشاره به جایگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران ،لزوم وجود
چنیــن مرکزی را با هدف جهتدهی به تحقیقات اســتادان
و ایدههای دانشــجویان ضروری برشمرد و آن را گامی در
راســتای تحقق فناورانه ایدههای دانشجویان و استادان نخبه
دانشکده فنی دانست.
رئیس پردیس دانشــکدههای فنی همچنین با اشاره به اینکه
معاونت علمی پیشــتاز حمایت از تأســیس این مرکز بوده
اســت ،گفت« :این کار برای دانشجویان و استادان ضرورتی
جدی و مهم بود ،چراکه بســیاری از ایدههــا ،فعالیتها و
دســتاوردهای پایه علمی ،به دلیل اینکه چنین مراکزی برای
جهتدهی و حمایت از آنها وجود ندارد ،عم ً
ال عقیم میماند

و نقش شایست ه معاونت علمی در پیوند دادن این بخشها به
يکدیگر قابل تقدیر است».
دکتر ناصر ســلطانی در پایان افزود« :تاســیس این مرکز در
فضایی بالغ بر  ۳هزار و ۴۰۰متر مربع در پردیس دانشکدههای
فنی در حال انجام است».
مهندس علیرضا قلمبر دزفولی ،مدیرعامل ایرانسل ،نیز در این
نشست با اعالم اینکه ایرانسل از سال  ۱۳۸۴به دنبال طرحها
و پروژههای ویژه بــرای خلق ارزش افزوده مبتنی بر محتوا
بوده اســت ،گفت« :تاکنون ایرانســل صدها شرکت در این
خصوص جــذب و حمایت کرده و در زمینه تولید محتوا و
خرید محتوا ،کارهای کمنظیری را انجام داده است .بنابراین،
تجربه الزم برای همکاریهایی از این دست در ایرانسل بود،
اما اینکه بتوانیم در این زمینه با دانشگاه تهران که یک دانشگاه
جامع است همکاری کنیم ،بسیار فرصت خوبی برای توسعه
اینگونه فعالیتهاست».
مدیرعامل ایرانسل ابراز امیدواری کرد ظرفیت این توافقنامه
بتواند در ســطح دانشــگاه تهران توسعه بیشــتری بیابد و
موافقتنامهها و همکاریهای بیشتر را در پی داشته باشد.
دکتر محمــود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،در
بخش پایانی این نشست ،با اعالم اینکه دانشگاه تهران همواره
آمادگی همکاری با صنعت را داشــته است گفت« :متاسفانه
الگوهای این ارتباط و همکاری در کشــور ما چندان آماده و
تعریف شده نیست .درواقع دانشگاه نمیداند باید چه کند که
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با صنعت ارتباط بیشتری داشته
باشــد .ما ظرفیتهــای فراوان
داریم ،دانشــجویان مســتعد،
استادان مجرب و همه زمینههای
آزمایشگاهی ،فنی و تخصصی را
داریم ،اما صنعت اعالم آمادگی
نمیکند که با دانشگاه که در همه
جای دنیا محور این کارهاست،
همکاری کند».
دکتر نیلی احمدآبادی افزود« :راه
نجات کشور دیگر صنایع قدیمی
و ساخت ســولههای بزرگ و...
نیست ،بلکه توســعه کشورها
امروزه در قالب اشــتغال مؤثر و
خلق ارزش افزوده واقعی است
و خوشــبختانه ظرفیت کشور،
برای این کار فراوان است».
رئیس دانشــگاه تهران ادامه داد:
«زمانی توســعه علمی در قالب
انتشار مقاله معتبر تعریف میشد.
همه دیدیم که چه رشد شتابناکی
در این عرصه رخ داد و کشــور
چه اندازه در این خصوص اعتبار
کسب کرد .اکنون نیز زمینه برای
رشد و توســعه کسب و کارها
فراهم است و تنها باید مشارکت
بین دانشگاه و بخشهای بیرونی
اجرایی و صنعتی بیشتر شود تا
این هدف محقق شود».
در پایان این مراسم« ،تفاهمنامه
همکاری تأسیس و توسعه مرکز
شــتابدهی ،نوآوری و صندوق
ســرمایهگذاری خطرپذیر بین
دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
و ایرانســل» در حضور معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور و
رئیس دانشگاه تهران مبادله شد.
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هجدهمین اجالس رؤسای دانشگاههای
سطح یک کشور برگزار شد
هجدهمین اجالس رؤســای دانشــگاههای سطح یک کشــور ۲۱ ،اردیبهشت ،در
دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و رئیس
اجالس رؤســای دانشگاههای سطح یک کشور ،ضمن تشــکر از میزبانی دانشگاه
عالمه طباطبایی و با اشاره به تحوالت اخیر جهان گفت« :بدعهدی و خروج آمریکا
از برجام با تمام معیارهای روابط بینالملل مغایرت دارد و مجامع دانشــگاهی باید
به این مســئله و موارد مشابه بپردازند و این رفتارها را برای ملتهای خود توضیح
دهند تا در آینده شاهد تکرار آنها نباشیم».
دکتر نیلی احمدآبادی افزود« :ضرورت دارد دانشگاهیان جهان به این مسئله واکنش
مناســب و در شأن دانشگاه نشان دهند ،زیرا دانشگاهها در قبال رویدادهایی که در
جوامع بشری اتفاق میافتد ،مسئولیت اجتماعی دارند».
وی تاکید کرد« :دانشــگاههای سطح یک هم باید همه تالش خود را به کار بگیرند
تا در مســیر توســعه و پیشرفت کشور خللی وارد نشــود و رشد و تعالی علمی و
فرهنگی کشور تداوم پیدا کند».
دکتر حســین سلیمی ،رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی ،نیز به عنوان میزبان این دوره
از اجالس با تاکید بر اینکه دانشــگاههای ایران با ماندن در دانش تجربی به سمت
دانش انتقادی گرایش چندانی ندارند ،گفت« :اگر از منظر بوردیویی به دانشــگاهها
نــگاه کنیم ،درمییابیم که دانشــگاههای ایران برای هویتبخشــی به خود گرفتار
عادتوارههایی شدهاند .یکی از مهمترین اقتضائات ایران امروز ،خروج دانشگاه از
این عادتوارههاســت و این نیازی است که جامعه ایران از دانشگاه مطالبه میکند.
چنین تغییری در عادتوارههای دانشگاهی ،نیازمند بازتعریف عناصر هویتی جامعه
دانشگاهی اســت که تنها در توان و امکان دانشــگاههای بزرگ و ریشهدار کشور
است».
رؤســای دانشگاههای ســطح یک کشــور در پایان اجالس از بخشهای مختلف
دانشگاه عالمه طباطبایی بازدید کردند.
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مراسم دومین جشن دانشآموختگی متمرکز دانشگاه تهران با
حضور رئیس ،هیأترئیسه ،رؤسای پردیسها و دانشکدههای
دانشگاه تهران ،دانشآموختگان و رتبههای برتر ،هنرمندان و
مسئوالن ۲۲ ،اردیبهشــت ،در سالن شماره یک تربیت بدنی
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،طی ســخنانی گفت« :برای دانشــگاه تهران دو مراسم
اهمیت ویژهای دارد ،یکی مراسم ورود نودانشجویان و دیگری
مراسم دانشآموختگان؛ مراسم نودانشجویان ،یعنی؛ پیوستن
جوانان نخبه ،بااســتعداد و باانگیزه به دانشــگاه تهران ،یعنی؛
خون جدید در رگ دانشگاه و مراسم دانشآموختگی ،یعنی؛ به
ثمررسیدن زحمات و کوششهای آن نودانشجویان که امروز
شاهد آن هستیم».
رئیس دانشگاه تهران دانشآموختگان دانشگاه تهران را محصول
کوششهای اســتادان دانشگاه ،پشتیبانیهای والدین و تالش
خود دانشجويان دانست و افزود« :مراسم دانشآموختگی ،یعنی؛
تزریق دانایــی و توانایی به جامعه؛ نگاه کنید به موفقیتهای
ایران ،اجازه بدهید که وجه مثبت شرایط گذشته و امروز ایران
را ببینیم .اگر دانشآموختگان دانشگاه تهران را از فعالیتها و
دستاوردهای کشور حذف کنید ،چیز زیادی باقی نمیماند».
وی خاطرنشان کرد« :البته رخدادها و توسعه کشور مرهون همه
جوانان ،همه مردم ایران و همه فارغالتحصیالن است ،ولی به
دلیل سابقه و عظمت دانشگاه تهران ،قطع ًا نقش دانشآموختگان
دانشگاه تهران بیبدیل است .کافی است تاریخ را مرور کنیم
و به جای اینکه لیســتی از مشکالت را جلوی خود بنویسیم،

در کنار آن لیستی از موفقیتها و دستاوردها را نیز بنویسیم».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه یکی از مشــخصههای جوانان
به ویژه دانشجویان را روحیه انتقادی آنها عنوان کرد و افزود:
«اين جوانان هیچ چیز را کامل نمیبینند و همیشه معتقدند یک
جای کار کسری دارد؛ بسیار روحیه خوبی است .همین باعث
میشود که من معلم و من استاد بهتر کار کنم ،کارمند دانشگاه
دقیقتر کار کند و سیاستمدار و مدیر حواسش به انتقادها باشد
و سعی کند پاســخگوی این انتقادها باشد .این ویژگی بسیار
خوب است».
رئیس دانشگاه تهران در ادامه خطاب به دانشآموختگان گفت:
دکتر نیلی احمدآبادی در دومین جشن دانشآموختگی:

دانشگاه تهران امروز یک
برند ملی نیست یک نهاد
جهانی است
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«امروز شما تغییر جایگاه میدهید ،ممکن است برخی از شما
در جایگاه استادی قرار بگیرید و برخی دیگر در جایگاه یک
مدیر ،مهندس و یا معلم؛ از شما خواهش میکنم که فهرستی
از انتقاداتی که در زمان دانشجویی و دانشآموزی داشتید تهیه
کنید و ببینید چقدر از آنها درست و بجا بوده است».
وی تاکید کرد« :اگر اشتباهی را دیدهاید ،امروز میتوانید آن را
تکرار نکنید؛ به دیگران نسبت ندهید به کمبود امکانات نسبت
ندهید ،بدانید که شما امروز مسئول هستید .جوانان آینده ،همان
نگاهی را که شــما به مدیران و معلما ن خود داشتید امروز به
شما خواهند داشت».
دکتر نیلی در ادامه افزود« :دلیل و بهانه ،مشــکالت و کمبود
اعتبارات و ...به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی ضعف ما باشد،
پس اگر هر کدام از ما سعی کنیم آنچه نمیپسندیدیم در نظر
داشته باشیم و امروز به گونهای عمل کنیم که دیگران بپسندند،
قطع ًا کشور در جهت صالح و صحیح پیش خواهد رفت».
وی گفت« :کشور قطع ًا مشــکالتی دارد ،خیلی از شما شغل
نداریــد ،البته میدانم که خیلی از دانشــجویان ما به صورت
پارهوقت مشغول کار هستند ،اما امیدوارم با روحیه و تواناییای
که شما دارید بتوانید کشور را بهتر از آنچه نسل فعلی و گذشته
ساختهاند ،بسازید».
رئیس دانشــگاه تهران دانشآموختــگان را یکی از مهمترین
ســرمایههای هر دانشــگاهی دانســت و گفت« :اگر سایت
دانشگاههای دنیا را باز کنید در کنار اطالعات کلی ،اطالعات
دانشآموختگان برتر آن دانشــگاه نیز هســت ،یعنی؛ یکی از
معیارهای برتر بودن در دنیا ،کیفیت و جایگاه دانشآموختگان
آن دانشگاه است».
وی در ادامه با تاکید بر اينکه دانشآموختگان دانشــگاه تهران
نه تنها چهرههای ملی ،بلکه چهرههای جهانی هستند ،افزود:
«امروز دانشــگاه تهران یک برند ملی نیست ،یک نهاد جهانی
اســت .زمانی دانشــگاه تهران را فقط به دانشجویان بورسیه
دانشگاه و معدود فارغالتحصیالنی میشناختند؛ امروز دانشگاه
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تهران را به کارآفرینان سطح ملی و جهانی میشناسند ،پس شما
در سطح جهان شناخته شدهاید و باید در تراز جهانی عمل کنید
و من مطمئنم این کار را خواهید کرد».
دکتر نیلی ادامه داد« :ما در دانشــگاه تهران میخواهیم از شما
اطالعات بگیریم که دانشگاه تهران در زمانی که شما دانشجو
ش اجرا شد
بودید چگونه عمل کرد ،چگونه برنامههای آموز 
و استادان و کارمندان چگونه عمل کردند ،فضاها و امکاناتش
چگونه بود .این اطالعات شما ،سرمایه ما برای ارتقاء دانشگاه
ط را هر چه
تهــران خواهد بود ،لذا تقاضا دارم که ایــن ارتبا 
بیشتر حفظ و تقویت کنید و دانشگاه تهران را از این اطالعات
ارزشمند محروم نکنید».
رئیس دانشگاه تهران در پایان گفت« :فرزندان شما دانشجویان
این دانشگاه خواهند بود ،پس بیایید دانشگاهی بهتر و سربلندتر
برای فرزندان این مرز و بوم بسازیم».
پیش از ســخنان رئیس دانشگاه تهران ،دکتر مجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران ،ضمــن خوشآمدگویی به
حاضران ،گفت« :دانشآموخته دانشــگاه تهران بودن افتخار
بزرگی است ،اما افتخار کاملی نیست؛ این افتخار وقتی کامل
میشود که شما در جامعه با دستان پرتوان خود بتوانید به عنوان
نماینده دانشــگاه تهران تاثیرگذار باشید و آینده کشور به نام
و دستان شــما رقم بخورد که من مطمئنم بخش عمدهای از
دانشآموختگان دانشگاه تهران چنین نقشی را در آینده به عهده
خواهند گرفت».
در این مراسم که اجرای آن را محمد سلوکی بر عهده داشت،
دکتــر مجتبی امیری بــه نمایندگی از اعضــاي هیأت علمی
دانشگاه تهران؛ علی دهکردی به نمایندگی از دانشآموختگان
دانشگاه تهران و سه کارآفرین برتر دانشآموخته دانشگاه تهران
سخنرانی کردند و وحید تاج به اجرای موسیقی پرداخت.
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کنگرهبینالمللی
توسعه و تعالی
علوم بر پایه
عقالنیتوحیانی
در دانشگاه تهران
برگزار شد

مراسم افتتاحیه کنگره بینالمللی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقالنیت
وحیانــی (با تکیه بر اندیشــههای عالمه جوادی آملــی) با حضور
اندیشــمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی ۱۵ ،اردیبهشت ،در
دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و رئیس شورای
سیاستگذاری کنگره ،با بیان اینکه بسیار مایه خشنودی است که میزبان
این کنگره ارزشمند علمی هســتیم ،گفت« :کنفرانسها موضوعات
متعددی را دنبال میکنند و محل مناسبی برای ایجاد شبکههای علمی
هستند و امروز موفقیتهای بزرگ در دنیا با تعامل بین دانشمندان و
به اشتراک گذاشتن یافتههای علمی بهدست میآید».
رئیس دانشــگاه تهران با اشاره به ســه محور اصلی برنامه پنج ساله
دانشگاه به موضوع بینالمللیسازی و مسئولیت اجتماعی پرداخت و
گفت« :بینالمللیسازی یکی از دالیلی است که امروز دانشگاه تهران
را میزبان این کنگره ارزشمند کرده است».
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکيد بر اینکه علم مرز نمیشناسد و توسعه
علم منوط به گردش علم ،محققین و دانشمندان در کشورهای مختلف
و مســتقل از مرزهای جغرافیایی است ،افزود« :اگر چه پیادهسازی و
توسعه علم در هر کشوری با نیازهای آن صورت میگیرد ،اما با ایجاد
شــبکههای بینالمللی این توسعه بیشتر خواهد شد .بینالمللیسازی
دغدغه همه دانشگاههای دنیاست و خوشبختانه دانشگاه تهران در این
زمینه پیشرفتهای بسیار چشمگیری داشته است».
رئیس شورای سیاستگذاری کنگره بینالمللی توسعه و تعالی علوم
بــر پایه عقالنیــت وحیانی در ادامه با تاکید بر مســئولیت اجتماعی
بهعنوان یکی دیگر از محورهای برنامه دانشــگاه تهران ،میزان تأثیر
دانشــگاه در جامعه را یک موضوع بسیار مهم توصیف کرد و گفت:
«اگر میخواهیم ســرمایهگذاری در حوزه آموزش عالی توسعه پیدا
کند ،طبیعت ًا باید به تأثیر دانشــگاه در جامعه بیش از گذشته پرداخته
شود».
وی با اشاره به اینکه توسعه علوم انسانی و اجتماعی یکی از برنامههای
مهم دانشگاه تهران است ،خاطر نشان کرد« :برگزاری این کنگره با توجه
به نگاهی که دانشــگاه تهران به علوم انســانی و اجتماعی دارد ،بسیار
مهم است .تفکر ما بر این است که پایه تغییر و تحول در جوامع از این
دو علم شــروع میشود .حتی توسعه صنعت و تکنولوژی هم از تغییر
نگرش فلسفه زندگی و نگاه جامعه به اطراف خود آغاز شده است».
دکتر نیلی احمدآبادی با یادآوری اینکه دانشــگاه تهران از نظر علوم
انسانی و اجتماعی بزرگترین دانشگاه ایران است ،افزود« :این سرمایه
بزرگ باید بیش از گذشــته در خدمت جامعه قرار گیرد .ما در حوزه
علوم تجربی در صحنه بینالمللی جایگاه بسیارمطلوبی داریم ،ولی در
حوزه علوم انسانی و اجتماعی از این سرمایه به خوبی بهره نگرفتهایم
و برگزاری این کنگره گامی در جهت تحقق این امر است».
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به گفته رئیس دانشگاه تهران تاریخ پر افتخار ایران گفتههای
زیادی دارد ،دانشــمندان امروز حرفهای زیادی برای گفتن
دارند و آنها به شــرط اشــتراک و به نقد گذاشتن میتوانند
زمینههای توســعه را فراهم آورند و ایــن کنگره از جهات
مختلف میتواند سیاســتها و برنامههای دانشگاه تهران را
دنبال کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا باید به موضوع علم بیش از گذشته
بپردازیــم ،گفت« :در گفتمان امروزی جهان ،علم را بهعنوان
یک واقعیت بدیهی که بدون آن توســعه امکان ندارد مطرح
میکنند ،اما نکته مهم عمق علم و بهکارگیری آن اســت .ما
در حوزه علوم تجربــی ،پایه و طبیعی خیلی با دنیا اختالف
دیدگاه نداریم ،البته ممکن اســت در مورد بهکارگیری علم،
اخالق علمی و شرایط عالمان اختالف و دیدگاههای متفاوت
حاصــل آید ،اما در خود موضــوع علم کمتر اختالف ایجاد
میشود .دانشمندان در این حوزهها بهخوبی شبکههای خود
را شکل میدهند».
رئیس شورای سیاســتگذاری کنگره در پایان سخنان خود
افزود« :در حوزههای علوم انســانی و اجتماعی مسئله بسیار
پیچیده است و چون این علوم برپایه نظریه شکل میگیرند و
نمیتوان آنها را مستقل از جهانبینی دید ،طبیعت ًا دیدگاههای
علمی در این حــوزه میتواند محل بحث و بررســی قرار
گیرد و یکــی از راهکارها در این زمینــه ایجاد گفتمان بین
دانشمندان مختلف در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و
خوشحالیم که این کنگره توانسته زمینه چنین گفتوگویی را
بین صاحبنظران فراهم آورد».
دکتر محمد علی عبداللهی ،دبیر علمی کنگره ،در ابتدای این
همایــش با بیان اینکه ما انســانها در مقام عقل و نظر عقل
را بهکار میگیریم ،گفت« :اگــر بخواهیم معیارها ،الگوها و
منابع صحیح از عقالنیت را فهرست و در باب آن تامل کنیم،
دشواریهایی مشخص و یک سلســله پرسشهایی مطرح
خواهد شد که کدام معیارها برای عقالنیت صحیح است».
وی افزود« :پرســشهای مهمی مطرح میشود که باید پاسخ
داده شود و دانشــگاه تهران بهعنوان مهمترین دانشگاه ایران
تصمیم گرفت تا در این زمینه موضوع عقالنیت را بهصورت
بینالمللی بهبحث بگذارد .در میان اندیشمندان مسلمان عالمه
جوادی آملی از جمله نادر اشخاصی هستند که به این موضوع
پرداختهانــد و از خود آثار گرانبهایی را با این موضوعیت به
جای گذاشتهاند».
دکتر عبداللهی در ادامه گزارشی از روند برگزاری کنگره ارائه
داد و خاطر نشــان کرد« :این کنگــره دو هدف مهم را دنبال
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میکند ،یکی پاسخگویی به پرسشهای اساسی که بشر امروز
در مورد عقالنیت پیــش روی دارد و دیگری معرفی عالمه
جوادی آملی بهعنوان یک نظریهپرداز مهم و برجسته به دنیا
و جهان اسالم است».
دبیر علمی کنگره با اشاره به اینکه یکسری فعالیتهای علمی
در کنگره صورت گرفته است ،گفت« :پس از اعالم فراخوان
از سوی دبیرخانه کنگره بیش از  ۱۱۵مقاله علمی قابل داوری
به این دبیرخانه ارائه شد .البته این به جز مقاالتی است که به
مرحله داوری نرسیدهاند».
به گفته وی  ۶۰مقاله به تشــخیص داوران قابلیت چاپ در
مجموعه مقاالت کنگره را دارند و حدود  ۲۸مقاله در چهار
نشست علمی و تخصصی ارائه خواهند شد.
دکتر عبداللهی با اشاره به اینکه یک کار علمی مهم در کنگره
انجام گرفته اســت ،از تهیه کتاب جامعــی باعنوان منظومه
فکری عالمه جوادی آملی خبر داد که مجموعهای از مقاالت
شاگردان تراز اول ایشان و در باب آراء و افکار عالمه است و
به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه خواهد شد.
دبیر علمی کنگره تاکيد کــرد« :در این کنگره  ۴۵میهمان از
جهان اسالم و حدود  ۹میهمان از کشورهای اروپایی شرکت
کردهاند و ما قبل از برگزاری این کنگره پنج پیشنشست در
دانشگاههای مختلف برگزار کردهایم».
سپس دیگر ســخرانان به بیان ویژگیهای علمی ،اخالقی و
معنوی عالمه جوادی آملی پرداختند.
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نشست فوقالعاده روسای دانشگاههای سطح یک کشور برگزار شد
نشست فوقالعاده رؤســای دانشگاههای سطح یک کشور،
 ۲۰فروردین ،به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ایــن نشســت که با حضــور مســئوالن وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،رؤسای دانشگاههای سطح یک و تنی
چند از رؤسای پژوهشــگاهها برگزار شد ،چند موضوع از
جمله شیوه پذیرش مشــترک دانشجو توسط دانشگاهها و
پژوهشگاهها مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست ،دکتر محمود
نیلــی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه
تهــران ،ضمــن خوشــامدگویی به
مهمانان نشست گفت« :خوشحالیم که
از ظرفیت خوب دانشگاههای سطح
یک و حضور رؤســای پژوهشگاهها
در این نشســت موضوعات مهم را
مورد بررسی قرار دهیم».
ســپس دکتر عبدالرضا باقری ،قائم
مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
در این نشست با بیان اینکه اجالس
رؤســای دانشــگاههای سطح یک
فرصت مغتنمی است ،گفت« :ما باید
از این فرصت برای رفع مشــکالتی
کــه در آموزش عالی وجــود دارد،
اســتفاده کنیم و از همفکری در این جلسات برای پیشبرد
سیاســتهای وزارت کمــک بگیریم و قبــل از اینکه این
سیاستها در سطح کالن طرح شود ،با بررسی و تبادل نظر
در چنین جلساتی آنها را پختهتر و آمادهتر کنیم».

وی با اشاره به اینکه اولین موضوعی که با همفکری در این
جلسات بررسی شد اصالحیه مواد استخدامی بازنشستگی
اعضای هیــأت علمی بود ،افزود« :ایــن تجربه خوبی بود
و قبل از اینکه بخشــنامه به دانشــگاهها ابالغ شود در این
جلســات طرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در
ایجاد اشــتغال در جامعه ما هم نسبت به سهم خود مسئول
هســتیم .در همین راســتا اصالح مواد آئیننامه استخدامی
میتوانــد ظرفیتهای جدیدی برای فارغالتحصیالن فراهم
کند و کلیات این بخشــنامه ایجاد یک ظرفیت خوب برای
آموزش عالی است».
دکتــر باقــری با اشــاره بــه دو موضوع مهم در دســتور
کار این نشســت اســت ،گفت« :در دهه گذشته برخی از
پژوهشــگاهها شکل دانشــگاه پیدا کردهاند ،اگر چه ما باید
از ظرفیت پژوهشــگاهها برای تربیت دانشــجوی ارشد و
دکترا اســتفاده کنیم ،اما نباید آنها درگیر مســائل آموزشی،
اداری و یا خدماتی دانشجو شوند .چون نه ظرفیت اینها در
پژوهشــگاهها وجود دارد و نه ضرورت ایجاب میکند که
بخواهند کار دانشگاهها را انجام دهند».
قائــم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فنــاوری ادامه داد« :در
دولــت یازدهم هم مطرح بود که در ایــن باره باید فکر و
راهکاری صورت بگیرد و بر این اســاس معاونت آموزشی
وزارت علــوم بــا همکاری پژوهشــگاهها و دانشــگاهها
پیشنویس آئیننامهای را تهیه کردند که قبل از نهاییشــدن
در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت،
به نوعی که بازگشت به ماموریتهایی صورت گیرد که هر
یک از این مراکز باید انجام دهند».
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به گفتــه وی پژوهشــگاهها باید از ظرفیت دانشــجویان
تحصیــات تکمیلی بــرای پژوهشهای مــورد نیاز خود
اســتفاده کنند و در عین حال مدرک دانشــجویان توسط
دانشگاهها صادر شود.
دکتر باقری تاکيد کــرد« :طبیعت ًا این امر نیاز به همفکری و
ایجاد زمینههای مناسب در دانشگاهها و گروههای آموزش
عالی دارد که مقدمات آن باید فراهم شــود ،تا ما در ســال
آینده شاهد پیشبرد این سیاستها باشیم».
دکتر مجتبی شــریعی نیاسر ،معاون آموزشی وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری ،نیز در این نشســت بــا بیان اینکه
در حدود یکســال گذشــته این بحث مطرح شد ،که چرا
پژوهشگاهها باید مستقیم دانشجو پذیرش کنند و این شیوه
درستی نیســت ،گفت« :در این راستا پژوهشگاهها توجیح
خود را داشــتند که به دلیــل تأمین منابع انســانی ،انجام
تحقیقــات و پژوهش نیاز دارند که دانشــجو بگیرند و این
دانشجویان برای آنها به نوعی پتانسیل نیروی انسانی برای
بهثمر رساندن تحقیقات هستند».
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وی افزود« :اما پژوهشــگاهها نبایــد درگیر کارهای مربوط
به پذیرش دانشجو شــوند و اگر این فرایند ادامه پیدا کند،
عم ً
ال پژوهشگاهها ممکن است که در بلندمدت به دانشگاه
تبدیل شــوند .در همین راستا این مسئله در جلسات مطرح
و از پژوهشــگاههای بزرگ درخواست شــد که شیوه کار
را در دســت بگیرند .که طی فرایندی و با بررسی و ایجاد
کارگروههایی نهایت ًا پیشنویســی که در این نشست مطرح
میشود ،تهیه و تدوین شد».
معــاون آموزشــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فناوری با بیــان اینکه
پیشنویس تهیه شــده در این جلسه
مــورد بررســی و تبادل نظــر قرار
خواهد گرفت ،خاطر نشان کرد« :ما
باید همکاری مشترک را دنبال کنیم،
بهگونهای که هم نیاز مراکز پژوهشی
تأمین شــود و هم دانشــگاهها متوجه شــوند که از لحاظ
امتیازات چیزی را از دست نمیدهند».
در ادامه این نشســت ،که بــه درخواســت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و با حضور رؤسای دانشگاههای تهران،
شهید بهشتی ،علم و صنعت ایران ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی
شــریف ،تربیت مدرس ،اصفهان ،عالمه طباطبایی ،صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین رؤسای پژوهشگاههای
پلیمر و پتروشــیمی ایران ،زلزلهشناســی و مهندسی زلزله،
شیمی و مهندسی شــیمی ایران و پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیســتفناوری برگزار شــد ،پیشنویس آئیننامه
تربیت دانشــجویان مشترک پژوهشــگاهها و دانشگاهها در
دورههای تحصیالت تکمیلی مورد بحث ،بررســی و تبادل
نظر طرفین قرار گرفت.
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دومین دوره سمپوزیوم بینالمللی سیستمها و فناوریهای بیدرنگ
و نهفته در دانشگاه تهران برگزار شد
دومین دوره ســمپوزیوم بینالمللی سیستمها و فناوریهای
بیدرنگ و نهفته ۱۹ ،اردیبهشــت ،به میزبانی دانشکده برق و
کامپیوتر دانشگاه تهران و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف
برگزار شد.
دکتر مهدی کارگهــی ،دبیر علمی دومین دوره ســمپوزیوم
بینالمللی سیســتمها و فناوریهای بیدرنــگ و نهفته ،در
حاشیه برگزاری سمپوزیوم گفت« :این سمپوزیوم تخصصی با
محوریت چهار کلیدواژه سیستمهای نهفته ،بیدرنگ ،اینترنت
اشیا و سایبر -فیزیکی برگزار میشود».
وی افزود« :منظور از سیستمهای نهفته سیستمهایی هستند که
به واسطه حسگرها درکی از محیط بهدست میآورند .پردازش
کامپیوتری بر روی این اطالعات انجام میشــود و توســط
عملگرها ســعی میکنند تا اثرگذاری بر روی محیط داشته
باشند .این سیســتمها امروزه در کاربردهای متعددی مطرح
شدهاند و اصطالحاتی مانند اینترنت اشیا و سایبر ،فیزیکی در
حوزههای گســتردهای مانند بحث خودرو هوشمند ،حمل و
نقل هوشمند ،انتقال هوشمند انرژی و هوشمندی در سالمت،
طیف کار گستردهای دارند».
دبیــر علمی دومین دوره ســمپوزیوم در ادامه تاکيد کرد« :در
بســیاری از کاربردها هدف این است که به جای تأثیر عامل
انســانی بر محیط عوامل کامپیوتری جایگزین شود که نیاز به
دقت باال ،قابلیت اطمینان و پاســخدهی به موقع دارد .به دلیل
حجم پردازشی که با افزایش دقت یا قابلیت اطمینان مورد نیاز
است این سیستمها به زمان حساس میشوند و به دلیل اینکه
باید بهموقع به محیط واکنش نشــان دهند ،پژوهش پررنگی
باید پشتوانه آنها قرار گیرد که در این میان بحث سیستمهای
بیدرنگ مطرح میشود».
دکتر کارگهی با بیان اینکه همایش جاری پشــتوانه علمی این
گونه مباحث در کشور است ،گفت« :در سالهای اخیر محققین
کشور متوجه شدهاند که باید به این موضوع بهعنوان یک بحث
کلیدی هم از لحاظ جنبههای اقتصادی و هم جنبههای صنعتی

توجه ویژهای شود که به تبع آن دومین سمپوزیوم با همکاری
دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود».
به گفته وی این کنفرانس دو ســخنران کلیدی از کشورهای
آمریکا و اتریش دارد .همچنین شــش نشســت تخصصی و
دو میزگرد تخصصی و کارگاههای آموزشــی در حاشیه این
کنفرانس برگزار خواهد شد.
دکترعلی موقر رحیمآبادی ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی
شریف و مسئول اجرایی برگزاری دومین دوره سمپوزیوم ،نیز
با بیان اینکــه اهداف این کنفرانس در بعد ملی دارای اهمیت
بسیاری است ،گفت« :این کنفرانس در حوزههای کلیدی مانند
صنایع ،هوافضا ،محیط زیست ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی،
نفت ،صنایع خودروسازی و کشاورزی دارای کاربرد است».
وی افزود« :در این کنفرانس دو حوزه مهم سایبر ،فیزیکی که
دارای کاربردهای مهم و حیاتی برای کشــور است و اینترنت
اشیا که در حوزههای مختلف اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی
کشور فوقالعاده مهم است ،مطرح میشود».
دکتر موقر رحیمآبادی در تعریف سایبر ،فیزیکی گفت« :سایبر
به معنای کامپیوتر و اینترنت اســت و فیزیک هم در مفهوم،
کاربرد به کار میرود و این دو مفهوم وقتی با هم یکی میشوند،
یکی از حوزههای اصلی این کنفرانس را به وجود میآورند».
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف تاکيد کرد« :در حال
حاضــر خودرو بدون راننده یکی از کاربردهای مطرح در دنیا
است که بخش بدون راننده آن با کامپیوتر و اینترنت به وسیله
سایبر هدایت میشود و بخش دیگر فیزیک خودرو است که
این فناوری از بحثهای مطرح شده در سایبر ،فیزیکی هستند».
وی در پایان خاطر نشــان کرد« :در راســتای برگزاری اولین
دوره از این کنفرانس ما توانسیتم ارتباط خوبی با صنایع برقرار
کنیم و در این دوره نیز محققین اســتقبال خوبی کردهاند .این
کنفرانس در سطح بینالمللی هم مطرح شده است و محققینی
از کشورهای آمریکا ،سوئد ،اتریش ایتالیا یا مقاله ارائه دادهاند و
یا جز شرکتکنندگان این کنفرانس هستند».
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مراسم پایانی پنجمین دوره نمایشنامهخوانی
مرکز تئاتر مولوی برگزار شد
مراســم پایانی پنجمین دوره نمایشــنامهخوانی مرکز تئاتر
مولــوی (یادمــان زنده یــاد ،محمود اســتاد محمد)۲۵ ،
فروردین ،همزمان با مبعث پیامبر اسالم (ص) ،برگزار شد.
در این مراســم که جمعی زیادی از هنرمندان ،اســتادان و
دانشجویان تئاتر دانشــگاهی و همچنین هیات مدیره بنیاد
محمود اســتادمحمد حضور داشتند ،دکتر مجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران ،ضمن تبریک مبعث پیامبر
اکرم (ص) گفت« :خیلی خوشحالیم که مرکز تئاتر مولوی
بعد از فراز و نشــیبهای چند ســالهای که داشت ،دوباره
توانست به مسیر اصلی خود بازگردد و به عنوان یک مرکز
فعال تئاتر دانشــگاهی نقش خود را ایفا کند .این مرکز یک
میراث برای دانشگاه تهران و تئاتر دانشگاهی کشور است».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران اظهار داشت« :از روزگاران
دور بزرگوارانــی این تاالر را بنا نهادند و این مرکز نه فقط
به عنوان یک ســاختمان تئاتری ،بلکه به عنوان یک فضای
فعال تئاتری توانست در تمام این دههها جریانسازی تئاتر
دانشگاهی را به عهده داشته باشد».
این اســتاد تئاتر دانشــگاه در ادامه با یاد کــردن از هنرمند
فقید محمود استادمحمد ،اظهار امیدواري کرد که یادبود این

عزیــزان را در زمان حیات آنها برگزار کنیم و در دورههای
بعدی جشــنواره نمایشــنامهخوانی مولوی ،این جشنواره
مزین به نام استاداني باشد که هنوز در قید حیات هستند و
ما بتوانیم در حضور خود آنها آنچنان که شایســته است ،از
آنها قدرشناسی و قدردانی کنیم.
دکتر سرسنگی ،با اشاره به آغاز جشنواره تئاتر دانشگاهی،
تاکيد کرد« :مدت زیادی به برگزاری دوره جدید جشنواره
تئاتر دانشــگاهی باقی نمانده و طبیعتــ ًا مرکز تئاتر مولوی
یکی از مراکز مهمی است که در این جشنواره نقشآفرینی
خواهد کرد .امیدوارم این حرکت ارزنده تئاتر دانشــگاهی
در قالب جشــنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ،امسال هم
بتواند با توجه به حضور دانشجویان و دوستان خوب ما از
دانشگاه تهران در کادر اجرایی این جشنواره ،سهم خودش
را در جشنواره تئاتر دانشگاهی کشور ایفا کند».
در این مراسم ،تندیس ویژه مرکز تئاتر مولوی به همراه لوح
سپاس برای یک عمر فعالیت خستگیناپذیر و تکرارنشدنی
هنرمند فقید محمود استادمحمد ،از طرف مرکز تئاتر مولوی
و پنجمین دوره نمایشــنامهخوانی این مرکز به نماینده بنیاد
استادمحمد اهدا شد.
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با حضور معاون رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد

نخستین دوره مسابقات ملی
مناظره انگلیسی دانشجویان
اختتامیه نخســتین دوره مســابقات ملی مناظره انگلیســی
دانشــجویان با حضور دکتر معصومه ابتکار ،معاون رئیس
جمهــور در امور زنــان و خانــواده؛ دکتر محمــود نیلی
احمدآبادی ،معاونان فرهنگی و بین الملل دانشــگاه تهران؛
رئیس و معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی و رئیس سازمان
دانشــجویان جهاد دانشــگاهی ۱۹ ،اردیبهشت ،در باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و
خانواده ،در اختتامیه نخســتین دوره مسابقات ملی مناظره
انگلیسی دانشجویان در دانشگاه تهران ،گفت« :ما باید حتم ًا
مسئله گفتوگو را از سطح مبنایی تقویت کنیم .گفتوگو
در فرهنــگ و تمدن ایرانــی و دین ما نهادینه اســت ،اما
متاسفانه در جامعه امروز ،ما دچار مشکالت زیادی در این
زمینه هستیم».
معــاون رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد« :موضوع تقویت
گفتوگــو را کم و بیش باید از ســطح آموزش و پرورش
شــروع کنیم؛ مــا در معاونت زنــان و خانــواده موضوع

مهارتهای ارتباطــی را به عنوان یکی از محورهای اصلی
موافقتنامه اجرایی با وزارت آموزش و پرورش با موضوع
مهارت گفتوگو در قالب مهارتهای زندگی دانشآموزی
در دست تهیه داریم».
دکتر ابتکار در ادامه ،سخنان خود را به زبان انگلیسی ادامه
داد و گفت« :آفرین به همه دانشجویانی که در این فستیوال
مناظره انگلیسی بسیار مهم شرکت کردند و همچنین آفرین
به همه همکاران ،برگزارکنندگان این برنامه مهم و تشــکر
از دانشــگاه تهران و جهاد دانشگاهی برای برگزاری چنین
برنامهای؛ این موقعیت مهمی است ،زیرا گفتوگو و مناظره
اشــکال بســیار مهمی از ارتباط در جهان امروز هستند که
بسیار به کار میآیند .ما نیاز داریم به عنوان یک ایرانی و به
عنوان حامی انقالب اسالمی در این زمینه فعالیت کنیم ،زیرا
توگو و مناظره یک چالش مهم در جهان است».
امروز گف 
وی خاطر نشان کرد« :گفتوگو یکی از بخشهای فرهنگ
و دین ما اســت و در قرآن مجیــد میبینیم که برای درک
و فهمیدن یکدیگر ،اشــارات زیادی بــه اهمیت مکالمه و
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توگو شده است و مثالهای بسیاری نیز برای مناظره در
گف 
قرآن مجید به چشم میخورد به عنوان مثال درباره حضرت
ابراهیم که برای شناساندن توحید بسیار مباحثه و گفتوگو
کرد».
معاون رئیس جمهــور ادامه داد« :همچنین مثالهای زیادی
در باورهــای ایرانی وجود دارد ،با این حال امروز ،موضوع
گفتوگو در جامعه ما به چالش تبدیل شده است .در خیلی
از موارد ما نمیدانیم که چگونه با یکدیگر مباحثه و معامله
کنیم و این موضوع از خانوادهها شروع میشود و البته این
تنها مربوط به جامعه ایرانی نمیشــود ،ولی به مهارتهای
ارتباطی در هر جامعهای مربوط است».
وی افــزود« :این حقیقت اســت که ما به باالبردن ســطح
مهارتهای زندگی و ارتباطی از ســطح بســیار ابتدایی به
عنوان مثال از مدارس متوســطه ،نیــاز داریم .ما نیاز داریم
ایــن مهارت را به جوانها یــاد بدهیم که چگونه میتوانند
ط خود نه تنها
در مشــکالت و چالشهای مختلف در رواب 
در گروههایی در جامعه ،بلکــه حتی در خانوادههای خود
مباحثه کنند؛ ما امروز حتی در ســطح خانوادهها نیز مشکل
گفتوگو را داریم ،این موضوع بسیار مهمی است که افراد
در خانواده و اجتماع از توانایی گفتوگو برخوردار باشند».
دکتــر ابتکار ،تاکيد کرد« :امــروز خانوادهها بايد حدود دو
ساعت ،با یکدیگر بنشینند و صحبت کنند .والدین با یکدیگر
گفتوگوی سازنده داشته باشند .پدربزرگ و مادربزرگها
با نوههایشــان گفتوگو کنند .ما باید بــرای گفتوگو با
یکدیگر زمان بگذاریم .باید طرحهایی مثل گفتوگوی ملی
خانواده و گفتوگوی بین نسلی را پیگیری کنیم».
وی با اشــاره به تفاوت و تشــابه بین گفتوگو و مناظره،
افــزود« :ما به وســیله گفتوگوی خانواده و بین نســلی
میتوانیم فاصله بین نسلی را از میان برداریم .گفتوگویی
میان نسل اول و دوم انقالب با بچههای امروز برقرار کنیم.
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ما به گفتمان و مناظره بین نسلها نیاز داریم».
معاون رئیــس جمهور در امور زنان و خانــواده ،در ادامه
اظهار داشت« :در این صورت آنها میتوانند درباره آزادی،
ارزشها و ...اهمیــت را درک کنند و آن زمان ما میتوانیم
ارزشهای اجتماع و انقالب کشورمان و کرامت انسانی نزد
خداوند را به آنها بشناسانیم .حقوق اولیه بشر که خداوند
برای هر کدام از ما در نظر گرفته است و این از ابتداییترین
سیاســتها در جهان امروز است .برای همین است که کار
امروز شــما یعنی مناظره به زبان انگلیســی ارزشمند است
زیرا ما نیاز داریم که ایران را به جهان بشناسانیم».
وی تاکیــد کرد« :باید ارزشهای انقالب اســامی ایران را
با تصویر واقعی آن به جهان نشــان دهیم درست برعکس
تالشــی که در غرب برای به تصویر کشیدن چهرهای منفی
از کشور ما میشــود .ما در اصالح چهره ایران اسالمی به
وسیله گفتوگو موفق عمل کردهایم .اولین ارزش ما ارزش
زبان ما اســت .در یک مناظره اولیــن نکته توانایی در زبان
است ،پس شما دانشجویان باید به سختی روی آن کار کنید
تــا بتوانید در لحظه ،در هر مناظرهای در جهان از اعتقادات
و باورهای خود بگویید و دفاع کنید».
دکتر ابتکار با اشــاره به اهمیت تسلط بر زبان طرف مقابل،
گفــت« :خیلی وقتها در جهان امروز دیگر ســخنرانی از
پیش نوشته شده را از شما نمیپذیرند ،زیرا میخواهند در
زمان مناظره چشمانداز شما را از موضوع بشنوند .چیزی که
پیش از آن درباره آن صحبتی نشــده باشد .در نتیجه ما باید
توانایی صحبت به زبان انگلیسی را پیدا کنیم تا بتوانیم آنچه
را هستیم و میخواهیم ،به جهان نشان دهیم».

پیش از ســخنان معاون رئیس جمهــور ،دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،بر لزوم رفع مانع روحی
روانی به وجــود آمده در ایران برای ارتبــاط با دنیا تاکید
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کرد و گفت« :امروز در جهان شــاهد صحبتها و تعامالت
میان دانشگاههای نسل سوم و چهارم هستیم و پارادایمهای
گذشــته در حــال تغییر هســتند .این تغییر بایــد در تمام
فعالیتها جاری و ســاری شود .وقتی از دانشگاه کارآفرین
صحبت میکنیم باید در همه برنامهها و سیاســتها تغییر
ایجاد شود».
وی ادامه داد« :دانشــجویانی که در این دانشــگاهها تربیت
میشوند برای اینکه کارآفرین شوند و دانشگاه را کارآفرین
کنند ،باید مهارتهای زیادی را یاد بگیرند».
رئیس دانشــگاه تهران با اشــاره بعد اجتماعی دانشجویان
این دانشــگاه گفت« :مناظره شــیوهای است که به دانشجو
قدرت بیان را میآموزد .این مهم باید هدفمند شــود ،تفکر
خالقانــه و نقادانه ،مهارت حل مســئله ،مهارت در ایجاد
ارتباط ،خالقیت و خودمدیریتی از ویژگیهای دانشجویان
کارآفرین اســت ،لذا موضوع مناظره دانشجویی بخشی از
این مهارتها را برای دانشجویان مهیا میکند».
دکتر نیلی احمدآبادی تاکید کرد« :چون سیاستهای کشور و
دانشگاهها در جهت بینالمللی شدن است ،باید مانع روحی
و روانی که در ایران برای تعامل با دنیا به وجود آمده است،
رفع شود .ما ایرانیها با نگاه ویژهای با کشورهای خارجی
تعامل میکنیم ،اما امروز دنیا دیگر یک دهکده جهانی شده
است .برای رفع این مانع نیازمند افزایش تماس بدنه علمی
و فرهنگی ایران با سایر مردم دنیا هستیم».
وی در پایان ســخنان خود تاکيد کرد« :بسیاری از ارزشها
در کشــورهای مختلف مشترک است ،انسان به دنبال تعالی
اســت و هنگامی که پیامی در ایــن زمینه به مردم دنیا داده
میشــود همه دنبال میکنند .دانشگاه تهران دنبال این است
که حوزههای دیگری غیر از آموزش را برای ارتباط با دنیا،
تقویت کند و ایــن مناظرهها میتواند مســیر خوبی برای
تعامل دانشجویان ایران و دیگر کشورها باشد».

در این مراسم همچنین ،دکتر حمیدرضا طیبی ،رئیس جهاد
دانشــگاهی ،گفت« :یکی از مشکالت برنامه توسعه کشور
این اســت که نمیتوانیم برنامهریزی بلندمدت داشته باشیم
یا اگر هم داریم در گردشهای سیاسی تغییر میکند».
رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه افزود« :ما در هر موضوعی
با هم مشکل داریم ،مشکل اساسی کشور ما اختالفنظرهای
داخلی است و متاسفانه با برنامههای کوتاهمدت هم نمیتوان
اهداف کالن کشــور را محقق کرد ،بنابراین برنامههای ملی
نباید در گردشهای سیاسی تغییر کند».
وی خاطرنشــان کرد« :جهاد دانشــگاهی به عنوان نهادی
که میخواهد نوآوری فرهنگی و اجتماعی داشــته باشــد،
میخواهد پیشتاز فرهنگ گفتوگو در دانشگاهها باشد».
دکتر طیبی ضمــن تقدیر از ایده مناظره انگلیســی گفت:
«در خیلی از مســائل ما حرفهــای زیاد و نیز جدی برای
گفتوگو داریم و برگزاری مناظرات دانشجویی به صورت
بینالمللی و اعزام دانشجویان به این نوع مسابقات میتواند
به نفع کشور باشد».
در این مراســم همچنین ،مهندس مهــدی کاظمی ،رئیس
ســازمان دانشــجویان جهاد دانشــگاهی ،نیز به تشــریح
فعالیتهــای انجــام شــده در این مجموعــه از مناظرات
پرداخت.
در پایان این مراســم از هشت دانشــجوی راهیافته به فینال
تقدیر شــد؛ تیم موافق در مناظره آخر که با موضوع «دلیل
اصلی جایزه گرفتن فیلمهای ایرانی در فستیوالهای خارجی
سیاهنمایی اســت» بود با ترکیب احمدرضا احسانیان ،برنا
دانش ،جواد حسینی و عادل قوی دل با کسب  ۹۴امتیاز از
 ۱۴۰امتیاز اول و تیم مخالف در این مناظره با ترکیب جواد
صالح ،سهند کیانیان ،میالد زارعی و مسعود عبدالرحیمی با
کسب  ۷۴امتیاز ،دوم شدند.
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نشست کمیته
سیاستگذاری و علمی
کنگره ملی نقش
مطالعات میانرشتهای
در توسعه علمی و
کارآفرینی کشور
برگزار شد
جلسه مشترک کمیته سیاستگذاری و علمی کنگره ملی نقش
مطالعات میانرشــتهای در توســعه علمــی و کارآفرینی ۲۹
اردیبهشت ،در دفتر رئيس دانشگاه ،برگزار شد.
در این جلسه حدود  ۲۰نفر از اعضای کمیته سیاستگذاری و
علمی متشکل از شخصیتهای علمی دانشگاه تهران ،دانشگاه
صنعتی شریف ،موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و
دفتر گسترش آموزش عالی حضور داشتند.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،با تاکید بر
اهمیت مطالعات میانرشتهای و لزوم پرداختن دانشگاه تهران
و وزارت علوم به این مسئله گفت« :در مسیر تحقق این مهم،
در دانشگاهها و در سیستم اداری و نظام ترفیع و ارتقاء موانعی
وجود دارد که باید برطرف شود».
وی افــزود «ما هدف اصلی آموزش عالــی را گم کردهایم و
آموزش خود به هدف اصلی تبدیل شــده اســت و معموالً
ساختارها زودتر از محتوا شکل میگیرد ،در حالی که اهمیت
محتوا به مراتب بیشتر است .در حال حاضر مرزهای قطعی در
زمینه آموزش تعریف شده و به نام گروههای مختلف آموزشی
شکل گرفته است ،اما میان این گروهها ارتباطی وجود ندارد».
دکتر نیلی احمدآبادی ادامه داد« :این مرزهای مصنوعی باید
برداشته شود و در قالب برنامههای آموزشی و پژوهشی مورد
بازبینی قرار گیرد .در این کنگره باید مانیفستی از مفاهیم ارائه
شود ،تجربه دانشــکدههای میانرشتهای بررسی و آسیبها
و موانع و چالشهای موجود مورد بررســی قرار گیرد .باید
دید چرا اقدامات قبلی به نتیجه نرســیده اســت ،تجربیات
کشــورهای دیگر با دعوت از سخنرانان از دانشگاههای دنیا
ارائه شود .ما  ۱۵ســال پیش مصوبه میانرشتهای را داشتیم،
ولــی تا بهحال تحقق نیافته اســت .ما هنوز فرهنگ این کار
را ایجاد نکردهایم ،ولــی ظرفیت آن وجود دارد» .وی تاکید

کرد« :در دانشــگاه تهران  ۱۴۰گروه آموزشی وجود دارد و
این امکان وجود دارد که رشــتهها با هم ارتباط برقرار کنند
و مطالعات میانرشتهای شکل بگیرد و پردیس البرز به دلیل
همان جامعیت دانشگاه تهران این ماموریت را یافته است که
این بررسی را انجام دهد».
سپس دکتر سیدحسین حسینی ،معاون آموزشی؛ دکتر محمد
رحیمیان ،معاون پژوهشی ،و اعضاء جلسه نظرات خود را در
خصوص اهمیت توسعه مطالعات میانرشتهای در دانشگاهها
و کیفیت برگزاری همایش بیان کردند.
در ادامــه ،دکتــر دولتی ،مدیر کل گســترش وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،گفت« :برگزاری چنین رویدادهایی خود
میتواند برای سیاستگذاری کشــور راهبردهای خوبی ارائه
کند .باید در برگزاری کنگره به تجربهای موفق و البته ناموفق
توجه خاص مبذول شود تا بتوان توسط آن آسیبشناسی در
زمینههای مختلف صورت گیرد».
وی افزود« :در وزارت علوم بیش از  ۲۲۰رشته میانرشتهای
بررســی و تصویب شده اســت که باید مشخص شود که
سرانجام آنها به کجا رسیده است».
در پایــان ،دکتر یونــس نوربخش ،دبیر همایــش ،اظهار
امیدواری کرد کــه این کنگره با اهــداف بلند خود بتواند
راهبردهایی را به دانشــگاه و وزارت علوم ارائه نماید و در
جهت ترویج فرهنگ کار مشترک بین گروههای علمی برای
حل مسائل جامعه کمک کند.
نخستین کنگره ملی با هدف بررسی نقش مطالعات میانرشتهای
در آبان  ۱۳۹۷برگزار خواهد شد .هدف از برگزاری آن تبیین
اهمیت و ضرورت مطالعات میانرشــتهای و شناسایی موانع
ســاختاری و فرهنگی ،تحقق آن و بررســی نقش مطالعات
میانرشتهای در تحقق توسعه علمی و کارآفرینی کشور است.
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نشست مشترک اعضای هیأترئیسه
دانشگاههای تهران برگزار شد
نخستین نشســت عمومی اعضای هیأت رئیسه کنسرسیوم۵
دانشگاه تهران ،علوم پزشکی تهران ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی
شریف و علوم پزشکی ایران ۲۹ ،اردیبهشت ،در تاالر امیرکبیر
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،ضمن تبریک حلول ماه رمضان گفت« :کنسرســیوم۵
دانشگاه بر مبنای توسعه همکاری بین این دانشگاهها تشکیل
شد و فارغ از ساختارهایی که در کشور شکل گرفته با همین
شیوه میتوانیم بهخوبی در کنار هم کار کنیم و با توسعه شبکه
علمی میتوانیم موضوعات بسیار زیادی کنار هم قرار دهیم،
دنبال کنیم و به نتیجه برسانیم».
رئیس دانشــگاه تهران افزود« :امروزه شــبکه و کارگروهی
بهعنوان یک مفهوم جا افتاده و کام ً
ال طبیعی در فعالیتهای
دانشــگاهی مطرح است .مرزهای جغرافیایی دیگر خیلی به
رســمیت شناخته نمیشود و ممکن است یک دانشگاهی از
این گوشــه دنیا با دانشگاهی در گوشه دیگر بهتر کار کند تا
دو عضو هیأت علمی در یک دانشگاه».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به وجود رقابت بینالمللی
گفت« :ما در یک رقابت بزرگ بینالمللی وارد شــدیم ،چه
سیســتمهای ردهبندی را بپذیریم و چه نپذیریم این موضوع
بهعنوان یک واقعیت پذیرفتهشده مطرح است .هر دانشجویی
که میخواهد دانشــگاهی را برای محــل تحصیل انتخاب
کنــد یکی از منابعی که رجوع میکنــد همین ردهبندیهای
بینالمللی است».
وی ادامه داد« :امروز سیاســت جذب دانشــجو از ســاير
کشورها مطرح اســت و روابط بینالمللی که خیلی در حال
تشدید است ،با حضور دانشــگاههای چین و جنوب شرق

آسیا طبیعت ًا سنگینتر خواهد شد .کشورهای همسایه نیز به
توسعه آموزش عالی توجه دارند و به سمت سرمایهگذاری
برای جذب دانشجو و ارتباطات بینالمللی میروند .در این
رقابت طبیعی اســت که ما باید در دنیا خود را بهتر نشــان
بدهیم که یکی از این شاخصها ردهبندیهای جهانی است.
برای رســیدن به ردههای باال با توجه به محدودیت امکانات
و منابع که ناخواسته با آن روبهرو هستیم ناچار به توسعه این
همکاریها هستیم».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت همافزایی کار گروهی
گفت« :در بسیاری از موارد ما ناگزیر به همکاری با یکدیگر
هســتیم ،موضوعاتی مثل آب ،محیط زیست ،انرژی و ..اینها
همــه معاهدههای بینالمللی دارند .معاهده بینالمللی به این
معناســت که در قالب یک کشــور قابل انجام نیســت و ما
میدانیم که حل این مســائل به راهحلهای علمی نیاز دارد
و به خاطر چندوجهی بود ن نیازمند تخصصهای مختلف و
تجمیع توانمندیهای دانشگاههاست».
دکتر نیلی احمدآبادی تاکيد کرد« :ما نیازمند این هستیم که از
دنیا یاد بگیریم .این شیوه اداره دانشگاههاست .هر دانشگاهی
ابتکار خودش را به خرج میدهد و اگر ما کنار هم بنشینیم و
از راهحلهای یکدیگر استفاده کنیم ،طبیعی است که به یک
همافزایی میرسیم».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به کمیتههای کنسرسیوم گفت:
«هرچه ما امروز دقیقتر ،بهتر و روشــنتر به آینده بنگریم،
آینده بهتری در اختیار نســلهای بعدی خواهیم گذاشــت.
تصمیمات امروز ما آینده دانشــگاه و آینده کشــور را رقم
میزند در همین راستا کمیتههایی بین معاونتهای مختلف
این کنسرسیوم شکل گرفته است».
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وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به قرارگرفتن کنسرسیوم در
جایگاهی باالتر گفت« :ما در حوزه آموزش عالی نشست ۱۳
دانشــگاه سطح یک را داشتیم و خود آن تجربه خیلی خوبی
را برای ما فراهم کرد .این کنسرسیوم به اضافه تجربه این ۱۳
دانشگاه مشــاورههای خوبی برای وزارت عتف و مجلس و
دســتگاههای تصمیم گیرنده خواهند داشت .امیدوارم امروز
بتوانیم با راهکارهایی که ارائه میدهیم این کنسرســیوم را در
یک جایگاه باالتری بنشانیم».
در ادامه نشست ،دکتر عباسعلی کریمی ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،با اشاره به جدایی دو دانشگاه تهران و علوم
پزشکی تهران گفت« :هر دو دانشگاه کنار هم همکاری خوبی
دارند ما همواره خود را دانشگاه تهرانی میدانیم».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود« :ما پنج دانشگاه که
عضو کنسرسیوم هستیم همکاریهای بسیار خوبی میتوانیم با
هم داشــته باشیم و فکر میکنم معاونین پنج دانشگاه در همه
زمینههای مورد اشاره میتوانند مشارکت کنند .از نظر ما هیچ
مانعی برای هر نوع همکاری نیســت .اگر دانشگاهها خود را
مغز متفکر کشــور میدانند الزم است صرف نظر از اختالف
نظرهای موجود کنار یکدیگر صدایی واحد داشته باشند و هیچ
موضوعی نباید باعث فاصله بین همکاریهای مشترک باشد».
در این نشست ،دکتر مسعود ناصری پور ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،نیز در سخنانی گفت« :بحثهای جدیدی در
دنیا مطرح است و دانشگاههای هزاره سوم به سمت تشکیل
کنسرسیومها میروند و فکر میکنم در کمتر از یکی دو دهه
آینده چیزی به نام دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران ،شهید
بهشتی و ...نخواهد بود ،بلکه کنسرسیومهایی از اینها شکل
خواهد گرفت».
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران افــزود« :ایجاد این
کنسرســیوم و قدمهای عملی در این راه میتواند بسیاری از
معضالت و مشکالت ما را در جهت نیل به دانشگاههای نسل
سوم و چهارم مرتفع کند .امیدواریم تشکیل کنسرسیوم قدمی
مثبت باشد تا بتوان از پتانسیلهای موجود استفاده کرد».
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دکتــر محمود فتوحی فیروزآبادی ،رئیس دانشــگاه صنعتی
شریف ،با تاکید بر مؤثربودن جلسات  ۱۳دانشگاه برتر گفت:
«این جلســات کمک میکند که بررسی کنیم با چه مسائل و
مشکالتی روبهرو هستیم و چگونه میتوانیم از پتانسیلهای
یکدیگر استفاده کنیم».
وی با اشــاره به اهمیت موضوع بینرشتهای در دانشگاههای
جهان گفت« :امروز کمتر دانشگاهی را میبینیم که دانشکده
جدید یا رشــتهای جدیــد را طرح کند ،عمده دانشــگاهها
زمینههایی که ایجاد میکنند بحث میانرشتهای است .اخیرا ً
تفاهمنامه همکاری دانشــگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه
صنعتی شریف به منظور راهاندازی بینرشتهای جدید منعقد
شد که در واقع بستری فراهم میشود تا رشتهای که به طور
جامــع نه در یک دانشــگاه صنعتی و نه در دانشــگاه علوم
پزشــکی قابل تدریس است بتوانیم ایجاد کنیم و سال آینده
بتوانیم دانشجو بگیریم».
دکتر فتوحی ابراز امیدواری کرد که همکاریهای کنسرسیوم
بتواند در جهت رشد و ارتقاء دانشگاهها گامهای مثبتی بردارد.
دکتر سید احمد معتمدی ،رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،نیز
در ســخنانی گفت« :سعی کردهایم در چند سال گذشته طبق
یک برنامه راهبردی حرکت کنیم تا بتوانیم به اهداف واالیی
برســیم .در همین خصوص پنج محور در دانشگاه امیرکبیر
بهعنوان محورهای اصلی حرکت خود قراردادیم که یکی از
آنها بحث سالمت است و جزء اولویتهای کشور است».
وی با اشــاره به جداییناپذیر بودن مهندسی از علوم پایه و
پزشــکی افزود« :این نیاز همواره احســاس شده که باید در
کنار هم کار کنیم .در تمام دنیا هم به همین گونه اســت که
رشتههای مهندسی و پزشکی بینیاز از یکدیگر نیستند و باید
این همکاریها در قالب کنسرسیوم بهتر انجام گیرد».
در ادامه جلســه ،معاونین بینالملل پنج دانشگاه با تاکید بر
اهمیت حفظ و توسعه ارتباطات بینالمللی دانشگاهها به بیان
نظــرات خود و فعالیتهای صورت گرفته پس از تشــکیل
کنسرسیوم همکاریهای علمی و بینالمللی پرداختند.
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برگزاری جلسه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران با هیأت رئیسه

جلسه شــورای صنفی دانشــجویان با هیأترئیسه دانشگاه
تهران ۲۹ ،اردیبهشت ،برگزار شد.
در جلسه شورای صنفی دانشجویان که با حضور دکتر نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران؛ دکتر سیدحسین حسینی،
معاون آموزشــی دانشــگاه؛ دکتر مجید سرســنگی ،معاون
فرهنگی و دکتر حســن بهنژاد ،معاون دانشجویی دانشگاه و
جمعی از دبیران و اعضای شورای صنفی دانشجویان برگزار
شــد ،مسائل و مشکالت صنفی دانشــجویان توسط دبیران
شورا مطرح شد.
از جمله اين موضوعات که توسط نمایندگان شورای صنفی
پردیسها و دانشــکدههای مختلف عنوان شــد میتوان به
سنوات مجاز تحصیلی ،مشکالت ایاب و ذهاب دانشجویان،
مشــکالت خوابگاههــا ،وجود فضــای امنیتــی در برخی
دانشــکدهها ،عدم توجه به مطالبات دانشجویان ،درخواست
توجه بیشــتر به وضعیت سالمت دانشجویان خوابگاهها و...
اشاره کرد.
در این نشســت ،رئیس دانشــگاه تهران ،در سخنانی ضمن
قدردانی از حضور اعضای شورای صنفی گفت« :قبول داریم
که مطالبات بســیاری هســت و طبع ًا به تمامی هم برآورده
نمیشود ،ولی کوشش میکنیم که دانشگاه را به شکل بهتری
ی ما است».
اداره کنیم و این جزو فعالیتهای اصل 

دکتر نیلی با تاکید بر وجود اعتماد دوطرفه بین دانشــجویان
و مســئوالن گفــت« :همین که دورهم جمع شــدهایم و به
درخواســتها و مطالبات شما گوش میدهیم نشانه همدلی
اســت و اینجا دیــوار بیاعتمادی دیگر معنی ندارد ،شــما
دانشجویان را همراه و همگام دانشگاه میدانیم و همواره از
نظرات و پیشنهادات شما استفاده میکنیم».
رئیس دانشگاه تهران مسئولیت شورای صنفی را مهم توصيف
کرد و گفت« :دانشــگاه نیازهای شمار را در نظر میگیرد و
مطالبات شما توسط معاونت دانشجویی قابل حل است».
دکتر حسن بهنژاد ،رئیس ســازمان خدمات دانشجویی ،در
سخنانی ضمن تشکر از شورای صنفی مرکزی برای برگزاری
انتخابات شــوراهای صنفــی واحدها ،گفت« :بــا توجه به
محدودیت زمانی که داشتیم و تداخل برخی برنامهها با کمی
تأخیر ،پنجم خرداد  ،۱۳۹۷انتخابات  ۱۰واحد دانشــگاه را
پیش رو داریم و بقیه واحدها نیز در دستور کار قرار میگیرد».
وی اظهار داشــت که برنامهها با تالش و همکاری اعضای
شــورای صنفی تاکنون به خوبی پیش رفته و امیدواریم در
آینده نزدیک یک شورای صنفی کارآمد داشته باشیم».
دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه ،در پاسخ
به موضوع سنوات گفت« :مطابق با آئیننامه هشت نیم سال
داریم و برای دروسی که رد میشود باید شهریه اخذ میشد
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مراسم بزرگداشت استاد مطهری
و تجلیل از مقام معلم برگزار شد
که در جلسه هیأت امنا این مورد را
حذف کردیم ،برای سنوات هشت
نیم سال اعالم شــد که ما اینگونه
پیشنهاد دادیم که نیمسال نهم معاف
از شهریه اعالم شود .برای دورههایی
که نه نیمساله تعریف شده نیمسال
دهم معاف از شهریه خواهد بود».
وی با اشاره به مصوبه هیأت امنای
دانشگاه تهران گفت« :در خصوص
سنوات دانشجویان دوره کارشناسی
ارشد نیم سال پنجم و در مقطع دکترا
نیمسال دهم معاف از شهریه هستند.
نیمسال ششم در ارشد با پرداخت
شهریه اســت ،ولی نیاز به طرح در
کمیسیون موارد خاص نیست».
دکتر حسینی با اشــاره به موضوع
نظــام وظیفــه گفــت« :در مورد
وضعیت ســربازی دانشجویان در
بسیاری از موارد به شرط اخذ مجوز
از نظام وظیفه اجازه ادامه تحصیل به
دانشجو داده میشود».
معاون آموزشــی دانشگاه در پاسخ
به اعتراض یکــی از نمایندگان در
خصوص برگزاری کالسهای آزاد
در پردیسها گفــت« :در برخی از
پردیسها ماننــد پردیس هنرهای
زیبا کالسهای آموزشی آزاد برگزار
میشــود که در مقررات آمده است
که برگزاری این دورهها بههیچ وجه
نبایــد اختاللی در برنامههای اصلی
دانشــجویان ایجاد کند و اگر غیر
از این باشــد ،این مســئله از سوی
مسئوالن پیگیری خواهد شد».

مراســم بزرگداشت استاد شــهید مرتضی مطهری و تجلیل از مقام معلم۱۱ ،
اردیبهشت ،در دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور رئیس و مسئوالن دانشگاه تهران ،خانواده آن شهید
دانشــمند و جمعی از صاحبنظران ،استادان و دانشجویان برگزار شد ،دکتر
معارف ،رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،ضمن خیر مقدم و با اشاره
به تالقی میالد امام زمان (عج) و شهادت استاد مطهری گفت« :استاد مطهری
در آثار خود به امام زمان عنایت ویژهای داشتهاند».
وی با بیان اینکه استاد مطهری در کتاب مهدی موعود از دیدگاه فلسفه تاریخ
تشــبیهی دارد ،افزود« :همانگونه که انسان سه مرحله دوران کودکی ،جوانی
و کمال عقلی را ســپری میکند ،استاد مطهری در این کتاب عنوان میکند که
جامعه بشری نیز این سه دوران را پشت سر گذاشته است».
دکتر معارف در ادامه خاطر نشان کرد« :دوران کودکی بشر بیشتر با اسطورهها
و افســانهها گذشته اســت .دوران دیگر حاکمیت علم است که دوره جوانی
و شادابی بشریت اســت ،اما در دوره حاکمیت علم ،گاهی رویکرد شهوت،
غضب و ظلم غلبه پیدا میکند و همان علم به مانند یک سالح مخرب ظاهر
میشود».
رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی تاکيد کرد« :سومین دورهای که برای
بشر ترسیم میشود دوران حاکمیت عقل ،انصاف ،معنویت و عدالت است که
امید داریم با ظهور امام زمان (عج) محقق شود».
در ادامه این مراســم دکتر عماد افروغ و حجتاالســام سروش محالتی در
یک نشست تخصصی با موضوع «اســتاد مطهری و اصالح دینی» به تشریح
ویژگیهای علمی استاد مطهری پرداختند.
در این مراســم ،همچنین از کتاب جدید شــهید مطهری بــا عنوان «انقالب
اسالمی از دیدگاه فلسفه تاریخ» رونمایی شد.
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برگزاری بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در دانشگاه تهران
افتتاحیه بیســتویکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی با حضور
دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم
تحقیقات و فناوری؛  ۹اردیبهشــت ،در باشــگاه دانشجویان
دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم ،و محمد هادی عسکری ،مدیر کل
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،درباره
اهمیت جشنواره تئاتر دانشگاهی سخناني ايراد کردند.
دکتر غفاری آموزش و پژوهش را اولویت اول برای هر رشته
خواند و گفت « :بالندگی و درخشش هر رشته علمی بستگی
به این دارد که در عرصه آموزش و پژوهش تا چه اندازه رشد
داشــت ه است ،به ویژه برای حوزهای مثل تئاتر که خیلی نیازی
به توضیح ندارد».
وی در ادامــه افزود :به اذعان همه شــما عزیزان و بر مبنای
تحقیقات موجود عمال این حوزه وجه نظری و و عملی قوی
دارد .خود این جلسه به نوعی ناظر بر همین حرکت ،بالندگی
و اثری است که این رشته میخواهد بر فرهنگ جامعه بگذارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تاکيد کرد« :آنچه در رشته
تئاتر نقش محوری دارد این است که تئاتر مشارکت میطلبد و
داعیه این را دارد که مشارکتآفرین و قهرمانساز است».
دکتر غفاری با بیان اینکه تئاتر خود را به دو ساحت کار با تعهد
و توام با نقد و انتقاد تعریف میکند ،افزود»:به نظر میرســد
استمرار و ماندگاری این رشته واجب است و به آگاهیبخشی
و ایجاد حس تعهد در افراد میانجامد .وقتی ما دانشــی را در
ایــن دو عرصه نظری و عملــی تعریف میکنیم ،هم ظرایف
خاص خود و هم مسائل و مشکالت خاص خود را دارد».
وی ادامه داد« :این رشــته برای سرآمد بودن مطمئنا مشکالت
و مسائل خاص خود را دارد و کسانی هم که بخواهند در این
عرصه ورود کننــد و این محصول را به جامعه منتقل کنند با

مسائل بیشتری مواجه هستند و بدیهی است که در این حوزه
نیاز به تالش و کوشــش بیشــتری داریم .در برگزاری چنین
مجموعههایی از هفته آموزش و پژوهش تا دیگر رخدادهای
جشنوارهای اهتمام و تعهد بیشتر نسبت به دستاوردها در جامعه
جاری میشود».
در ادامه این مراســم ،مهندس عسکری ،مدیر کل فرهنگی و
اجتماعــی وزارت علوم ،گفت« :از فعالیت دبیرخانه و تمامی
کنشــگران عرصه تئاتر دانشــگاهی متشــکرم و قوام و دوام
جشنواره را مرهون عوامل اعضای دبیرخانه میدانم».
وی اظهار امیدواری کرد که با همراهی و همیاری فعاالن جامعه
تئاتر دانشگاهی بتوان گامهای موثری در راستای اعتالی این
جشنواره برداشت.
مهندس عســکری همچنین خاطرنشان کرد که باید به بخش
مناطق این جشنواره در سالهای آتی نگاه ویژهای داشت و به
شکل کامال حرفهای اقدام به حفظ این بخش شود.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان ســخنان
خود ،تاکید کرد« :تمام تالش خــود را برای رفع نقص چند
دوره گذشــته جشــنواره در ارتباط با زمانبندی انتخاب دبیر
خواهم کرد تا تمامی بخشهای این جشنواره زمان کافی برای
مدیریت ،برنامهریزی و انجام داشته باشند».
در اين مراسم مهندس محمدهادی عسگری ،مدیرکل فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم؛ دکتــر محمد علی زارع چاهوکی،
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ مدیران فرهنگی
دانشگاه تهران ،تعدادی از استادان دانشگاههای تهران ،سوره،
هنر و معماری ،دبیران ادوار گذشــته این جشنواره و جمعی
از هنرمندان عرصه تئاتر ،ســینما و تجسمی حضور داشتند از
کتاب «از منظر تئاتریکالیته» و گالری عکس مربوط به جشنواره
بیست و یکم در نگارخانه دانشجو واقع در باشگاه دانشجویان
دانشگاه تهران رونمایی شد.
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ششمین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و درمان
دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه تهران برگزار شد
ششمین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاههای
سراسرکشور ۲۴ ،اردیبهشت ،مقارن با هفته سالمت و با هدف
شناســاندن جایگاه بهداشت و سالمت در دانشگاهها ،برگزار
شد.
دکتر ابوالحســن ریاضی ،معاون دانشــجویان داخل سازمان
امور دانشــجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در این
گردهمایی گفت« :سیاســت وزارت علوم و بهطور مشخص
ســازمان امور دانشــجویان بهعنوان نیروی پشتیبان در حوزه
ســتادی ،در این دوره اولویتدادن به رشــد و تقویت حوزه
بهداشت و سالمت است».
وی افزود« :در چهار سال گذشته بنا به
ت تمرکز جدی در حوزه مشاوره
ضرور 
داشتهایم که با همکاری دانشگاهها این
بخش جایگاه خود را پیدا کرده است و
در چهار سال دوم مراکز مشاوره همان
مسیر را با قدرت طی خواهند کرد و ما
امیدواریم که بخش بهداشت و سالمت
بهموازات مراکز مشاوره به جایگاه و نقش خود دست یابد».
دکتر ریاضی با تاکيد بر اینکه اولویت ما بهداشــت و سالمت
اســت نه حوزه درمان مگر در مجموعههایــی که درمان در
دسترس نباشد ،افزود« :بدنه اصلی مراکز بهداشت ما همکاران
پزشــک هستند و به طور طبیعی نگرش پزشکان درمانمحور
است و یک جمعیت دانشــجویی با آمار کنونی نمیتواند از
طریق یک مرکز درمان دانشــگاهی خدمــات دریافت کند.
سیاست ما در درجه اول تقویت و گسترش مراکز بهداشت با
اولویت بهداشت و سالمت است».
معاون دانشــجویان داخل ســازمان امور دانشجویان در ادامه
اظهار داشت« :در این چهارچوب تمرکز ما با توجه به تجربهای

که در چهار سال گذشته در مشاوره داشتهایم بر آموزش بوده
است .بحث استانداردها و نیازهای بدنه دانشجویی نیازمند به
روزرسانی خیلی از مسائل در حوزههای نظری و عملی است.
از این حیث بخش قابل توجهی از نشســتهای ما آموزش
خواهد بود و محور اصلی آموزش دانشــجویان هستند که در
این مسیر باید به گروه همیاران بیشترین آموزش داده شود تا
در این راستا آموزش همساالن انجام گیرد».
به گفته وی گروه همیاران سالمت تبدیل به همیاران سالمت
جسم و روان شده است تا در این جهت سازماندهی گروههای
دانشــجویی که تمایل به همکاری دارند ،صورت گیرد و این
سرمایه اصلی است تا بتوان یک بدنه بزرگ دانشجویی در کنار
مراکز بهداشت ایجاد کرد.
دکتر حســن بهنژاد ،معاون دانشگاه و
رئیس ســازمان خدمات دانشــجویی
دانشگاه تهران ،در ابتدای این نشست
ضمن خیر مقدم و با بیان اینکه سالمت
محور توسعه اســت ،گفت« :رؤسای
مراکزی که در این گردهمایی حضور
دارنــد بخش ســامت و بهداشــت
دانشــگاهها را تحت پوشــش قرار میدهند که دارای جایگاه
بسیار مهمی است .سالمت محور توسعه است .اگر فعالیت در
این حوزه انجام نگیرد ،ما شاهد توسعه در دانشگاههای کشور
نخواهیم بود».
وی خاطرنشان کرد« :اگر مسائل مربوط به بهداشت و سالمت
اتفاق نیفتد ،دانشجویان ما آن شرایط آرمانی را نخواهند داشت.
هدف ما ارائه خدمات بهداشــتی در کمترین زمان و باالترین
سطح کیفی برای دانشــجویان است .لذا ارائه چنین جلساتی
برای هماهنگی این مراکز و ایجاد همکاری میتواند ،بســیار
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مفید باشد».
دکتر بهنژاد با اشاره به اینکه بهداشت و درمان بحث بینرشتهای
است ،تاکيد کرد« :خیلی از گروهها باید با همکاری این امر مهم
را رقم بزنند ،تا اینکه بتوان در این حیطه دانشجویان خوبی را
از نظر علمی و روانی تربیت کرد».
رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران ،با اظهار اینکه
همکاری مراکز در بخش ســیمای زندگی میتواند مفید واقع
شود ،گفت« :در سیمای زندگی مشکالت زندگی دانشجویی
احصاء میشود و باید یک هماهنگی در این بخش با کارهایی
که هریک از مراکز انجام میدهند ،ایجاد شود».
وی یکی از اصلیترین اهداف دانشگاه تهران را بحث بهداشت
برشمرد و افزود« :عدم دقت در تمرکز بر مسئله بهداشت میتواند
هم در مراکز تحصیلی و هم در خوابگاههای دانشگاههای کشور
مشکالت زيادي را بهوجود آورد .توقع ما این است که پتانسیلی
که در این شــورا جمع شده بتواند برنامه جامعي برای مقابله با
مسائل بهداشتی در سطح دانشگاهها ارائه دهد و بهطور حتم باید
بحث بهداشت در کنار درمان جدی گرفته شود».
دکتر بهنژاد در ادامه سخنان خود تاکید کرد« :از مسائل دیگري
که باید به آن پرداخته شود ،بحث همافزایی و عقد تفاهمنامه
بین دانشــگاهها بهویژه در استانها و شهرستانهایی است که
در آنها دانشگاهها امکانات مختلف دارند .ما در دانشگاه تهران
در زمینه ارائه خدمات به دانشــجویان دانشگاههای دیگر و یا
حداقل به دانشجویان منطقه خود اعالم آمادگی میکنیم».
دکتر یوســف مقــدس ،رئیس مرکز
بهداشت و درمان دانشــگاه تهران ،با
بیان اینکه گردهمایی روســای مراکز
بهداشت و درمان ســالیانه و مقارن با
هفته ســامت برگزار میشود ،گفت:
«در ایــن دوره دانشــگاه تهران میزبان
ششــمین گردهمایی روســای مراکز
بهداشت و درمان دانشگاههای سراسر کشور است که از طرف
دفتر سالمت دانشــجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
برنامهریزی شده است».
وی هدف از گردهمایی را هماندیشی روسای مراکز بهداشت
و درمــان توصیف کــرد و افزود« :این هماندیشــی منجر به
تبادل نظر در مورد امور جاری ،نیازها ،بررســی مشکالت و
ارائه برنامههای آموزشی میشود .همچنین شناساندن جایگاه
بهداشت و سالمت در دانشگاهها و دادن اهمیت بیشتر به این
امر در مورد دانشــگاههایی که فعالیت چندانی ندارند از دیگر
اهداف این گردهمایی است».

دکتر مقدس تبریزی تدوین آییننامه تشکیل مراکز بهداشت و
درمان را از دستاوردهای برگزاری این گردهماییها برشمرد و
خاطر نشان کرد« :برخی از دانشگاهها دارای مرکز بهداشت و
درمان بودند و تعدادی دیگر این گونه مراکز را نداشــتند ،این
آییننامه باعث شد تا مدیران دانشگاه مخاطب قرار بگیرند و به
سمت ایجاد مراکز بهداشت و درمان حرکت کنند .این دستاورد
بزرگی بود که به صورت حمایتی از طرف وزارت علوم و برای
اهمیت دادن به موضوع سالمت صورت گرفته است».
به گفته رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران برگزاری
این نشســتها در کنار ارتباط بیشتری که بین مراکز صورت
میگیــرد ،منجر به اهمیت دادن به موضوع ســامت و طرح
مشکالت دانشگاهها در این حوزه میشود.
در ادامــه این گردهمایی دکتر منصوره
سادات صادقی ،مدیر کل دفتر مشاوره
و ســامت ســازمان امور دانشجویان
وزارت علوم ،ســخنرانی خــود را با
موضوع تشــریح اهــداف گردهمایی
و گزارش عملکرد مراکز بهداشــت و
درمان و برنامههای آینده دفتر مشاوره و
سالمت ارائه داد .همچنین دکتر شفیعینیا ،معاون دفتر مشاوره
و سالمت و رئیس اداره سالمت و تندرستی وزارت علوم ،به
ارائه گزارش کارنامه سالمت پرداخت.
معرفی برنامه «کارینو ،صبحانه» توسط مرکز بهداشت و درمان
دانشــگاه صنعتی اصفهان ،برگزاری میزگرد تخصصی «سبک
زندگی ســالم در خوابگاهها» و برگزاری کارگاه  HSEتوسط
مرکز بهداشــت و درمان دانشــگاه صنعتی امیر کبیر از دیگر
برنامههای این گردهمایی بود.
همچنین در بخش دیگری از این گردهمایی از زحمات دکتر
ریاضی ،معاون دانشــجویان داخل ســازمان امور دانشجویان
وزارت علوم و دکتر یعقوبی ،مدیر کل ســابق دفتر مشاوره و
سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تقدیر شد.
در پایان گردهمایی از مراکز بهداشت و درمان برتر ،نمونه و فعال
با حضور دکتر مجتبی صدیقی ،معاون وزیر و رئیس سازمان امور
دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تقدیر شد.
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مراسم نکوداشت خیر برجسته دانشگاهی
در دانشگاه تهران برگزار شد
مراســم نکوداشــت مهندس سید عباس موســوی رهپیما ،
دانشآموخته ،کارآفرین و خیر نیکاندیش دانشــگاه تهران،
 ۱۰اردیبهشــت ،با حضور دکتر بیژن نامــدار زنگنه ،وزیر
نفــت؛ دکتر محمدرضا عارف ،نماینــده مجلس؛ دکتر نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران؛ شخصیتهای برجسته
کشوری و دانشــگاهی ،مدیران صنعت و مسئوالن دانشگاه
تهران در تاالر شهید چمران دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشــگاه تهران ،با اظهار خشنودی از
برگزاری این مراســم گفــت« :اینکه
دانشــگاه مراســم نکوداشــتی برای
یکــی از فارغالتحصیالن خود برگزار
میکنــد ،پیامی دارد و آن این اســت
که تا چه اندازه بــه اهمیت و ارزش
فارغالتحصیالن خود واقف است و آنها را سرمایههای کشور
میداند .همه دانشــگاهیان به واقــع اذعان دارند که مهندس
موسوی رهپیما ،یک واقف ،کارآفرین و کسی است که دانش
و علم خود را به کسب و کار و ثروت تبدیل کرد».
رئیس دانشــگاه تهران با اشاره به شرایط سخت تولید ،تاکید
کرد« :در کشور ما همواره مشکالت زیادی مانع تداوم کسب
و کار بوده است .مشکالت موجود اجازه نمیدهد کسب و
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گزارش :ليال احمدي

کارها ادامهدار و مســتمر باشند و شاید به این دلیل است که
ما بر خالف کشورهای دیگر نمیتوانیم بر سر در شرکتها
و کارخانجات سابقه آنها را درج کنیم .در حالی که مشخصه
کارخانجات و دانشگاهها در دنیا سابقه طوالنی آنهاست ،ولي
در ایران چنین نیست ،لذا اگر در چنین شرایطی کسی بتواند
در بازاری ملی و بینالمللی فعالیت اقتصادی انجام دهد ،قطع ًا
کار بزرگی کرده است».
اســتاد دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت« :گاهی میاندیشم
چگونه برخی در این شــرایط پایمردی میکنند و جوابی که
مییابــم ،ابتدا کمک خداوند و بعد هوش و ذکاوت و دانش
و تعهد است».
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر اینکه امروز جامعه به شدت
نیازمند امید است و بر خالف گذشته باید لیستی از موفقیتها
و الگوها فراهم کرد ،افزود« :ما در دانشگاه به عنوان نهادی که
جوانترین بدنه جامعه در آن وجود دارد نیازمند الگو هستیم.
پس برگزاری چنین نکوداشــتی برای خوشایند فرد خاصی
نیست ،بلکه برای این است نشان دهیم که میتوان کار کرد».
وی با اشــاره به وجــود اســتعداد و توانمندیهای زیادی
موجود در کشــور و دانشــگاهها و با تاکید بر لزوم تغییر در
برنامههای آموزشــی و شیوههای آموزشی اظهار داشت« :در
عصری هســتیم که فرد را نه فقط برای اشــتغال ،بلکه برای
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اشــتغالآفرینی آماده میکنیم ،لذا این نکوداشت را شروعی
برای استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار میدهیم».
رئیس دانشگاه تهران ،مهندس موسوی رهپیما و افراد حاضر
در مراسم را افراد شاخص این کشور خواند و افزود« :حضور
افراد فرهیخته در این مراسم نشان میدهد که جامعه ما پیش
از گذشــته به خیرین اهمیت میدهــد و این تعیین میکند
جوانان ما چه مسیری را طی خواهند کرد».
دکتر ناصر ســلطانی ،رئیس پردیس
دانشکدههای فنی ،سخنران دیگر این
مراســم ،گفت« :تاریخ علم مهندسی
بــا تاریــخ بشــر برابــری میکند و
دانشــکده فنی دانشگاه تهران که مهد
دانشکدههای فنی کشور شناخته شده
در این  ۸۴ســال ،حضوری مؤثر در
کشور و پیشرفت علم بشری برداشته است».
وی با اشــاره به اینکه در سراســر دنیا میتــوان در عرصه
مدیریتهای خرد و کالن کشور چه در حوزه آموزش عالی
و چه در سایر حوزهها از فارغالتحصیالن دانشکده فنی اثری
یافت ،تصریح کرد« :بسیاری از آنان الگوی جوانان این مرز
و بوم هستند که با کمال تأسف این الگوها معرفی نشدهاند و
این باعث میشود جوانان کشور نگاه به بیرون داشته باشند».
رئیس پردیس دانشــکدههای فنی تاکید کرد« :باید به دنبال
شناساندن این شخصیتهای برجســته باشیم و از کنار این
شخصیتهایی که در طول سالها و با تحمل رنج و مشقت
به وجود آمدهاند به سادگی عبور نکنیم».
وی با تاکید بر اینکه شخصیتهایی مثل دکتر موسوی رهپیما
متقاضی چنین برنامههایی نیستند ،افزود« :ما در کشور و در
دانشــکدههای فنی از وجود چنین افــراد فرهیخته و خیری
بهرهمند هستیم ،لذا باید به دنبال الگوسازی از آنها باشیم ،چرا
که وجود چند تن از آنان هرچند اندک برای ایجاد امید و نگاه
به آینده کافی است».
دکتر سلطانی در پایان سخنان خود گفت« :نگاهی به عناوین
و شــرکتهای ایشــان معرف این واقعیت است که همواره
تــاش و همت خود را برای کمک به مردم و کشــور دریغ
نکرده و این چنین دانشکده فنی فومن
مانند نگینی در منطقه میدرخشد».
دکتر رحمت ســتوده قرهبــاغ ،دبیر
نکوداشــت ،این مراســم را حائز دو
ویژگی بارز دانســت« :احسان و امید
در نیمه شــعبان و روز معلم که امروز

مهندس موسوی را برای نسل جوان و سرمایههای خاموش
اقتصادی و اجتماعی کشور به عنوان الگو معرفی میکنیم تا
راه توسعه دانشبنیان و راه نجات کشور با هم همگام شوند».
وی معرفی الگوهای موفق به جامعه را فرصت جدیدی برای
جوانان دانســت و افزود« :وظیفه ما این است که این مسیر
سخت تجربه ایشان را به جوانان منتقل کنیم».
دبیر نکوداشــت با اشــاره به بودجه اندک دانشگاهها افزود:
«برگزاری این مراسم میتواند توجهات را به سمت دانشگاهها
و دانشآموختگان جلب کند».
اســتاد پردیس دانشــکدههای فنی تاکید کرد« :این پایان راه
نیســت و ما و هر دانشــگاه دیگری بایــد از این فرصتها
استفاده کنیم تا بتوانیم از سرمایههای خود مراقبت کنیم».
دکتر محمدرضا عارف ،دانشآموخته
دانشکده فنی و نماینده مجلس شورای
اسالمی ،ســخنران دیگر این مراسم،
تقدیر از برجســتگان را یک ضرورت
خواند و افزود« :انتظار از دانشگاه تهران
به عنوان نماد آموزش عالی این است
که در این زمینه پیشتاز باشد ،چون در
شرایطی هستیم که نیاز داریم از کسانی که تالش کردند ،تقدیر
شود تا با جدیت بیشتری در این زمینه گام بردارند».
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه معرفی الگوها،
در فرهنگ اســامی و ملی ما جایگاه خاصی دارد ،تصریح
کرد« :این اهمیت الگو در فرهنگ ماســت ،ولی متأسفانه به
دالیلی ما به این فرهنگ بیتفاوت بودهایم .امروز شاهد نوعی
شکاف نسلی یا اختالف هستیم».
دانشآموخته دانشــکده فنی خصوصیات مهندس رهپیما به
عنوان الگو در کشــور را کارآفرینی ،اخالقمداری و تربیت
نیروی انســانی کیفی ،حضور مؤثر در تشکلهای مردمی و
داشتن خانوادهای دلسوز و همراه برشمرد.
وی در پایــان تاکید کرد« :جوانانی کــه به آینده امید ندارند
و نمیتواننــد از پتانســیلها و موفقیتهــای خود در حل
مشکالت خود و جامعه استفاده کنند .با الگو قراردادن ایشان
و با خودباوری ،سختکوشی و خستگیناپذیری همچنان به
تالش ادامه دهند».
دکتر رضا فرجیدانا ،اســتاد دانشکده
فنــی و مدیر عامــل بنیــاد حامیان
این دانشــکده ،الگوهــای زندگی را
انسانهایی عادی دانست که با استفاده
از توانمندیهای خود و تالش مستمر،

43

اســتعدادهای بالقوه خــود و جامعه پیرامــون را به فعلیت
درآوردهانــد و از آن برای بهبود زندگی خود و انســانهای
دیگر بهره گرفتهاند.
وی تاکید کــرد« :آنان قهرمانانی نیســتند که در یک لحظه
ظهور کنند و گذشته و آینده آنان در عمل قهرمانانه لحظهای
آنان بیتاثیر جلوهگر شــود و آنچه در یادها ،برای الگوگیری
احتمالــی آیندگان ،باقی بماند تنها نقــش آنها در آن صحنه
قهرمانآفرین باشــد .از دید من اینان الگوهای دستنیافتنی
برای جامعــه و بهخصوص جوانان خواهنــد بود که نقاط
عزیمتی دوردست را به مسافران این زندگی معرفی میکنند».
استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت« :ما محتاج الگوهای
زندگی هستیم ،آنان که با کار و تالش مستمر خود در طول
زندگی ،الگویی ارزنده ،ولی دستیافتنی را برای جامعه خود
و جوانان رو به آینده ترســیم مینماینــد ،کار قهرمانانه آنان
محدود به یک یا چند حادثه محدود زمانی نیســت ،بلکه در
وسعت یک زندگی جاری است».
وی بــا تاکید بر اینکه چنین الگوهایــی میتوانند در جامعه
پیرامــون خود حرکتآفرین باشــند و جمع بزرگی از آحاد
جامعــه را در حرکت رو بــه جلو با خود همــراه نمایند،
ســیدعباس موســوی رهپیما را چنین الگویی برای جوانان
توصیف کرد و افزود« :ایشــان الگوی زندگی برای جوانانی
هستند که در ابتدای راه خود قرار دارند و میخواهند فردی
موفق را که بــا کار و تالش خود قلههای ترقی را فتح کرده
است ،الگوی خود قرار دهند».
دکتر محمود کمرهای ،استاد دانشکده
فنی و رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان
دانشــگاه تهران ،نيز ضمــن تقدیر از
خدمــات ،اثرگذاریها و الگو آفرینی
مهنــدس رهپیما مراتب ســپاس بنیاد
حامیان دانشــگاه را از زحمات ایشان
اعالم کرد.
وی گفت« :دانشگاهسازی و توجه یک خیر به توسعه دانشگاهها
آن هم نه دانشگاه غیرانتفاعی ،بلکه ساختن یک دانشکده مدرن
و مهم مثل دانشکده فنی فومن در دانشگاه تهران که متعلق به
همه مردم ایران است بسیار حائز اهمیت است».
رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشــگاه تهران کشاندن کار
خیر به صحنه دانشــگاه را ایده بسیار مهمی عنوان کرد که از
سوی ایشان شکل گرفت تا اهمیت علم ،دانش ،و دانشگاه را
به جامعه نشان دهد.
مهندس بیژن نامدار زنگنه ،دانشآموخته دانشکده فنی و وزیر
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نفت ،ســخنران دیگر این مراسم طی
ســخنانی گفت« :بزرگترین هدیهای
که خداوند به یک انســان میدهد نام
نیک اســت و عالوه بر آن خداوند به
ایشان هم زندگی حرفهای موفق هدیه
کرد و هم حس وطندوستی که برای
ســربلندی ایران همه زندگی خود را
گذاشــته و در مرحله بعد خداوند به ایشــان توفیق داد که از
ثروت خود برای باقیات صالحات دیگری استفاده کند».
وی تاکید کرد« :بسیار مهم است که انسان عمری شرافتمندانه
زندگــی و از دارایی خــود برای دیگران اســتفاده کند ،در
شرایطی که بسیاری فقط به فکر خود هستند .ایشان روحیه
کار و سرسختی برای موفقیت دارند و من به خاطر خدماتی
که داشتند از ایشان تشکر میکنم».
دکتر الهی قمشــهای ،سخنران دیگر
ایــن مراســم در بزرگداشــت خیر
نیکاندیش دانشگاه تهران گفت« :به
شوق بزرگداشــت زیبایی ،دانایی و
نکویی در اینجا گردآمدهایم».
وی افزود« :ویژگی بارز ایشــان این
است که با عشق کار میکند و کسی
که با عشــق کار کند از زندگی لــذت میبرد .کار کردن به
خاطر عشــق و نه حرص به دســت آوردن چیزی ،انرژی
میطلبد که فقط از عشق برمیآید .جامعه ما باید بداند کار
مهم است و هر کســی زمانی که از خواب برمیخیزد باید
بداند که کاری باید انجام دهد».
این مفسر قرآن به نقل از جبران خلیل جبران گفت« :وقتی کار
میکنید با نظام عالم همسو میشوید و درواقع به پروردگار
شــبیه میشویم و دوم اینکه ما در قبال همه چیزهایی که از
جامعــه دریافت میکنیم بدهی داریم .گذران زندگی به تبع
تالش و درست انجام شدن کار حاصل میآید».
ســخنران پایانی این نشست مهندس
ســید عبــاس موســوی رهپیمــا،
فارغالتحصیل دانشــکده فنی و خیر
نیکاندیش دانشــگاه تهــران بود که
ســخنان خود را با این شعر آغاز کرد:
«اهل فومنم ،روزگارم بد نیست ،تکه
نانی دارم ،ذره هوشی ،سرسوزن ذوقی
و خدایی که در این نزدیکی است».
وی گفت« :دوســتان و ســروران حاضر در جلسه که مرا
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میشناســند میدانند که از برگزاری جلســه بزرگداشــت
خشنود نیستم و اگر منشأ اثر و یا مبدا کاری بودهام به علت
توفیقی است که خداوند نصیب من کرد».
مهندس موســوی رهپیما افزود« :معتقدم هر آنچه برای این
ملت و این کشــور انجــام دهید کم اســت و من منتی بر
کسی ندارم چرا که آنچه انجام دادهام وظیفه شهروندی خود
دانسته و گامی در مسیر خدمت کوچکی است که برای همه
هموطنان خود برداشتهام و این جلسه این امید را به جوانان
میدهد که هیچ حرکتی در مسیر این خدمت به ملت نادیده
گرفته نخواهد شد».
خیر نیکاندیش دانشــگاه گفت« :اعتقــاد دارم که زندگی
من متعلق به کل جامعه اســت .میخواهم تا آخرین قطره
وجودم اســتفاده کنم ،چرا که زندگی برای من یک شــمع
کوتاه نیست ،بلکه مشعلی درخشان است که در دستان من
میدرخشد و قصد دارم این مشعل را روشن نگه دارم و به
نسلهای بعد منتقل کنم».
مؤســس دانشکده فنی فومن با تاکید بر اینکه دانشکده فنی
فومن یک دانشکده استاندارد اســت ،افزود« :من همچنان
برای توسعه آن برنامه دارم ،ســاخت مسجد ،امور اداری،
زمین و امکانات ورزشــی در فضای سرپوشیده ،آمفیتئاتر
و آزمایشــگاهی با تجهیزات کامل ،چرا که من نیامدهام که
چیــزی وقف کنم و بگذرم .من تا زندهام با این دانشــکده
همراهم و هرچه دارم وقف این دانشکده خواهم کرد».
کارآفرین موفق کشور با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۴
میلیون و  ۶۰۰هزار دانشــجو در کشــور داریم و در نتیجه
ســالی یکمیلیون فارغالتحصیــل داریم که بــه بازار کار

مراجعه میکنند .گفت« :شرایط سختی در پیش داریم ،ولی
ما بحرانهای سختتری را پشت سر گذاشتهایم ،امیدوارم
جوانان این دانشــگاه با امیدهای متعالی موجبات تعالی این
مملکت را فراهم کنند».
در این مراسم همچنین از سردیس مهندس موسوی رهپیما
رونمایی شد .این سردیس در محوطه دانشکده فنی فومن،
یادگار جاودان مهندس موســوی رهپیما در دانشگاه تهران،
نصب خواهد شد.
اهدای هدایا و لوحهای مختلف از سوی هیأت رئیسه دانشگاه،
پردیسها و دانشکدههای دانشگاه تهران ،شرکتهای فعال در
حوزه فعالیت و تخصص مهندس موسوی رهپیما ،نهادهای
مختلف کشور و ...پایانبخش این مراسم بود.
ســید عباس موســوی رهپیما دوم مرداد  ۱۳۱۷شمسی در
شهرستان فومن دیده به جهان گشود .وی عالقهمند به ورود
به دانشگاه در رشته مهندسی نفت بود ،لذا در کنکور شرکت
و در دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی
نفت پذیرفته شــد .در ســال  ۱۳۴۱دانشآموخته دانشگاه
تهران و در یک شرکت پاالیشگاهی مشغول به کار شد .بعد
از مدتی کوتاه در آزمون جذب مربی در دانشکده فنی قبول
شد و به تدریس روی آورد.
پس از دو سال کار در پاالیشگاه ،کارگاه کوچکی تأسیس
و پس از آن شــرکتهای خود را یکــی پس از دیگری
تأسیس میکند .از شــرکتهای تأسیس شده توسط این
کارآفرین نامی میتوان به فومن شــیمی ،دقیق شــیمی،
تولید و گســترش ،روغن موتور لوشــان ،ایران گریس،
پادینه ،بوزال فومن پــارس ،فومن پارت ،دوپلی پارس،
پخش کاســپین ،نتلوپ (کاســترول) ،و صنایع غذایی
فومن اشاره کرد.
تأســیس دانشکده فنی فومن وابســته به دانشگاه تهران ،از
دیگر افتخارات این دانشآموخته دانشــگاه تهران است که
به گفته رئیس دانشــگاه تهران ،طراحی اولیه آن بر اســاس
دانشکدهای در طراز بینالمللی بوده است و دانشآموختگان
آن با دانشآموختگان فنــی تهران برابری میکنند و از نظر
استاندارد برابر استانداردهای جهانی ساخته شده است.
مراسم بزرگداشت مهندس ســید عباس موسوی رهپیما با
همت دانشکده فنی دانشگاه تهران ،انجمن صنفی مهندسی
پلیمر و شــیمی ایران ،انجمن مهندسی شــیمی ایران ،و با
همکاری بنیاد حامیان دانشــکده فنی دانشگاه تهران ،بنیاد
حامیان دانشــگاه تهران ،کانون مهندســین فارغالتحصیالن
دانشکده فنی و جامعه فرهنگی یاوری برگزار شد.
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دهمین کنگره
بینالمللی
فدراسیون آسیایی
شورای جهانی
رواندرمانی
برگزار شد
دهمین کنگره بینالمللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی
رواندرمانی ۲۳ ،اردیبهشت ،با حضور معاون رئیس جمهور
در امور زنان و خانواده ،در دانشــکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و
خانواده ،ســخنان خود را در دو بخش ملی و بینالمللی با
محوریت خانواده ارائه کــرد و گفت« :بحث خانواده یکی
از مباحث مهم با ابعاد جهانی اســت و سیاستهای ارتقا و
تقویت خانواده از جمله مسائلی است که جمهوری اسالمی
ایران با جدیت دنبال کرده است».
وی افزود« :امروز از سیاســتهای کلی خانواده در اســناد
باالدســتی و ابالغیه مقام معظم رهبری بهرهمند هســتیم.
همچنین در قانون برنامه ششم توسعه ،ماده  ۱۰۲به صراحت
به بحث خانواده و بهبود وضعیت آن تاکید شده است».
دکتر ابتکار خاطر نشــان کــرد« :در ابتدای دولت دوازدهم
رئیــس محترم جمهور ،با توجه به مســئولیت معاونت در
امور زنان از مباحثی که مورد تاکید قرار دادند ،توجه خاص
بــه تحوالت خانواده در کشــور و روشهایــی که بتوانیم
بــا تحوالتی که در ســطح دنیا و جامعه اتفــاق میافتد و
اجتنابناپذیرند ،چهارچوبهای حیات سالم و الزمه یک
خانواده شــکوفا را تعریف کنیم و در جامعه پیش ببریم .از
این بابت تفکر من بر این اســت که برگزاری این کنفرانس
میتواند برای ما پشتیبانی علمی و حمایت مؤثر را بههمراه
آورد».
معــاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانــواده در ادامه

اظهار داشــت« :رواندرمانــی با محوریت خانــواده یقین ًا
یکی از مباحثی اســت که به حل و فصل مسائلی مرتبط با
خانواده کمک می کند .ما شاید در این موضوع نشستهای
تخصصی ،مطالعات و پژوهشهای زیادی داشتهایم ،اما در
اجرا بهدنبال پژوهشهای کاربردی و بســتههای سیاســتی
هستیم».
وی خاطر نشــان کرد« :اگر از ابتدا نگاه درستی به خانواده
داشــته باشــیم و سیاســتگذاری صحیحی را در مسئله
آمــوزش تدوین کنیم ،میتواند در این راســتا به ما کمک
کند .بهطور مشــخص بحث مهارتهای زندگی در سطوح
مختلف آموزش برای دانشآموزان و دانشــجویان یکی از
مباحثی است که دولت دوازدهم خیلی جدی در دستور کار
خود قرار داده است».
دکتر ابتکار گفت« :یکــی از مهمترین بحثها مهارتهای
ارتباطی اســت و اینکه بتوانیم یک گفتوگوی ســالم در
داخــل خانوادهها و جامعه به وجود آوریم و این مســئله
میتواند بهعنوان مبنایی برای درک مشــترک و حل و فصل
بســیاری از تفاوت دیدگاهها قرار گیــرد .مهمترین نگاهی
کــه امــروز رواندرمانی میتواند ارائه دهد این اســت که
ما مهارتهای شــنیداری خود را بهویژه برای نسل جوان
تقویت کنیم و اجازه دهیم تا این نسل بیشتر صحبت کند و
امکان صحبت و شــنیده شدن در داخل خانوادهها ،مدارس
و جامعه بیشتر حاصل شود».
معاون رئیس جمهور ادامه داد« :از این منظر بود که در ادامه
سیاســتها ،ما طرح و برنامه گفتوگــوی ملی خانواده و
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بین نسلی را در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
شــروع کردیم .گفتوگوی ملی خانواده برنامهایست که با
همکاری و مشــارکت گروههای مختلف مرجع اجتماعی
و بخشهای مختلف غیردولتی در حال اجراســت و مورد
استقبال گروههای مختلف قرار گرفته است».
وی عنــوان کرد« :ما باید بتوانیم به توانیابی و یا تابآوری
بیشتر در موضوع خانواده برسیم .تابآوری مسئلهای است
که امروز اهمیت زیــادی هم از بعد اجتماعی و هم از دید
صاحبنظران در داخل خانوادههــا دارد .خانواده تابآور
خانوادهایست ،که در برابر بسیاری از تکانههای اجتماعی و
اقتصادی میتواند اســتحکام و بنیانهای خود را حفظ کند
و فضای سالم برای رشد و ارتقای خانواده فراهم آورد».
دکتر ابتکار افزود« :گفتوگوی ملی خانواده به بحثهایی
ماننــد دالیل و ریشــههای خشــونت در داخــل خانواده
میپردازد .مســئله خشــونت یکی از موضوعاتی است که
بهطور خــاص در معاونت به آن پرداخته میشــود و فکر
میکنم که پرداختن به این مســئله از بعد حقوقی که الیحه
بسیار مهم تأمین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت را
بههمراه دارد ،یکی از ابعاد مهم کار ما در معاونت است که
مراحل نهایی را در قوه قضائیه میگذراند».
دکتر محمد خدایاری فرد ،رئیس دانشــکده روانشناسی و
علوم تربیتی ،در ابتدای ســخنان خود عنوان کرد« :از اینکه
دهمین کنگره در این دانشــکده برگزار میشــود ،بســیار

خشــنودم .من باور دارم که این رویداد به پیشــرفتهای
بزرگــی منجر خواهد شــد که همکاریهــای علمی ما را
تقویت خواهد کرد».
وی خاطر نشان کرد« :عصر ما مملو از تظاهرات گوناگون از
نگرانیهای انسانی شامل از خودبیگانگی ،خودتخریبگری،
مشــکالت و چالشهایی مانند سندرم ســرریز اطالعات،
تنهایی ،سرخوردگی و عدم صمیمت انسانی است».
دکتــر خدایاری فــرد افزود« :جــدای از ایــن ،زندگی و
بهزیستی ما نیز به عظمت شتاب ،چندگانگیها و پیامدهای
چالشبرانگیــز خاص هر کدام از آنها گره خورده اســت.
بنابراین بهنظر میرسد در حال حاضر جهان به شدت به نقش
کاربردی و عملــی رواندرمانی نیاز دارد .آخرین یافتههای
علمی ضرورت رویکردهای یکپارچه در رواندرمانی را که
فراتر از مکتبهای درمانی پیشین است ،اثبات کرده است».
رئیس دانشــکده روانشناســی و علوم تربیتــی تاکيد کرد:
«رویکردهای موج ســوم شناختی رفتاری مانند ذهنآگاهی
و درمــان مبتنی بر پذیــرش تعهد ،ایدههــا و راهبردهای
خالقانهای از ســنتهای فلسفی و مذهبی مانند بودیسم و
درمانهای معنوی و مذهبی را بهوجود میآورد .شــناخت
نیروهای اجتماعی و فرهنگی که تأثیر بسیاری بر رفتار افراد
میگذارد در بررسی مشکالت سالمت روانی اهمیت دارد».
وی در ادامه اظهار داشــت« :الزم اســت بررسی جامع در
مورد مکاتب شــرقی و مؤلفههای معرفت و هستیشناختی
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آنها برای درمان روانشناختی مورد توجه
قرار گیرد .امیدوارم که این کنگره بتواند
فرآیند توجــه به رویکردهای یکپارچه و
یافتههای پژوهشی که دیدگاههای جامع
را در خانوادهدرمانــی توســعه میدهد،
تسهیل کند».
دکتر غالمعلی افروز ،استاد ممتاز دانشکده
روانشناســی و علوم تربیتی ،نیز در این
کنگره ســخنان خود را درباره خانواده،
نقش و اهمیت آن ارائه کرد و گفت« :این
کنگره در دو سال قبل فرهنگمحور بود
و امسال خانواده محور است و امیدوارم
کنگــره بعــدی زوجمحور باشــد .همه
رویکردهای روان درمانی باید در جهت
افزایش استحکام خانواده قرار داده شود».
وی افــزود« :خانواده تنهــا نهاد فطری،
طبیعــی ،بیبدیــل و جاودانــه انســان
اســت .همه از خانواده هستیم ،خانواده
محبوبترین بنای هســتی از منظر پیامبر
خداست».
دکتــر افــروز خاطر نشــان کــرد« :اگر
مداخالت روانشــناختی ،آموزشــی و
توانبخشــی مبتنی بر خانواده قرار نگیرد
و با همدلی ،همراهی و مشارکت خانواده
نباشد ،اثربخش نیست .هم خصیصههای
نخســتین شــخصیت در خانواده شکل
میگیــرد و هــم ریشــههای بســیاری
از آســیبهای روانــی و کجرویهــای
اجتماعی در خانواده رقم میخورد».
ارائــه پیــام پروفســور پریتــز ،رئیس
شورای جهانی رواندرمانی ،و برگزاری
کارگاههای تخصصی از دیگر برنامههای
این کنگره بود.
دهمیــن کنگــره بینالمللی فدراســیون
آســیایی شــورای جهانی رواندرمانی با
حضور محققــان و صاحبنظران داخلی
و خارجی  ۲۳تا  ۲۴اردیبهشــت ۱۳۹۷
در دانشــکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران برگزارشد.
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انعقاد تفاهمنامه همکاری بین
دانشگاه تهران ،سازمان جهانی
مالکیت فکری و سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور

تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه تهران ،سازمان جهانی مالکیت فکری و
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ۲۶،اردیبهشت ،منعقد شد.
در نشســتی با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه
تهران؛ دکتر فرانســیس گری ،دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری؛
دکتر احمد تویسرکانی ،معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور ،تفاهمنامه همکاری سهجانبه منعقد شد.
این نشســت و انعقاد تفاهمنامه در راســتای همکاریهای دانشگاهی
ســازمان ثبت با کمکهای فنی و حقوقی وایپو به منظور اســتفاده از
توانمندیهای آموزشی دانشگاه تهران صورت گرفت.
ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور با امضاء این تفاهمنامه درصدد
است با کمک وایپو ضمن ایجاد فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی برای
اســتادان دانشگاه در حوزه  IPو تجهیز کتابخانه دانشگاه تهران به کتب
مرجع و منبع در زمینه مالکیت معنوی ،فرصت مناسبی را برای مقدمات
تأسیس دوره دکتری این رشته در دانشگاه تهران فراهم کند.
پیش از این ،وایپو در راهاندازی اولین دوره کارشناســی ارشــد رشته
حقوق مالکیت فکری با دانشگاههای مهم کشور همکاری داشته است.
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برگزیدگان دومین جشنواره ملی کتاب
سال فرهنگی دانشجویان معرفی شدند
اختتامیــه دومین جشــنواره ملــی کتاب ســال فرهنگی
دانشجویان با حضور رئیس دانشگاه تهران ،معاون فرهنگی
و رئیــس کتابخانه مرکزی دانشــگاه ۱۵ ،اردیبهشــت ،در
باشگاه دانشجویان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشــگاه تهران ،گفت« :گاهی اوقات برخی عبارات آنقدر
تکرار میشــوند که مفهوم آن از یادها میرود .فرهنگ نیز
از همین کلمات اســت .کمتر رسانهای در روز پیدا میشود
که به نوعی از فرهنگ ســخن نگویــد ،به دلیل همین زیاد
حرفزدن از فرهنگ است که یادمان میرود فرهنگ چقدر
اهمیت دارد.
وی افزود« :در جامعه از فرهنگ بیشــتر بــه عنوان زینت
سخنان استفاده میکنیم تا تدبیر و راهکار مشکالت جامعه؛
هر چقدر دالر و طال گران شــود ،بازهم مشکل از اقتصاد
نیست ،بلکه مشکل فرهنگی است .اگر مشکل فرهنگ حل
شود ،تمام مشکالت کشور اعم از اقتصادی نیز حل خواهد
شد».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران ،تصریح کرد« :اعتقاد دارم
مســئله فرهنگ باید در دانشــگاه جدی گرفته شود ،نه به
خاطر اینکه بگوییم در کنــار مدیریتهای دیگر ،مدیریت

فرهنگی هم داریم ،بلکه بــه این دلیل که جای فرهنگ در
دانشگاه است ،دانشگاه بستر فرهنگسازی است».
وی تاکيد کرد« :کار دانشــگاه فقط تولید علم نیست ،حتماً
دانشــگاه باید علم تولید کند ،اما دانشگاه صرف ًا محل تولید
علم نیست ،علم در آزمایشــگاه و موسسات و ...نیز تولید
میشــود ،اما دانشگاه محل تولید انســان است؛ اگر انسان
خوبی تولید شود ،قطع ًا آن انسان علم خوب تولید میکند».
دکتر سرسنگی با بیان اینکه باید نگاه به دانشگاه در جامعه
بسیط و جامع شــود ،گفت« :این نگاه به دانشگاه به عنوان
دســتگاه تولید مــدرک باید تغییر کنــد ،در غرب که مهد
دانشگاه است نیز دیگر این نگاه وجود ندارد».
وی بــا تاکيد بر ترغیب دانشــجویان بــراي توجه به ابعاد
تربیتی خود افزود« :باید دانشــجویان تشــویق شــوند تا
مســئولیتپذیری اجتماعی را فرا گیرند .باید دانشــجویان
بدانند بعد از فارغالتحصیلی و خروج از دانشگاه چه نقشی
در جامعه ایفا کنند».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران خاطر نشان کرد« :دانشگاه
محل تولید انســانهایی اســت که در جامعه تاثیرگذارند،
تاثیرگذاری علمی تنها یک بعد از نقش دانشــجو اســت.
تولید ،ترجمــه ،تالیف ،کتاب و کتابخوانــی از کوتاهترین
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مسیرها برای رسیدن به فرهنگ ناب هستند».
وی درباره هدف برگزاری این جشــنواره ،گفت« :خالیی
در حوزه کتابهای فرهنگی دانشــگاه وجود داشت؛ جهاد
دانشگاهی جایزه کتاب ســال برگزار میکند که مربوط به
کتابهای علمی میشــود ،ما سعی کردیم به ابعاد فرهنگی
کتب توجه و کسانی که در کنار علم به ابعاد فرهنگی توجه
میکنند را ترغیب کنیم».
دکتر سرســنگی ،خطاب به دانشجویان حاضر در همایش،
اظهار اميدوراري کرد که این جشــنواره فرصتی باشــد تا
بتوانید تواناییهــای خود را بروز دهیــد.وی اضافه کرد:
«امیدوارم این جشــنواره یک حرکت جدی فرهنگی بدون
زرق و برقهــای کاذب و معرف دانشــجویان دغدغهمند
حوزه فرهنگ باشد».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران با اشــاره به آثار ارسالی به
دبیرخانه جشــنواره کتاب سال فرهنگی گفت« :امسال ۱۸۴
اثر از  ۲۲۷دانشــجوی مشارکتکننده از  ۴۲دانشگاه کشور
دریافت کردیم .این جشــنواره در سه بخش طراحی شده
اســت که در بخش کتابهای هنری ادبــی  ۸۷اثر ،بخش
کتابهای اجتماعی و سیاسی  ۶۴اثر ،بخش کتابهای دینی
اخالقی و تربیتی  ۳۳اثر ارســال شده است که از این تعداد
 ۴۴اثر تالیف و  ۴۰اثر ترجمه است».
وی ادامه داد« :از نظر تحصیالت نیز حدود  ۹۹دانشــجوی
دکتری ۶۹ ،دانشجوی کارشناسی ارشد و  ۱۶نفر دانشجوی
کارشناسی آثار خود رابه این جشنواره ارسال کردهاند».
دکتر سرسنگی با مقایسه آثار ارسالی امسال با سال گذشته،
گفت« :ســال گذشــته  ۴۸اثر به دبیرخانه رسید که امسال
نسبت به ســال گذشته  ۳۸۰درصد رشــد داشتهایم و این
نشــاندهنده این است که این جشــنواره جای خود را بین
دانشــجویان باز کرده
است .امســال دانشگاه
تهران بیشترین مشارکت
را داشــته اســت کــه
امیدواریم در سالهای
بعد دانشگاههای دیگر
نیز فعالتر شوند».
معاون فرهنگی دانشگاه
تهران ،در پایان سخنان
خود با تشکر از کسانی
که در جشــنواره یاری
رســاندند و از کسانی
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که برای برگزاری جشنواره از آنها درخواست کمک شد،
اما یاری نکردند نیز تشــکر کرد و گفت :جای بسیاری از
مسئوالن فرهنگی کشور در این مراسم خالی است.
در ادامه این مراســم ،حجت االســام والمســلمین دکتر
رسول جعفریان ،رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،به
سخنرانی پرداخت و گفت« :این جشنواره یک نوع حمایت
از کتاب ،اندیشه و علم است که میتواند تاثیر زیادی برای
ورود پژوهشــگران به صحنه علم داشته باشد .باید در این
جشنواره نیروهای جوان را تشویق کنیم و این سنت توسعه
پیدا کند».
دکتر جعفریان تاکید کرد« :توجه بیشتر به مسئله اجتماعی و
تربیتی در این جشنوارهها باعث میشود که از هویت فکری
ی خود دفاع کنیم و نشان دهیم راهی که میرویم
و اجتماع 
در خدمت مردم است».
در ادامه این مراســم ،که اجرای آن را ســهیل محمودی بر
عهده داشــت ،از نفرات اول تا سوم هر سه حوزه جشنواره
تقدیر شــد؛ در حوزه اجتماعی ،سیاسی ،گودرز میرانی از
دانشگاه تهران با ترجمه کتاب «فهم نشانهشناسی رسانهها»
از مارســل دانسی؛ مســلم طاهری کلکشوندی از دانشگاه
تهران با کتاب «جریانهای سیاسی شیعی در عراق معاصر»
و عبدالرسول دیوساالر از دانشگاه تهران با کتاب «تاملی بر
اندیشه پیشرفت :تاریخ ساخت معنای توسعه در غرب» به
ترتیب به عناوین اول تا سوم دست پیدا کردند.
در حــوزه کتابهای هنری ،ادبــی ،مرتضی درودی جوان
از دانشــگاه تهران با کتاب «بستر انگیزه ،خاستگاه اندیشه:
مروری بر ســیر حکمت در ادبیات معرفتگرای فارسی از
آغاز تا سده هشتم هجری» ،آیســودا هاشمپور از دانشگاه
شــیراز با ترجمه منظوم کتاب «نمطهای عرفانی اشارات و
تنبیهات ابن سینا» و حســام حسنزاده از دانشگاه تهران با
ترجمه کتاب «مبانی طراحی گرافیک» از ایمیای-آرنتسون
به ترتیب اول تا سوم شدند.
در حوزه کتابهای دینی ،تربیتی،اخالقی ،نرگس ســادات
مبلغ از دانشــگاه پیام نــور واحد جنوب تهــران با کتاب
«تحلیــل محتوای روند تغییرات ســخنان امــام علی (ع)
خطاب به مردم در دوران حکومت در نهج البالغه» ،حوریه
خدایی از دانشــگاه پیام نور واحد دماوند با کتاب «کاربرد
اصول فقه در حقوق مدنی» و محمود قاسمزاده خشکرودی
از دانشــگاه قم با کتاب «میراث شــریف :نگاهی به معنا و
جایگاه یتیم در فرهنگ اســامی» به ترتیب عناوین اول تا
سوم را کسب کردند.
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نقد و بررسی کتاب اطلس تاریخ بنادر و
دریانوردی ایران در دانشگاه تهران
نشست نقد و بررسی کتاب «اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی
ایــران» به همــت کانون «مطالعات بینارشــتهای» باشــگاه
دانشــجویان و بــا حمایت معاونت فرهنگی دانشــگاه۲۷ ،
فروردین ،در دانشگاه تهران برگزار شد.
محور این نشســت ،بررسی و تجلیل از کتاب «اطلس تاریخ
بنــادر و دریانوردی ایران» بود که در ســال  ۱۳۹۶موفق به
کسب افتخارات فراوانی شده بود .این کتاب به تألیف دکتر
محمدباقــر وثوقی و دکتر منصور صفتگل برگزیده اول در
گروه تاریخ ،جغرافیا و باستانشناســی در نهمین جشنواره
بینالمللی فارابی ،برگزیده سی و پنجمین دوره جایزه کتاب
سال جمهوری اســامی ایران و نیز بیست و پنجمین دوره
جایزه جهانی کتاب سال بوده است.
دکتر رســول جعفریان ،رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دانشــگاه تهران ،با اشــاره به اهمیت این کتاب گفت« :بنا به
تجربه خود در تدوین اطلس شــیعه ،چنین کاری را خطیر و
مهم میدانم و میتوان نویسندگان کتاب را الگویی سرآمد در
نظام آموزش عالی برشمرد».

وی تاکید کرد« :دکتر وثوقی به عنوان شخصیت علمی واال و
حجتی برای شناخت خلیج فارس هستند .این کتاب منبعی
مناسب برای مخاطبان عام است و اهمیت این اثر زمانی بیشتر
بر ما آشــکار خواهد شــد که بدانیم در زمینه اطلس تاکنون
بسیار ضعیف کار کردهایم و این کتاب فتح باب قدرتمندی
در این زمینه خواهد بود».
همچنین دکتر ســحاب ،محقق کارتوگرافی و مشاور پروژه،
کتاب اطلس بنادر را به دریا تشــبیه کرد و آن را الگوسازی
موفقی برای تاریخپژوهی دانست.
وی این کتاب را شــروع خوبی برای کارهای ملی در زمینه
اطلس برشــمرد و گفت« :کتاب دارای کیفیتی مطلوب است
که در زمینه کارتوگرافی و فارسیســازی نقشهها نوآور بوده
که دستاوردی منحصربهفرد است».
دکتــر نصراهلل صالحی ،محقق و ســندپژوه نیز این کتاب را
فصلــی نوین در پژوهشهــای تاریخی دانســت و گفت:
«برخالف همیشه نباید این اطلس به کتابی برای کتابخانهها
تبدیل شــود و صرف ًا کتابی مرجع باشد ،بلکه باید نسخهای
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کوتاهشده و فشــرده از آن به چاپ برســد تا برای استادان
و دانشــجویان قابلاستفاده باشد و منبعی برای واحد درسی
تاریخ بنادر قرار بگیرد».
عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ،در ادامه به اهمیت بصری
کتاب در کنار محتوای پربار آن اشــاره کرد و فارسیسازی
نقشههای کتاب را نقطه قوت اثر دانست و افزود« :چنین اثر
گرانبهایی تنها از دو اســتاد تاریخ برمیآمد و این دو استاد
گرانقدر توانســتند با یک کار گروهی و بهکارگیری یک تیم
قوی از دانشــجویان چنین اثری حرفهای را به جامعه تاریخ
تقدیم کنند».
در ادامه ،دکتــر محمدباقر وثوقی ،نویســنده کتاب ،ضمن
تشــکر از دکتر منصور صفتگل ،همکار خود در این اثر به
دشواریهای نوشــتن چنین مجموعهای اشاره کرد و گفت:
«حتــی کار در حوزه خلیجفارس بســی آســانتر از حوزه
دریای خزر بودهاســت و به همین دلیل کار دکتر صفتگل
کاری بینظیر اســت .کمبود منابع در بخش تاریخ باســتان
دشواری کار را دوچندان کرد و برای جبران آن از دانشجویان
باستانشناســی بهره بردیم تا با تحقیقات میدانی خود راهی
پیش پای ما بگذارند».
دکتر منصور صفتگل ،نویسنده دوم کتاب ،آخرین سخنران
این نشست بود .وی در ابتدا خاطر نشان کرد« :موفقیت این
اثر مدیون حمایتهای گروه تاریخ دانشگاه تهران و استادان
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گرامی اســت و طبق نظریه وحدت سرزمینی ایران کار شده
است ،به همین دلیل در این کتاب دریای خزر از خلیجفارس
جدا نشده است».
وی همچنیــن اطلس بنادر را دارای نگاهی عمومی به تمدن
ایرانی دانســت و آن را طرحی برای صیانت از تمدن ایرانی
در جهان قلمداد کرد.
اين مراســم با ســخناني از عباس صفاییمهــر ،دبیر کانون
بینارشــتهای ،به عنوان برپاکننده این مراسم همراه بود .وی
ضمن تجلیل از اســتادان ،دانشجویان و پژوهشگران حاضر
در مراسم برپایی چنین جلساتی را الزمه رشته تاریخ دانست.
در بخش پایانی مراسم هدایایی به رسم یادبود به نویسندگان
این اثر اهدا شد.
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در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد

بزرگداشت دکتر اصغر مهدوی
و یادبود دکتر یحیی مهدوی

مراســم یادبود چهاردهمین ســال درگذشــت دکتر اصغر
مهدوی ،اســتاد بنام اقتصاد دانشــگاه تهران ،نسخهشناس و
همکار افتخاری کتابخانه مرکزی ،و گرامیداشت دکتر یحیی
مهدوی ،استاد فلسفه دانشــگاه تهران و اهداکنندۀ کتابخانۀ
شــخصی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ۲۳ ،اردیبهشت،
در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراســم که با حضور شخصیتهای برجسته برگزار
شد ،ســخنرانان درباره ویژگیهای شخصیت و آثار برادران
مهدوی به ایراد سخن پرداختند.
دکتر غالمرضا اعوانی ضمن تشــکر
از برگــزاری ایــن مراســم و با بیان
ســخنانی درباره مرحوم دکتر یحیی
مهدوی ،استاد دوره کارشناسی ارشد
و دکتری خود ،شایســته دانست که
در آینده مراسمی در سطح ملی برای
بزرگداشت ایشان برگزار شود.
این استاد پیشکسوت فلســفه ،به یکی از مهمترین تألیفات
دکتر یحیی مهدوی یعنی فهرست مصنّفات ابنسینا اشاره کرد

و از قول آن مرحوم نقل کرد که وی با صرف بیش از  ۱۶سال
زمان برای فهرستنویســی دقیق نسخههای خطی ابنسینا،
کتابخانههای مختلف و متعدد در جهان را بررسی کرده است.
به گفته وی کتابخانه موزه بریتانیا ،کتابخانه دیوان عالی هند
در لندن ،کتابخانه بادلیَن در دانشــگاه آکســفورد ،کتابخانه
دانشــگاه اُپسوال در ســوئد و دیگر کتابخانههای مهم جهان
که نســخههای خطی ایران را در خود جای داده اســت از
جمله این کتابخانهها بودهاند .وی ســپس به ایران بازگشته
و نســخههای موجود در ایران را بررســی کرده تا در سال
 ۱۳۳۳به مناسبت کنگره هزاره ابنسینا در تهران از این کتاب
رونمایی کند.
اســتاد محمدرضــا طهماســبپور،
پژوهشــگر تاریخ عکاســی ایران ،با
اشاره به اینکه کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران نسخه کپی حدود یک چهارم از
عکسهای مجموعه بیوتات محفوظ
در موزه کاخ گلستان را در خود جای
داده است ،گنجینه عکسهای تاریخی
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دانشــگاه تهران را یکی از مهمترین بایگانیهای عکس در
ایران دانست.
وی ســپس به توصیف کارِ تاریخی مرحوم ایرج افشــار در
گردآوری این گنجینه ارزشــمند و فهرستنویســی مرحوم
دکتر اصغر مهدوی و مرحوم حسین محبوبی اردکانی اشاره
کرد و گفت« :شناخت گسترده دکتر اصغر مهدوی از رجال و
شخصیتها ،بر غنای این فهرستنویسی مهم ،تأثیر بسزایی
داشته است».
این پژوهشگر تاریخ عکاس ،در پایان ،پیشنهادهایی در زمینه
غنیترکردن گنجینه عکسهای کتابخانه مرکزی و نیز تشکیل
یک وبســایت ملی برای بارگذاری عکسهای موجود در
بایگانیهــای پراکنده مطرح کرد که حالــت جزیرهای پیدا
کردهاند.
ســپس زهرا شــیوا ،از کارشناســان
کتابخانه مرکزی ،ماحصل تحقیق خود
درباره «دستنوشتههای مرحوم یحیی
مهدوی در حاشیه کتابهایش» ارائه
داد.
کتابخانه شــخصی مرحوم مهدوی به
کتابخانه مرکزی اهدا شده است و به
صورت مجتمع ،در تاالر خواجه نصیرالدین طوســی (تاالر
نفیس) نگهداری میشــود .دستنوشتههایی که خانم شیوا
بررسی کرده بود ،شامل دستخط بزرگانی که کتابهایی را به
مرحوم مهدوی اهدا کردهاند و نیز دستخط خود ایشان هنگام
خریداری کتابهایش بود.
در ادامــه ،دکتر اشــرف بروجردی،
رئیس ســازمان اسناد و کتابخانه ملی،
ضمن تشکر از کتابخانه مرکزی بابت
برگزاری چنین مراسمی گفت« :دکتر
جعفریــان (رئیس کتابخانــه) هر جا
رفتهاند در جهت ترویج و اشاعه دانش
و حفظ و نگهداری آثار ارزشمندی که
برای اصحاب علــم میتواند اثری ماندگار به یادگار بگذارد
منشأ خیر و اثر مثبت بودهاند».
وی در ادامه به مجموعه ارزشمند دکتر اصغر مهدوی اشاره
کرد و ضمن تشکر از اهتمام خانواده ایشان برای محافظت از
این مجموعه ابراز امیدواری کرد که برای این آثار نیز تصمیم
خوبی گرفته شود.
در ادامه مراسم ،دکتر رسول جعفریان ،رئیس کتابخانه مرکزی
و مرکز اسناد دانشــگاه تهران ،درباره نسخه سیره رسولاهلل
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(ص) گفــت« :مرحــوم مهدوی مثل
یک مصحح درجه یک اسالمی (یعنی
کسی) که شرح حالها و روایتها را
میشناخته و به زبان عربی تسلط کامل
داشــته ،این کتاب را تصحیح و آن را
به فارسی ترجمه کرده است .شاهکار
مقدمه  ۲۰۰صفحهای این کتاب است
که از جهت پژوهشی بسیار ارزشمند است .بیش از  ۲۵سال
وقت برای تألیف این کتاب صرف شده است».
در پایــان مراســم ،مــژده مهدوی،
دختر مرحوم اســتاد اصغر مهدوی،
گفت« :احترام دکتــر یحیی مهدوی
به ســاحت مقدس دانشگاه و استاد
و دانشــجو ،اهمیت به حل مســائل
عدیده آن بــه عنوان اســتاد بانفوذ
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی یا
مدیر گروه فلســفه یا نماینده دانشکده در شورای دانشگاه
یــا همراهی و همفکری وی با دو شــخصیت مؤثر دیگر
دانشــگاه ،برای حفظ استقالل رأی و فکر این مرکز دانش
مورد تأیید شــاهدان بوده است .ذکر یک نمونه از شهامت
و پایمــردی صادقانه دکتر مهــدوی در مقام عضویت در
شورای دانشگاه در دفاع از حرمت حریم دانشگاه ،استاد و
دانشــجو را در بیانات قوی و با احساس ایشان در حضور
صاحب قدرت آن زمان پس از حمله اول بهمن ماه ۱۳۴۰
به دانشــگاه ،میتوان در صورت جلسه شورای دانشکده
ادبیات در تاریخ  ۹اســفند همان ســال مشــاهده کرد که
همراه با قدردانی شورای مذکور است».
در پایان مراسم ،از کتاب اسناد امینالضرب که شامل نامههای
شــادروان دکتر اصغر مهدوی به بانو شیرین مهدوی است و
انتشارات طهوری آن را به چاپ رسانده ،رونمایی شد.
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نشست هماندیشی رابطین خبر واحدهای دانشگاه تهران برگزار شد

نشست هماندیشی رابطین خبري واحدهای دانشگاه تهران،
 ۹اردیبهشت ،برگزار شد.
در این نشست دکتر سید احمدرضا خضری ،مشاور رئیس
و مدیر کل حوزه ریاســت و روابط عمومی ،با اشــاره به
اهمیت آموزش شــغلی گفت« :در سال گذشته کارگاههای
آموزشــی ویژه رابطین خبری برگزار شد که محصول این
سیاســت و تصمیم در جهت توانمندسازی رابطین خبری
قابل مشــاهده و بازتاب آن در کار اطالعرســانی دانشگاه
مشخص است».
وی افزود« :از ابتدای مدیریت جدید دانشگاه به دنبال افراد
متخصــص و کار دقیق و تخصصــی در این حوزه بودهایم
که محصول این فعالیتها این بود که سال گذشته دانشگاه
تهران توانست در وبومتریک باالترین رتبه را بهدست آورد».
مشــاور رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه باید سعی و
تالش ما در جهت حفظ این جایگاه باشــد و بتوانیم آن را
در سطح جهانی ارتقا دهیم ،گفت« :الزمه حفظ جایگاه این
اســت که درجه اول وظایف خود را بشناسیم و به درستی
انجام دهیم .در همین حوزه برخی از واحدهای دانشــگاه
بهطــور جدی فعالیتهای خــود را انجــام میدهند و ما
شاهد رشد این فعالیتها در ارزیابیهای مکرر بودهایم .از
طرف دیگر این گونه کارگاهها و برنامهها را که به صورت
تخصصی و فنی برگزار میشود ادامه خواهیم داد تا رابطین
خبر مهارت و توانایی الزم را بهدست آورند».
در ابتدای این نشســت ،دکتر سید مهدی شریفی ،استادیار

مدیریت رســانه در دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران ،با
اشــاره به اهمیت روابط عمومی در دانشگاه گفت« :روابط
عمومی نزدیکترین بخش به ریاســت دانشکدههاســت و
باید در اطالعرســانی و آگاهیبخشی یار و کمک رئیس و
مدیر هر واحد باشد».
وی افزود« :سپردن پست روابط عمومی به افراد کمتجربه و
کمتوان به وجهه سازمان لطمه خواهد زد ،زیرا هدف نهایی
هر ســازمانی ایجاد و ارتقای امید در جامعه اســت که این
کار نیازمند توانایی باال و هوشمندی خاصی است و باید به
افراد زبده و توانا سپرده شود».
این روزنامهنگار پیشــین و مدرس مدیریت رسانه در ادامه
به بحث درباره سیاستگذاری کلی سازمان و لزوم هماهنگی
سیاســتگذاری خبری با آن برای تحقق برنامههای دانشگاه
پرداخت و به پرســشهای رابطین خبر حاضر در جلســه
پاسخ گفت.
همچنین در ادامه ،جلســه پرسش و پاســخ رابطین خبر با
معاون ارتباطات و اطالعرســانی اداره کل حوزه ریاست و
روابط عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
در پایــان از رابطین خبــر برگزیده ســال  ۱۳۹۶تقدیر به
عمل آمد و اکبرفضل الهی ،از پردیس کشــاورزی و منابع
طبیعــی؛ فرین روحانیان ،از معاونت فرهنگی؛ مریم وفایی،
از دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ مرضیه خانزاده ،از پارک
علم و فناوری و مریم احمدی ،از دانشکده مطالعات جهان
بهعنوان رابطین خبری برگزیده معرفی شدند.
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دهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد
و ایثارگر دانشگاه تهران برگزار شد
دهمین همایش تجلیل از دانشــجویان نمونه و ممتاز شــاهد
و ایثارگر دانشــگاه تهران (گرامیداشــت فتح خرمشهر)۲۴ ،
اردیبهشت ،در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم دکتر رحمت اله اللهیاری ،مدیر کل امور شاهد و
ایثارگر دانشگاه تهران ،طی سخنانی گفت« :دانشگاه تهران مفتخر
است که میزبان حدود  ۵هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر است.
در مسیر اهداف دانشگاه تهران ،رویکرد اداره کل شاهد و ایثارگر
و مجموعه سیستم آموزشی دانشگاه تهران ،تقدیر از برگزیدگان
علمی و آموزشی است».
وی افزود« :دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش دانشگاه
تهران  ۳۹۴۱نفر ،کارکنان شــاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ۶۴۲
نفر و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ۱۹۳
نفرهستند.
مدیرکل شــاهد و ایثارگر دانشــگاه تهران با تشریح جمعیت
دانشــجویان تحت پوشش در مقاطع مختلف تحصیلی و نوع
ایثارگری ،اظهار کرد« :با احتســاب ورودیهای پنج درصدی
امسال ،ما میزبان حدود پنج هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در
دانشگاه تهران هستیم».
دکتر اللهیاری در ادامه ،تاکيد کرد« :معموالً سالی دو بار این ستاد
تشکیل جلسه میدهد و درباره سیاستهای کلی دانشگاه تهران
در حوزه شاهد و ایثارگر تصمیمگیری میشود».
وی تاکید کرد« :همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد
و ایثارگر دانشگاه تهران هر ساله مقارن با سالروز فتح خرمشهر،
حماســه دلیرمردان عرصه جهاد و شهادت ،برگزار میشده که
امســال دهمین دوره این رویداد با توجه به تقارن با ماه مبارک
رمضان ،زودتر برگزار شد».
مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران با اشاره به روند انتخاب

دانشــجویان ممتاز و نمونه شاهد و ایثارگر ،گفت« :از میان ۴۴
دانشجوی حائز شرایط ۲ ،دانشجوی نمونه ۷ ،دانشجوی ممتاز و
 ۳۵دانشجوی شاهد و ایثارگر نیز به عنوان شایسته تقدیر ،مورد
تجلیل قرار میگیرند.
وی در پایان ،افزود« :تالش ما تقدیر از دانشجویان نمونه و ممتاز
است و برنامههای بسیار خوبی در دست اجراست که امیدواریم
بتوانیم با حمایت همه مسئوالن امر ،سطح علمی دانشجویان شاهد
و ایثارگر را ارتقا دهیم و از افت تحصیلی آنها پیشــگیری کنیم.
امروز افتخار میکنیم که بسیاری از دانشجویان نمونه و ممتاز در
سطح دانشگاه تهران از دانشجویان شاهد و ایثارگر هستند».
در ادامه این مراسم ،دکتر محمدعلی فقیه ،مدیر کل آموزش عالی
بنیاد شــهید و امور ایثارگران ،با ذکر خاطراتی از حماسه دفاع
مقدس ،گفت« :پدران عزیزانی که قرار است از آنها تقدیر شود
در زمان فتح خرمشهر حماسه آفریدند و کشور ما را نجات دادند
و نماد پیروزی حق علیه باطل را در خرمشهر آفریدند».
وی افزود« :امروز در خدمت فرزندان همان ایثارگران هستیم که
در جبهههای دیگری حماسهآفرینی میکنند .کسانی که پا جای
پای همان پدران گذاشتهاند و مسیر ایثار را این بار در صحنههای
علمی ادامه دادهاند.
در ادامه این مراســم ،با حضور رئیس دانشــگاه تهران ،معاون
فرهنگی دانشگاه تهران؛ مهندس فداحسین محمدی ،مدیرکل
امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم؛ دکتر محمدعلی فقیه ،مدیر کل
آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،از فائزه نوری خاکی،
اکرم نوری کمری ،محمدصادق فراهانی ،عباس درودینیا ،سجاد
موقر سراجی ،هادی افسانه ،مریم قهرودی ،مهسا نوری و شهناز
اســدینیا به عنوان دانشــجویان نمونه و ممتاز و همچنین ۳۵
دانشجوی شاهد و ایثارگر شایسته تقدیر ،تجلیل شد.
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تجلیل از مقامآوران دانشگاه تهران

در مسابقات
ورزشی منطقه
یک کشور با
حضور رئیس
دانشگاه تهران

دانشــگاه تهران بیشترین ســهمیه را در مسابقات ورزشی
منطقه یک کشور برای حضور در المپیاد دانشجویی کسب
کرد.
مراســم تجلیل از مقامآوران دانشــگاه تهران در مسابقات
ورزشــی منطقه یک کشور با حضور رئیس دانشگاه تهران،
معاون فرهنگی ،رئیس دانشکده تربیت بدنی و پیشکسوتان
ورزش کشــور ،اول اردیبهشــت ،در باشــگاه دانشجویان
دانشگاه تهران برگزار شد.
در ایــن مراســم دکتر محمــود نیلی احمدآبــادی ،رئیس
دانشــگاه تهران ،ضمن تقدیر از معاونت فرهنگی دانشگاه
و دانشجویان مقامآور ،گفت« :ورزش برای دانشگاه تهران
بسیار مهم است؛ هر وقت و هرجا که دانشجو حضور داشته
باشــد ،آن هم دانشجوی ورزشکار ،محیط خیلی شادابتر
و زندهتر است».
رئیس دانشگاه تهران افزود« :به طور کلی هر عملی یک وجه
عمومی و یک وجه خاص دارد؛ ورزش هم شــامل همین
اصل اســت .ورزش در فرهنگ عمومی آن چیزی است که
همه مردم از آن استفاده میکنند ،اما وقتی ورزش در درون
یک سازمان شکل میگیرد ،طبیعت ًا یک وجه خاص نیز دارد
و ما در دانشــگاه در کنار جنبههای عمومی ورزش که در
همه جا جاری و ساری اســت ،لفظ تربیتبدنی را برایش
قائل میشویم ،یعنی؛ چیزی که جسم ما را تربیت میکند و
به تبع این تربیت جسم ،تربیت روح را نیز داریم».
دکتــر نیلی با یادآوری جمله معروف «عقل ســالم در بدن
سالم اســت» ،تاکید کرد« :یکی از جلوههای تربیت روح و

آمادهسازی روح برای اعتال ،تربیت بدن و شادابی جسم به
واسطه ورزش است .جنبه خاص ورزش در دانشگاه به این
معنا اســت که ما در دانشگاه هر عملی را که انجام میدهیم
در راستا و هماهنگ با هدف کلی دانشگاه است».
وی با طرح این پرســش که دانشــگاه چــه وظیفهای در
جامعه دارد ،تاکيد کرد« :وظیفه دانشــگاه تربیت انســانها
و جوانهایی اســت که بتوانند کشور را اداره کنند ،بتوانند
فرهنگ عمومی را ارتقا دهند .کســانی که علم و دانش را
توســعه دهند .کســانی که نیازهای کشور را برطرف کنند؛
پس هر عملی که ما در دانشگاه انجام میدهیم ،کام ً
ال مرتبط
با فعالیتهای دیگر است و از هم منفک نیست».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه اظهار داشت« :ما درسخواندن
و ورزشکردن را از هم جدا نمیدانیم؛ حتی هر تفریحی که
انجام میدهیم ســعی میکنیم هدف و جهت را گم نکنیم.
یکی از وجوه اختصاصی ورزش در دانشــگاه بحث اخالق
است .اخالق یکی از زیرســاختها و زیربناهای دانشگاه
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است».
وی تاکیــد کرد« :علم و عمل بدون اخالق در حوزه علمی
دنیا ،شناخته شده نیســت .یکی از اخالقیترین نهادها در
دنیا ،نهادهای علمی اســت .در اخبــار دنیا ،در حوزههای
مختلف از بداخالقیها میشــنویم ،اما کمتر پیش میآید از
دانشگاهی خبری خالف اخالق بشنویم».
رئیس دانشــگاه تهران به دانشــجویان ،گفت« :شما وقتی
ورزش میکنید ،فقط جنبه تربیت بدنی و ورزشی دانشگاه
را در سطح ملی ارتقا نمیدهید ،بلکه به نظر ما وجه علمی
دانشگاه را هم توسعه میدهید و ورزشکار بودن جوانان و
دانشــجویان ما مطمئن ًا روی کیفیت علمی ما مؤثر است و
باید تاثیرگذار باشد ،یعنی؛ ورزشکاران ما باید از نظر علمی
هم جزو بهترین دانشجویان ما باشند».
وی افزود« :تجربه و برداشــت من از دانشــگاه این است
که دانشــجویانی که فعالیتهای اجتماعی بیشــتر میکنند،
فعالیتهای گروهی بیشــتری انجــام میدهند ،اینها هم در
دانشــگاه و هم زمانی که دانشآموخته میشوند ،در سطح
ملی و بینالمللی موفقتر هســتند .یکی از شقوق کارآفرین
بودن این است که فرد بتواند جامعه خودش را شکل بدهد
و بتواند به صورت تیمی کار کند و دیگران را نیز به حرکت
وا دارد و یکی از مهمترین ویژگیهای ورزش ،آموزش کار
گروهی است».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه
تهران نشــان دادند که در ورزش ملی اعتبار باالیی دارند،
اظهار داشــت« :دانشــجویان ما مقامهای بسیار ارزشمندی
کسب کردند ،از نظر اخالقی بسیار خوب عمل کردند و این
نشــان میدهد ظرفیت بسیار باالیی در دانشگاه وجود دارد
و مشخص است که دانشگاه توانسته است مشارکت تعداد
زیادی از دانشجویان را در فعالیتهای ورزشی جلب کند».
وی تاکید کرد« :وظیفه دانشــگاه است که زیرساختها را
فراهم کند و جنبههای تشویقی را باال ببرد .امیدوارم با این
نگاهی که دانشــگاه به ورزش دارد ،بتوانیم شــاهد اعتالی
هرچه بیشــتر امور ورزشی در دانشــگاه باشیم .ما باید در
مشــارکتهای ورزشــی بینالمللی حضور بیشتری داشته
باشیم ،وجه گرانقیمت موضوع این است که تیم اعزام کنیم،
وجه متعادلتر این است که بتوانیم تورنومنتهای بینالمللی
را در ایــران برگزار کنیم ،یعنی؛ در قالب همکاریهایی که
با دانشگاههای دنیا داریم ،میزبان رقابتهای دانشگاهی در
ایران باشــیم که البته منافاتی با اعزام تیم به خارج از کشور
هم ندارد».

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 120

دکتر محمود نیلــی احمدآبادی در پایــان گفت« :یکی از
اهداف دانشــگاه از بینالمللیکردن ورزش این اســت که
دانشــجویان فضــای بینالمللی را بهتــر درک کنند و کار
گروهی را فراتر از سطح ملی نیز یاد بگیرند .امروز مرزهای
فعالیتها بســیار تغییر کرده اســت و دنیا تبدیل به دهکده
کوچکی شــده است ،پس باید تفکر جهانی را یاد گرفت و
برای این کار بهتر است با آنها صحبت کنیم و ببینیم دیگران
چگونه فکر میکنند».
پیش از سخنان رئیس دانشگاه تهران ،دکتر مجید سرسنگی،
معاون فرهنگی دانشــگاه ،گفت« :امسال مسابقات انتخابی
المپیاد ورزشی در سطح بسیار باالیی برگزار شد ،سختیهای
زیادی داشت و شما مثل همیشه توانستید خوب بدرخشید
و نام دانشگاه تهران را بیش از پیش پرآوازه کنید».
وی افزود« :دســتاندرکاران ورزش دانشــگاهی میدانند
که رقابتهای ورزشــی دانشجویان ،سال به سال سختتر
میشود؛ دانشگاههای مختلف ســرمایهگذاریهای زیادی
روی امر ورزش انجام میدهند و برخی دانشــگاهها نیز به
دلیل شرایط ویژهای که دارند ،توانستهاند با جذب قهرمانان
کشــوری تیمهای خوبي تشــکیل دهند و در مسابقات با
روحیه باال شرکت کنند».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران با اشــاره به آمادگی کامل
تیمهای منطقه یک کشــور برای مسابقات انتخابی امسال،
تاکید کرد« :با توجه به این آمادگی عمومی نگرانیهایی برای
مقدار کسب سهمیه در المپیاد وجود داشت که خوشبختانه
دانشــگاه تهران امسال هم توانســت در مسابقات انتخابی
رتبههای خوبی را کســب کند و بیش از  ۲۶۰ورزشکار در
قالب تیمهای مختلف به المپیاد شیراز اعزام خواهند شد».
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حرکت پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران در مسیر
صنعت و توسعه کشور
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت« :پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران می تواند در مسیر صنعت و توسعه
کشور حرکت کند».
دکتــر عباس زارعــی هنزکی ،رئیس پارک علــم و فناوری
دانشگاه ،در همایش سوم جشنواره صنعتی رسم با موضوع
راهاندازی استارتآپهای لوازم خانگی که  ۶اردیبهشت در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد ،گفت« :امروز
دانشــگاههای نسل ســومطوری برنامهریزی شدهاند که در
مسیر کسب و کار و تبدیل آن به ثروت حرکت میکنند».
وی در ادامه افزود« :خوشــبختانه دانشــگاه تهــران هم با
برنامهریزیهای انجامشــده توانسته است در این مسیر گام
بردارد تا بتواند دانش دانشجویان را به ثروت تبدیل کند».
رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران با تاکيد بر اینکه
پارکهای علم و فناوری در کشور ایران ارتباطدهنده دولت،
دانشگاه و صنعت هستند ،گفت« :این پارکها در مسیر اقتصاد
دانشبنیان هستند و در اقتصاد دانشبنیان ،تولید ملی و کاهش
وابستگی اقتصادی به نفت دنبال میشود».
زارعی در ادامه با تاکيد بر اينکه باید به دنبال تولید علم نافع و

کاربردي باشیم ،گفت« :دانشجویان در دانشگاهها باید به گونهای
تربیت شوند که اقدام به کسب و کار کنند به همین علت یکی
از برنامههای ما تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین است».
رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران خاطر نشان کرد:
«دانشگاه نسل اول ،دانشگاههای آموزشمحور هستند که تا
دهه اول انقالب ادامه داشته و بهنام دانشگاههای آموزشمحور
یا دانشگاههای آموزشی شناخته میشود که هدف و وظیفه آن
دانشگاه ،ارائه آموزش و صدور مدرک تحصیلی از ویژگیهای
آن بوده و برای توسعه کشور فقط به تربیت نیروهای مجرب
آموزشدیــده پرداخته که این از محورهای اصلی دانشــگاه
نسل اول بوده است و فارغالتحصیالن آن برای امر تدریس در
دانشگاهها یا مراکز علمی و برای پرکردن پستهای مدیریتی
در صنعت کشور آماده میشوند و آموزش نیروهای انسانی
جامعه به منظور آگاهیبخشی و افزایش سطح آگاهی جامعه
و تربیت نیروی انســانی برای انجام امور صنعتی و مدیریتی
کشور صرف میشد».
زارعــی بر ضرورت توجه به نقش اســتارتآپها اشــاره
کرد و گفت :برگزاری اســتارتآپها میتواند در توســعه
تکنولوژیهای جدید یادگیری الکترونیکی تاثیرگذار باشد».
وی یادآور شــد« :توســعه قطبهای علمی دانشگاه و رشد
شــرکتهای دانشبنیان از جمله برنامههای آتی ما بهشمار
میرود».
در ادامه این مراســم ،دکتر کارن ابرینیا ،رئیس دانشــکده
مهندسی مکانیک دانشــگاه تهران ،گفت« :در واقع هدف از
برگزاری این همایش نیاز واقعی دانشگاه و جامعه است تا از
این طریق این نیازها برطرف شوند».
وی ادامه داد« :ما در دانشگاه تهران باید فعالیتهای خود را
طوری عملیاتی کنیم که در راســتای نیازهای کشور صورت
گیرند».
رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران افزود« :صنعت
و دانشگاه باید در جهت یکدیگر باشند تا جوانان ما بتوانند از
این طریق در اقتصاد کشور و ایجاد ثروت قدم بردارند».
دکتر ابرینیا افزود« :برای رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار
نیاز به اراده جهت پیشــرفت و برنامهریزی جامع درازمدت
و تقســیم کار ملی داریم و این مهم حاصل نمیشود مگر با
تالش دانشجویان».
وی در پایان به راهاندازی سوله استارتآپ در دانشگاه تهران
اشاره کرد و گفت« :در واقع با راهاندازی این سوله نوآوری و
فرصت مناسبی در اختیار جوانان کارآفرین شکل میگیرد و
میتوان از این طریق ایجاد ثروت کرد».

59

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 120

در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری صورت میگیرد

کمک به جذب سرمایه برای
استارتآپها در دانشگاه تهران
رئیــس پارک علــم و فناوری دانشــگاه تهران در
مراسم اختتامیه رویداد فیناستارز از کمک به جذب
سرمایه برای استارتآپها در کلینیک کسب و کار
پارک علم و فناوری خبر داد.
دکتــر عباس زارعی ،رئیس پــارک علم و فناوری
دانشگاه تهران ،در مراسم اختتامیه رویداد فیناستارز
گفت« :در کشــور ما وقتی صحبــت از فینتک و
حوزههای شــبیه به آن میشــود ذهنها معطوف
به دیجیتالی شــدن و متمرکز بر فناوری اطالعات
میشود در صورتی که این فقط خدمات اطالعات
نیســت که در این زمینه حائز اهمیت است و پارک
علموفناوری دانشــگاه تهران آمــاده ارائه خدمات
پشتیبانی از صاحبان ایده در بخشهای کمتر مورد
توجه دیگری چون تعامل و شبکهسازی و وامدهی
همتا به همتا نیز هســت و در زمینه بانکداری بیمه،
بانکداری فردی و بیمه عمر نیز فعال است.
دکترزارعی ضمن اعالم اینکه اکوسیستم استارتآپی
کشــور به علت نبود قانون ،آماده پذیرش نوآوری
نیست افزود« :پارک برنامههایی برای پیمودن مسیر

تجاریسازی ایدهها از شــکلگیری ایده تا تبدیل
شدن آن به کسب و کار دارد».
وی از اتاق ســرمایه و کلینیک کســب و کار این
پارک به عنوان خدماتی که در به ثمر رسیدن ایدهها
بســیار مفید هســتند یاد کرد و گفت «هر آنچه به
عنوان زیرســاخت ،یک شــرکت نوپا بــه آن نیاز
دارد در کلینیک کســب و کار پارک ارائه میشود
و توانمندســازی اســتارتآپها از طریق آموزش
مســائل حقوقی و فناوری اطالعات و ...به خوبی
در جریان است و از آنجایی که اغلب صاحبان ایده
در فروش ایده خود مشــکل دارند ،در این کلینیک
به آنها کمک میشــود تا در جذب سرمایه موفقتر
عمل کنند».
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پایان
اعــام کرد« :اقداماتی برای حفظ منافع ایده و عدم
کپیبرداری و نیز جلب حمایتهای رســانهای که
همــواره حلقه مفقوده روند تجاریســازی ایدهها
است ،در پارک علموفناوری دانشگاه تهران صورت
گرفته است».
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گسترش همکاری بین پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران و
پژوهشگاه نیرو

تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و
پژوهشگاه نیرو امضاء شد.
ایــن تفاهمنامه بین پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران و
پژوهشــگاه نیرو و با موضوع انجام همکاریهای مشــترک
در زمینههای فناوری ،پژوهشــی ،آموزشــی و مشاورهای و
تجاریسازی نتایج پژوهشی بین پارک و پژوهشگاه در حوزه
صنعت برق و انرژی با تکیه بر قابلیتهای طرفین امضاء شد.
از زمینههای همکاری متقابل بین پارک و پژوهشگاه میتوان
به مواردی از قبیل شــکلدهی هستههای فناور و شرکتها
در ساختار پارک برای انجام فعالیتهای پژوهشی و فناوری
پژوهشگاه؛ ارائه بستههای تشویقی ،حمایتی و توانمندسازی
پژوهشگاه به شــرکتهای فعال مستقر در پارک؛ همافزایی
طرح «استاد» پژوهشگاه و طرح «شکوفایی» پارک در حمایت
از پروژههــای حوزه انرژی و صنعت برق براســاس توافق
طرفین اشاره کرد.

برگزاری نخستین جلسه
هماندیشی مدیران دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاههای بزرگ کشور
نخستین جلسه هماندیشــی مدیران دفاتر شاهد و ایثارگر
دانشگاههای بزرگ کشور ۲،اردیبهشــت ،به میزبانی اداره
کل امور دانشــجویان و کارکنان شــاهد و ایثارگر معاونت
فرهنگی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این جلســه که نمایندگانــی از وزارت علوم ،تحقیقات
فناوری ،بنیاد شــهید و امــور ایثارگران ،دانشــگاه تهران،
دانشــگاه صنعتی شــریف ،دانشــگاه خواجه نصیرالدین
طوسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشــگاه شاهد ،دانشگاه

علم و صنعت ،دانشگاه شــیراز ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
دانشــگاه فنی و حرفهای ،دانشــگاه الزهرا ،دانشگاه شهید
بهشتی ،دانشگاه پیام نور و ...حضور داشتند.
در این جلسه دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه
تهران ،ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این جلسه ،اهداف
این نشســت را تشــریح و بر لزوم برگــزاری مرتب این
جلسات برای حل مشکالت دانشجویان و کارکنان شاهد و
ایثارگر دانشگاهها تاکید کرد.
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برگزاری اولین جشنواره کارآفرینی سراهای دانشجویی دانشگاه تهران

در اولین روز برگزاری هفته ســراهای دانشجویی برنامههای
نمایش و نقد فیلم کارآفرینی ،کارگاههای آموزشی کسبوکار،
بازدید از پارک علم و فناوری (مراکز و شرکتهای کارآفرین)،
نشستهای تخصصی کارآفرینی از سری برنامههای جشنواره
کارآفرینی به اجرا درآمد.
جشــنواره کارآفرینی سراهای دانشــجویی دانشگاه تهران با
مشارکت و همکاری مرکز فرهنگی مهارتآموزی و کارآفرینی
دانشجویان وابسته به ســازمان جهاد دانشگاهی تهران از ۱۵
اردیبهشــت ،به طور همزمان در مجموعه خوابگاهی برادران
کوی دانشــگاه تهران ،مجموعه خوابگاهی خواهران فاطمیه،
مجموعه خوابگاههای خواهران شهید چمران شروع شده و تا
 ۲۰اردیبهشت ادامه داشت.
این جشنواره که برای اولین بار در سطح خوابگاههای دانشگاه
تهران برگزار میشود ،با استقبال دانشجویان خوابگاهی روبهرو
شــد .طبق برنامهریزیهای صورت گرفتــه دومین دوره این
جشنواره ،آبان ماه سال جاری در خوابگاههای دانشگاه تهران
برگزار میشود.
بخشهای مختلفی از قبیل نمایــش ،نقد و تحلیل فیلمهای
مرتبط با حوزه کارآفرینی (تحت عنوان ســینما کارآفرینی)،
مسابقه کتابخوانی با موضوع کارآفرینی ،نمایشگاه و فروشگاه
آثار دانشجویان خوابگاهی ،نشستها و سمینارهای تخصصی
در حوزه مهارتآمــوزی و کارآفرینی ،دیــدار با کارآفرینان
دانشــگاهی ،بازدید از مراکز کارآفرینی دانشگاهی و همچنین
کارگاههای آموزشی به مدت پنج شب در سطح خوابگاههای
دانشگاه تهران برگزار شد.
در بخش نمایش و نقد فیلمهای سینمایی جشنواره ،فیلمهای
«جوی ،سرآشپز ،کارآموز ،شــبکه اجتماعی و در جستجوی
خوشبختی» هر شب ساعت  ۲۲در تاالر الغدیر کوی برادران،
تاالر فرهنگ مجموعه خوابگاهی خواهــران فاطمیه و تاالر
جوان مجموعه خوابگاههای خواهران شهید چمران به نمایش

درآمد و هجدهم اردیبهشت نیز جلسه نقد و تحلیل این فیلمها
توسط دکتر شیخی ،مدرس کارآفرینی ،صورت گرفت.
بازدید از مرکز نوآوری دانشگاهی «دیموند» و همچنین پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه
۱۸و  ۱۹اردیبهشت در بخش بازدیدهای کارآفرینی برگزار شد.
مســابقه کتابخوانی از کتاب «رقص عقابها» که به بررسی
زندگــی تعــدادی از کارآفرینــان میپردازد ،با اســتقبال
دانشــجویان روبهرو شد و روز پنجشــنبه  ۲۰اردیبهشت،
مسابقه آن برگزار شد.
در بخش نشســتهای تخصصی ســمینارهای «اســتارتاپ
آنالین»« ،طراحی مسیر شغلی» و «کارآفرینی به زبان انگلیسی»
برای مجموعه خوابگاهی برادران ،سمینارهای «کارآفرینی به
زبان انگلیسی»« ،کســب درآمد از طریق برنامهنویسی اپ و
اندروید» و «طراحی مســیر شغلی» برای مجموعه خوابگاهی
خواهران فاطمیه و سمینارهای «کارآفرینی به زبان انگلیسی»
و «طراحی مسیر شغلی» برای مجموعه خوابگاههای خواهران
شهید چمران برگزار شد.
در بخــش دیدار با کارآفرینان دانشــگاهی ،دیدار با مهندس
مجید عقالیی ،مدیرعامل شــرکت توسعه بازار سام ،برای هر
ســه بخش مجموعه خوابگاهی برادران کوی دانشگاه تهران،
مجموعه خوابگاهی خواهران فاطمیه و مجموعه خوابگاهی
خواهران شهید چمران  ۱۷اردیبهشت برگزار شد.
کارگاههای آموزشــی جشــنواره شــامل کارگاه آموزشــی
«مقالهنویسی» و همچنین کارگاه آموزشی «پروپوزال نویسی»
برای مجموعه خوابگاهی خواهران فاطمیه ،کارگاه آموزشــی
«فن بیان» و کارگاه آموزشــی «رزومهنویســی و موفقیت در
مصاحبه شــغلی» برای مجموعه خوابگاههای خواهران شهید
چمران در حال برگزاری است.
همچنین مسابقه «استعدادیابی در حوزه گویندگی و اجرا» نیز
در مجموعه خوابگاههای خواهران شهید چمران برگزار شد.
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مراسم بزرگداشت پدر کارتوگرافی
ایران در دانشگاه تهران برگزار شد
مراســم بزرگداشت زندهیاد اســتاد عباس سحاب ،بنیانگذار
مؤسســه جغرافیایــی و کارتوگرافی ســحاب و پدر دانش
کارتوگرافی ایران ،اردیبهشت ماه ،در دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر ســید احمدرضا خضری ،مشــاور رئیس و مدیر کل
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران در این مراسم،
مهندس سحاب را شــاعر و ایرانشناسی برجسته توصیف
کرد و گفت« :ایشــان از کودکی با دانش جغرافیا آشنا شد با
آن زیست و با بنیانگذاری مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی
سحاب نیز حیات پر بار خود را ابدی ساخت».
دکتر خضری با بیان اینکه دانش جغرافیا دانشی تأثیرگذار بر
ســایر دانشها به ویژه در علوم انسانی و تاریخ است ،تاکید
کرد« :امروزه بدون بهرهوری از دانش جغرافیا و محصوالت
آن نمیتوان تاریخ دانست و آن را درس داد».
وی افزود« :این مهم  ۸۰ســال پیش در خاندان سحاب درک
شد و ایشان را بر آن داشت تا با بنیانگذاری مؤسسه سحاب،
نخستین مؤسسه کارتوگرافی ایران ،زحمت و رنج انتقال این
دانش را به دوش بکشند».
مشــاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاســت و روابط عمومی
دانشگاه تهران از مرحوم ابوالقاسم سحاب به عنوان نسل اول
این خاندان نام برد و گفت« :ایشــان به رغم آنکه به لحاظ
مدیریتی و بنیادی مبدع بود ،در عرصه تخصصی خودش نیز
ابداعاتی داشت».
دکتر خضری با اشــاره به برخی فعالیتهای مرحوم عباس
ســحاب ،افزود« :ایشان در ســنین نوجوانی با حمایت پدر
مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب را بنیان نهاد که این
مؤسسه بعدها عرضه نقشههای نوآورانه برای جای جای این
کره خاکی را ممکن ساخت».

وی با اشاره به فعالیتهای بینالمللی مهندس سحاب گفت:
«ایشان برای تهیه نخستین کره جغرافیایی به زبان فارسی و به
منظور درک تاریخ ۳۰ ،هزار شهر و روستا را گام به گام طی
کرد تا به دانش جغرافیایی این مرز و بوم دست یابد و آن را
در اختیار دیگران بگذارد».
استاد دانشگاه تهران در پایان ضمن ابراز خرسندی از آشنایی
با نسل چهارم خاندان ســحاب ،ابراز امیدواری کرد که این
نســل نیز بتواند خدمات ارزشــمند این خاندان را به دانش
جغرافیا و تاریخ ادامه دهد.
در این مراســم همچنین مهندس محمدرضا سحاب ،رئیس
هیات مدیره مؤسســه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب ،در
مراسم بزرگداشت استاد عباس سحاب ،با بیان اینکه خشت
اول بنای این مؤسســه در ســال  ۱۳۱۵گذاشته شده است،
گفت« :مرحوم عباس ســحاب در  ۱۳ســالگی نقشه کشور
فرانســه و پس از آن نیز نخستین نقشه گردشگری تهران را
به زبان التین ترسیم کرد که این موضوع سنگبنای مؤسسه
جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب بود».
وی آخرین اثر مهندس سحاب را اطلس  ۱۴قرن هنر اسالمی
عنوان کرد و افزود« :تاکنون موفق شــدهایم یک جلد از ۲۰
جلد این اطلس را با مشارکت یونسکو منتشر کنیم».

رئیس هیات مدیره مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب
ضمن اشــاره به فعالیتهای سحاب در دفاع از اصالت نام
خلیجفارس ،برخی فعالیتهای دیگر این مؤسســه بعد از
خاموشی ایشــان را تهیه نقشــههای گوناگون برای ایران،
شــهرهای آن و نیز سایر کشورها ،تهیه نقشههای آموزشی،
نقشــههای بــزرگ دیواری و سیاســی ،تهیــه اطلسهای
کتابخانــهای ،کتاب بــرای کودکان ،نگارههــای آناتومی و
نگارههای آموزشــی بــرای آموزش جغرافیــا در مدارس
برشمرد.
اطلس بــزرگ ایران و جهان به زبان انگلیســی ،آخرین اثر
منتشر شده در مؤسسه سحاب ،در این مراسم رونمایی شد.
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استاد دانشگاه تهران در فهرست سرآمدان آموزش عالی کشور
دکتر سید محمدعلی موسویان ،استاد تمام دانشکده مهندسی
شیمی دانشگاه تهران ،سرآمد آموزش عالی کشور شد.
سرآمدان آموزش عالی کشور ۱۸ ،اردیبهشت ،در سومین
همایش آموزش عالی با حضور معاون آموزشــی وزارت
علوم معرفی شدند.
در این مراســم دکتر سید محمدعلی موسویان از دانشگاه
تهران ،دکترروحاهلل باقری از دانشگاه صنعتی اصفهان؛ دکتر
علی ســقفی از دانشگاه عالمه طباطبایی؛ دکتر محمدرضا
حافظنیــا از دانشــگاه تربیــت مدرس؛ دکتــر مرتضی
خوشخوی از دانشگاه شیراز به عنوان سرآمدان آموزش

عالی کشور معرفی شدند.
در این مراســم دکتر سعید
رضایــی شــریفآبادی از
دانشگاه الزهرا؛ دکتر عبداهلل
شمس از دانشــگاه شهید
بهشــتی؛ دکتر کــوروش
شهریار از دانشــگاه امیرکبیر؛ دکتر سیدمحمد کاشفی از
دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر محمدرضا نیشابوری
از دانشــگاه تبریز به عنوان سرآمدان آموزش عالی کشور
معرفی و تقدیر شدند.

انتشارات اشپرینگر کتاب استاد دانشگاه تهران را منتشر کرد
کتــاب آنالیــز زمینشناســی مغزههــا :کاربــرد در
سرشــتنمایی مخازن ،تألیف دکتــر وحید توکلی،
عضو هیأت علمی دانشــکده زمین شناســی پردیس
علوم دانشگاه تهران توسط انتشارات اشپرینگر منتشر
شد.
کتاب آنالیز زمینشناســی مغزهها ،مراحل مطالعات
زمینشناســی را بر روی نمونههای ســنگی بهدست
آمده از مخــازن هیدروکربنی تشــریح میکند و به
چگونگی تجزیه و تحلیل این نتایج میپردازد.
این کتاب حاصل ده ســال تجربیات دانشــگاهی و
صنعتی دکتر وحید توکلی ،عضو هیأت علمی دانشکده
زمینشناسی پردیس علوم ،از آنالیز نمونه سنگهای
مخازن کشــور بوده و اولین کتاب در خصوص این
موضوع در جامعه علمی جهانی محســوب میشود.
مثالهای جدید ارائه شــده در ایــن کتاب همگی از
ایــران بوده و توانمندیهای کشــور را در خصوص
آنالیز زمینشناسی نمونههای به دست آمده از مخازن
هیدروکربنی نشان میدهد.
این کتاب با مقدمهای بر چرایی آنالیزهای مغزه آغاز
و سپس به طور تخصصی فرایند آمادهسازی نمونهها
را برای مطالعات زمینشناسی مخازن بیان میکند.

در ادامــه تجزیــه و تحلیــل نمونههــا در دوبخش
میکروسکوپی و ماکروســکوپی شرح داده میشود.
در بخش میکروسکوپی ،آخرین یافتهها در خصوص
برداشــت دادههــا و کاربرد مطالعــات مقاطع نازک
زمینشناسی ،میکروســکوپ الکترونی ،پراش اشعه
ایکس و آنالیز عنصری نمونهها شــرح داده میشود.
در بخش ماکروســکوپی ،چگونگی مطالعات نمونه
ســنگهای به دســت آمــده از مخزن بــه صورت
دیداری مورد بررســی قرار میگیــرد .در این بخش
به مطالعات توموگرافی مغزهها ،رسم ستون دادههای
چاه ،مطالعات شکســتگیها ،بررسی تغییرات سطح
آب دریای پیشین (چینهنگاری سکانسی) و زونبندی
مخزنی پرداخته میشود.
در بخش ژئوشیمی ،مطالعات ایزوتوپهای پایدار و
ناپایدار ،آنالیز عنصری و ژئوشــیمی عنصر اورانیوم
و کاربرد آنان در توســعه مخازن هیدروکربنی مورد
بحث قرار میگیرد.
در نهایت با تلفیق مطالعات مغزه ،دادههای مهندسی
مخزن و نمودارهــای چاهپیمایی ،چگونگی توصیف
کلی مخزن بیان شده و تلفیق دادهها مقدار دقیق حجم
برجای مخزن را نشان میدهد.
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اعطای نشان نقرهای دانشگاه تهران به پروفسور سید اسعد شیخاالسالمی
نشــان نقرهای دانشــگاه تهران به پروفســور ســید اسعد
شیخاالســامی ،بنیانگذار رشته دانشــگاهی فقه شافعی در
دانشگاه تهران ،اهداء شد.
در آیین نکوداشــت پروفسور سید اســعد شیخاالسالمی،
بنیانگذار رشــته دانشگاهی فقه شافعی در دانشگاه تهران و
مؤسس آزمون تشخیص سطح علمی روحانیون اهل سنت،
که  ۲۲اردیبهشت  ۱۳۹۷در دانشگاه کردستان برگزار شد ،به
پاس  ۶۰سال خدمت علمی و فقهی پروفسور شیخاالسالمی،
نشان نقرهای دانشگاه تهران به وی اعطا شد.
دکتر سیداحمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیرکل حوزه
ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران ،در این مراسم ،نشان
نقرهای دانشــگاه تهران را به همراه لوح سپاس به پروفسور
سید اسعد شیخاالسالمی اهداء کرد.
همچنین در این مراسم جایزه ساالنه علمی «پروفسور اسعد
شیخاالســامی» برای فارغالتحصیالن برتر مقطع کارشناسی
ارشد رشته فقه شافعی دانشگاه کردستان نیز رونمایی شد.
دانشگاه کردستان و بنیاد نخبگان استان کردستان نیز خدمات
علمی پروفسور سید اسعد شیخاالسالمی را پاس داشته و از
وی با اهداء لوح تقدیر و جوایزی تجلیل کردند.
پروفســور سید اسعد شیخ االســامی متولد سال  ۱۳۱۱در
شهرســتان سنندج و فرزند سید محمد و نوه سید عبدالعزیز
شیخ االسالم کردستان از خانوادههای مشهور و اهل علم در
کردستان است.
وی تحصیالت ابتدایی و متوســطه را در ســنندج به پایان
رســاند و برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در دانشکده
ادبیات و علوم انسانی ثبت نام کرد و به اخذ درجه لیسانس
در رشته زبان و ادبیات فارسی نائل شد.

کسب مقام
نخست نشریه
تخصصی
دانشکده
مهندسی معدن
دانشگاه تهران

در خالل همین ایام نزد پدر خود حاج ســید محمد شــیخ
االسالم کردستان به کسب علوم و معارف رایج در آن زمان
پرداخت و به دریافت گواهی افتاء و تدریس از عالم فاضل
مرحوم مال محمود مفتی کردســتان و مرحوم پدرشان نائل
شد.
در ســال  ۱۳۳۶وارد دانشکده الهیات و معارف اسالمی شد
و تا درجه دکتری در رشته منقول سابق (فقه و مبانی حقوق
اسالمی فعلی) در این دانشکده ادامه تحصیل داد.
از سال  ۱۳۴۶تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسالمی
دانشــگاه تهران را آغاز کرد .سرپرســت امور آموزشــی و
پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران،
سرپرست امور دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسالمی
دانشگاه تهران ،معاون دانشــکده الهیات و معارف اسالمی
دانشــگاه تهران از  ۱۳۵۶الی  ،۱۳۵۸سرپرســت دانشکده
الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران از  ۱۳۵۸الی ،۱۳۵۹
مدیر گروه فقه شافعی دانشــکده الهیات و معارف اسالمی
دانشگاه تهران از جمله سوابق اجرایی وی در دانشگاه تهران
است.
کتاب «تحقیقی در مســائل کالمی از نظر متکلمان اشعری و
معتزلی» ناشــر چاپ اول :انتشارات دانشگاه تهران و چاپ
دوم :انتشــارات امیر کبیر ،تالیف کتاب «ازدواج و پایان آن
در مذاهب اهل ســنت» ناشر :نشر دانشگاهی ،تالیف کتاب
«احوال شــخصیه :ارث ،وصیت و وصایت» ناشر :انتشارات
ســمت ،تالیف کتاب «سیری اجمالی در اندیشههای کالمی
معتزله و اشاعره» ناشر :انتشارات سمت ،تالیف کتاب «شرح
قصائد ســید عبدالعزیز شیخ االسالم کردستان» در تجلیل از
رسول اکرم و ...از جمله آثار این استاد است.

نشریه تخصصی دانشکده مهندســی معدن بین نشریات دانشگاه تهران مقام نخست را
کسب کرد.
بنابر نتایج منتشــر شده در ارتباط با ارزیابی نشریات دانشگاه تهران توسط وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در ســال  ،۱۳۹۵از بین  ۱۰۲نشــریه دانشگاه تهران ،نشریه دانشکده
مهندسی معدن ()International Journal of Miningand Geo-Engineering
به سردبیری دکتر فرامرز دولتی اردهجانی با امتیاز  + A ۹۳رتبه اول را در بین کلیه نشریات
دانشگاه تهران کسب کرد.
در حال حاضر این نشریه در  ۳۰پایگاه معتبر علمی نمایه میشود.
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همزمان با برگزاری دومین نشســت ســاالنه معرفی جدیدترین دستاوردهای حوزه
فناوری اطالعات دانشگاه تهران در اسفند ماه  ۱۳۹۶سامانه رخنمای دانشگاه تهران
رونمایی شد.
این سامانه (به آدرس  ) profile.ut.ac.irتصویر جامع فعالیتهای علمی دانشگاه
تهران را به صورت سازمانیافته ،اغلب به صورت نمودار نمایش میدهد.
در این سامانه برای هر یک از اعضای هیأت علمی دانشگاه صفحه شخصی در نظر
گرفته شده است که اطالعات علمی و پژوهشی آنها به صورت ساختیافته نمایش
داده میشود.
فرایند این ســامانه طوری طراحی شده است که با اســتفاده از دادههای موجود در
بانکهای اطالعاتی سامانههای دانشگاه ،اطالعات به صورت خودکار استخراج شده
و در سایت جهت نمایش استفاده میشود.
برخی از امکانات این ســامانه عبارتند از :اســتخراج پروفایل اســتادان از سامانه
پژوهشــی به طور خودکار و نمایش آن در وبسایت ،استخراج دروس ارائه شده
استادان از ســامانه جامع آموزش به طور خودکار ،استخراج اطالعات پایاننامهها
از سامانه کتابخانه مرکزی به طور خودکار.

نمایهشدن مجله مطالعات اجتماعیسیاسی جهان دانشکده مطالعات جهان
در پایگاه بینالمللی پروکوست
نشــریه علمی ،پژوهشی انگلیســی زبان دانشکده مطالعات
جهان ،با عنوان "  "World Sociopolitical Studiesکه
بهطور مشترک با انجمن ایرانی مطالعات جهان منتشر میشود،
موفق به اخذ نمایه بینالمللی  ProQuestشد.
این مجله با مدیرمسئولی دکتر سید سعیدرضا عاملی و سردبیری
دکتر محمدعلی موســوی و با تمرکز بر مطالعات کشــوری،

منطقهای و بینالمللی در حوزههای سیاسی و اجتماعی منتشر
میشود.
تمامی شمارههای این نشریه طی چند هفته آینده روی پایگاه
 ProQuestقرار خواهد گرفت.
اطالعات بیشتر درباره این مجله و مقاالت آن در وبگاه آن به
نشانی  http://wsps.ut.ac.irقابل دسترس است.

برگزاری کارگاه مشترک زبان و ادبیات عرب در دانشگاه تهران
کارگاه مشــترک زبان و ادبیات عرب با همکاری دانشــکدۀ
ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران و دانشکدۀ ادبیات
دانشگاه المستنصریه عراق برگزار شد.
براساس توافقنامه امضا شده میان این دانشکده و دانشگاه ادبیات
دانشگاه المستنصریه عراق و پس از برگزاری نخستین نشست
علمی این همکاری به میزبانی دانشگاه المستنصریه در اسفند
سال گذشته ،دومین نشست ۱۵ ،اردیبهشت  ،۱۳۹۷به مدت دو
روز ،در قالب کارگاه در گروه زبان و ادبیات عرب برگزار شد.
نخستین روز نشست با حضور دکتر سید احمدرضا خضری،

مشــاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران ،و
هیأت رئیسه دانشکده ادبیات برگزار شد.
برنامه افتتاحیه با ارائه گزارش توســط دکتر مسعود فکری،
مدیر گروه زبــان و ادبیات عرب ،درخصوص روند اجرایی
شدن همکاری بین دو دانشگاه آغاز شد.
در این نشســت ،دکتر خضــری و دکتر یاســر عبدالزهراء
الحجاج ،رایزن فرهنگی کشــور عراق در ایران در خصوص
چشــماندازها و عرصههای همکاری و دستاوردهای علمی
بین دانشگاههای ایرانی و عراقی به ایراد سخنرانی پرداختند.
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نشست سینما و انتخابات در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

نشست سینما و انتخابات با همکاری دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران و بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
در نشست انتخابات و سینما که با همکاری دانشکده حقوق
و علوم سیاســی و بنیاد ســینمایی فارابی ۲۴ ،اردیبهشت ،با
حضور استادان دانشگاه و کارشناسان صنعت سینما در سالن
کنفرانس دانشکده برگزار شد ،نقش سینما در روند انتخابات
و تاثیرمتقابل سیاست و سینما مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشســت ،دکتر عبدالحســین الله ،نویسنده و
کارگردان سینما ،گفت« :ســینماگران بر این اعتقادند سینما
شیپوری نیست که بتوان در آن دمید و این هنر ابزاری نیست
که بتوان هدفگذاریهای سیاســی را در آن مستقیم جاری
کرد و برای ایــن مهم باید شــیوههایی را در نظر گرفت و
هنر هفتم انعکاسدهنده واقعیتهای ملموس و غیرملموس
و ایدهآلها است .سینماگران بر این اعتقادند که سینما اندیشه
اســت و نیازمند تحمیل اندیشه از حوزههای دیگر نیست و
سیاست از منظر سینماگر هم مورد ارزیابی قرار میگیرد».
دکتر ناصر هادیان نیز با اشــاره به اينکه در  ۲۰۰ســال اخیر
مشــارکت در امر سیاسی و تصمیمگیری به صورت نهادمند
امــر مطلوبی بوده و به دليل عجینشــدن ارزشهای جامعه
قابل توجه است ،گفت« :ممکن است برخی اقدام به ساخت
تیزرهای تبلیغاتی کنند و یک فرد براساس سود و زیان اقدام
به ساخت تیزر انتخاباتی کند .اعتراضی به این قسمت نداریم،
اما سینما و تبعات آن را بايد درنظر گرفت».
سخنران بعدی دکتر محمدهادی کریمی ،کارگردان و نویسنده
سینما ،بود که با اشــاره به این موضوع که سیاست و سینما
و دخالت سینماگران در سیاســت بحث کلی است ،گفت:
«از بررسی سیاســت در نگاه اول ،مسئله انتخابات برجسته
میشود درصورتی که گســتره سیاست و حضور هنرمندان

در این عرصه میتواند وسیعتر باشد و انتخابات نمود بارزی
است که همه شاهد آن هستیم .هنر هفتم هنری جهاني است
و از ابزارهای نظامی کارکرد بیشتری دارد».
در ادامه ،محمدمهدی عسگرپور ،کارگردان و نویسنده سینما،
با اشــاره به این نکته که موضوع سینما به معنای هنر هفتم و
پیوند آن با مفهوم کلی سیاست و جزییتر انتخابات میتواند
جذاب باشــد ،گفت« :گاهی یادمان میرود در چه دورهای،
چه کردیم .در داخل کشــور متوجه میشویم که سینما مهم
و تعیینکننده اســت و در زمانی که ما را تروریست خطاب
میکنند مرحوم کیارســتمی برنده نشان سینمایی در عرصه
بینالملل میشود».
دکتر مجید حســینی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران ،نیز
در ادامه این نشست گفت« :سینما صحنههایی را به ما نشان
میدهد که هنوز رخ نداده و رویاهای شکل گرفته در سیاست
رو به نابودی اســت؛ این ناامیدی و از هم پاشیدن رویاها در
آثار سینمایی دیده میشود».
دکتر الهه کوالیی ،اســتاد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران،
نیز در این نشست اظهار داشت« :معتقدم سیاسی بودن سینما
و اســتفادههای سیاسی از ســینما در دهههای گذشته زمانی
صــورت گرفت که نظامهای ایدئولوژیک ســعی میکردند
اهداف خود را از طریق سینما به مردم معرفی و بر ذهن مردم
منطبق کنند تا از این طریق شاهد افزایش استفاده از ابزار هنر
برای ارتقای مشروعیت نظامهای سیاسی باشیم».
وی تاکید کرد« :قرار دادن مردم در میزان تاثیرگذاری رای و
به موازات آن ایجاد این آگاهی ،موجب بهرهبرداری از ابزار
سینما در انتخابات شده اســت و کسانی که به دنبال کسب
رای بیشتری هستند از این ابزار بیشتر استفاده میکنند».
دکتر یوسف موالیی ،استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران،
نیز با اشاره به نظام انتخاباتی گفت« :کسی که هنرمند است در
دوره انتخابات به دوره سیاست پای میگذارد و نگران است
سیاســت این اندوخته را به تاراج ببرد و تالش میکند بین
وظیفه اجتماعی خود و نگاه انسانی موازنهای را برقرار کند».
دکتر موالیی تاکید کرد« :اگر هنر محدود به ابزار و تکنیک و
تهی از زیباشناســی و اخالق و انسانی باشد سینما در اختیار
قدرت قرار میگیرد .وقتی درباره سینماگر صحبت میکنیم از
انسانی اخالقی حرف میزنیم که از هنر سینما استفاده میکند
تا برای حق حیات انسانها تالش کند».
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تشریح روند جدید تحوالت سوریه
در دانشکده مطالعات جهان

نشست تخصصی روند جدید تحوالت سوریه در دانشکده
مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر مسعود اسداللهی ،نویسنده و پژوهشگر امور بینالملل،
در نشســتی تخصصی ۱۰ ،اردیبهشــت ،در تاالر ایران این
دانشکده به تشــریح روند جدید تحوالت سوریه با هدف
روشــنکردن مواضــع ایران در قبال مســائل این کشــور
پرداخت.
در این نشســت که به دعوت دانشــکده مطالعات جهان و
انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار شــد ،دکتر اسداللهی،
ضمن تحلیل جامعهشــناختی روندی که ســوریه را به این
شرایط کشاند ،جنگ سوریه را جنگی ژئوپلیتیکی و بحران
ســوریه را یکی از مهمترین بحرانهای جهان بعد از جنگ
جهانی دوم خواند.
در این نشســت که به دعوت دانشــکدة مطالعات جهان و
انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار شــد ،دکتر اسداللهی،
ضمن تحلیل جامعهشــناختی روندی که ســوریه را به این
شرایط کشاند ،جنگ سوریه را جنگی ژئوپلیتیکی و بحران
ســوریه را یکی از مهمترین بحرانهای جهان بعد از جنگ
جهانــی دوم خواند ،زیرا کشــورهای بســیاری در منطقه
درگیرند و پیچیدگیهای بینالمللی بسیاری دارد.

وي بــا دیدی جامعهشــناختی به تحلیــل وضعیت کنونی
ســوریه و ارتباط آن با ایران پرداخت و نخستین شبهه در
داخل کشور در جریان حضور ایران در سوریه را به تفاوت
زبانی دو کشور ایران و سوریه نسبت داد که سبب میشود
جامعة ایران در جریان اخبار و اطالعات موجود قرارنگیرد
و با گرایشهای داخلی به مســائل ســوریه بنگرد .این در
حالی اســت که در داخل جامعة عربزبان حجم انبوهی از
اطالعات مربوط در دسترس است.
پژوهشگر امور بینالملل خاطرنشان کرد« :سیاست داخلی
سوریه هرگز مورد تأیید کامل ایران نبوده است ،اما سیاست
خارجی این کشور و رویکرد ضداسرائیلی ،ضدآمریکایی و
دفاع از جنبشهای مقاومت ،ایران را به سمت سوریه متمایل
کرد ،آن هم در شــرایطی که در سوریه با ورود تکفیریها
جنگ مسلحانة تمامعیاری شکلگرفته بود .لذا ،این گفته که
ورود ایران بهعنوان شیعه ،اهل سنت را برانگیخت ،برداشتی
کام ً
ال نابجاست و پیش از ورود ایران ،درگیریهای منطقه با
شدت و حدت در جریان بود».
ً
دکتر اســداللهی ،در خاتمه مجددا تأکید کرد« :تحوالت در
سوریه صرفنظر از تحوالت داخلی ما در حال شکلگیری
بوده و ارتباطی با تحوالت در داخل کشور ما نداشته است».
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خــالصه خبــر

کارگاه راهاندازی کسب و کار ۶ ،اردیبهشت ،در پارک
علم و فناوری دانشــگاه تهران ،تکنیکهای خالقیت،
ایدهیابی ،کار تیمی ،انتخاب شــرکا ،مهارتهای الزم
برای کســب و کار ،آشــنایی با مفاهیــم گروه و تیم،
ویژگیهــای تیم ،فرایند تشــکیل و راهانــدازی تیم
شــرکت ،نقشهای افــراد در شــرکت ،تکنیکهای
تصمیمگیری گروهــی ،انتخاب و ترکیب تیم تجاری،
تحلیل محیط کســب و کار را با حضور  ۳۳شــرکت
کننده بررسي کرد.

همایش پیادهروی کارکنان دانشــگاه تهران به میزبانی
پردیــس علوم ،و با هماهنگی شــورای صنفی کارکنان
پردیس علوم و با مشارکت معاونت فرهنگی ،اداره کل
امــور رفاهی ،اداره کل تربیت بدنی و شــورای صنفی
مرکزی دانشــگاه تهران به مناســبت میالد با سعادت
حضرت مهدی موعود (عج) و روز شوراها در راستای
ترویج ورزش همگانی ،ایجاد شــور ،نشاط و امید در
بین کارکنان  ۹اردیبهشــت ،در پردیس مرکزی دانشگاه
تهران برگزار شد.

ســمینار و کارگاه بینالمللی مهندسی خالقیت ۸ ،تا
 ۱۰اردیبهشــت ،از ســوی پردیس البرز و با مشارکت
دانشــکده کارآفرینی برگزار و در این کارگاه سهروزه،
دکتر حســامالدین ،استاد دانشــگاه فنی وین اتریش و
مدیر بخش پروژههای مرســدس بنز آلمان در شرکت
 Ingenicsبه تدریــس موضوع خالقیت و کاربرد آن
در زمینه مهندسی پرداخت.

نخستین جلسه از دوره آموزشی راهنمایان ایرانگردی
و جهانگــردی با همت کانون گردشــگری باشــگاه
دانشــجویان اداره کل فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه
تهران ۲۴ ،فروردین ،در تــاالر اجتماعات روحاالمینی
باغموزه نگارستان ،برگزار شد.

کارگاه سه روزه بینالمللی اســتریولوژی ۱۸ ،تا ۲۰
اردیبهشت ،با همکاری انجمن بینالمللی استریولوژی
و با تدريس پروفســور نینگارد آرهوس ،از دانشمندان
برجســته علــم اســتریولوژی از دانمــارک ،و دکتر
صادقینژاد ،از دانشــکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،در
سالن شورای دانشکده دامپزشکی برگزار شد.
دکتر مسعود برومند ،معاون پژوهش و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ۱۱،اردیبهشت ،ضمن بازدید
از مؤسسه ژئوفیزیک با دکتر مجید نبیبیدهندی ،رئیس
مؤسســه ،دیــدار و از بخش پایش لــرزهای در مرکز
لرزهنگاری کشوری بازدید کرد.

در پــی حکمی از ســوی دکتر منصــور غالمی ۴،
اردیبهشــت  ،۱۳۹۷دکتــر حجتاله ایوبی ،دانشــیار
مطالعات فرانسه دانشگاه تهران ،به عنوان دبیر کمیسیون
ملی یونسکو ایران منصوب و  ۹اردیبهشت معرفي شد.
اولیــن کارگاه تربیــت کادر متخصص پیشــگیری
اولیه از اعتیاد ویژه کارشناســان شــاغل در ارگانها
و ســازمانهای کشور ،توســط مرکز مشاوره دانشگاه
تهران و با تدريس دکتر هومان نارنجیها ،پژوهشــگر
و متخصص پیشــگیری و درمان اعتیاد ،با حضور ۵۶
نفر از کارشناسان مذکور  ۹ ،و  ۱۰اردیبهشت ،در باغ
نگارستان دانشگاه برگزار شد.
کارگاه خبرنــگاری ویــژه دانشــجویان داوطلــب
همــکاری با اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشــگاه ،در
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راســتای برگزاری طرح دانشــجو ،خبرنگار و با هدف
توانمندسازی دانشــجویان داوطلب همکاری در زمینه
اطالعرســانی و خبررسانی به خصوص در زمینه نتایج
پایاننامهها و رسالههای دانشجویی و سایر رویدادهای
علمــی دانشــگاه تهــران ۳۰ ،فروردین ،در باشــگاه
دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
پنجمین مجموعه آموزشی زندگی باکیفیت تاليف فرهاد
رجبی ،دانشــجوی دکتری حرکات اصالحی دانشــگاه
تهران ،با تمرکز بر مشکالت اسکلتی کسانی که به دلیل
شــرایط شــغلی به مدت زیاد بدنشان در یک وضعیت
ثابت قرار دارد یا در نشســتن از الگوی مناسب استفاده
نمیکنند ،از سوي مرکز مشاوره دانشگاه منتشر شد.
آثار عکاســی دکتر عزیز مهدی ،دانشآموخته زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه تهران ،با عنوان «پژواک[ :دیدن]
ایــران از میان لنزهای من» و بــا بیش از  ۳۰عکس از
مردم ،مکانهای تاریخی و مناظر طبیعی ایران در دهلی
نو ،هند ،به نمایش گذاشته شد.
هفته ســامت بــا معرفی شــعار ســازمان جهانی
بهداشت «پوشــش همگانی ســامت برای همه و در
هر جا» و همچنین شــعار مرکز مشاوره دانشگاه تهران
«خودمراقبتی روان ما همچون جســم ما نیاز به مراقبت
دارد» و بــا برپایی غرفه مرکز مشــاوره در بخشهای
مختلف در محوطه پردیس مرکزی ،پردیسهای فارابی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و دانشکده فنی فومن
و ســراهایهای دانشــجویی فاطمیه ،چمران و کوی
پسران ۳،تا  ۵اردیبهشت ،برگزار شد.
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
 ۱۶فروردین ،بــه همراه دکتر محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران ،و جمعی از مدیران ارشد وزارت
عتف با دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی ،اســتاد ممتاز
ادبیات فارسی دانشگاه تهران ،دیدار و گفتوگو کرد.
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رویــداد همیــاران نوپا ۱۹ ،اردیبهشــت ،با حضور
شرکتهای نوپا ،پژوهشــکدهها ،تیمهای دانشجویی،
اســتادان ،دانشــجویان ،فارغالتحصیالن ،کارآفرینان،
ایدهپردازان ،کارمندان و سایر عالقهمندان به کارآفرینی
در شــعبه پردیس فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران برگزار و صاحبان کســبوکار و مشاغل حاضر
شدند تا مشــکالت و نیازهای خود را به مجموعهای
از کارآفرینــان ،ایدهپــردازان و تیمهای اســتارتآپی
شــرکتکننده در ایــن رویداد ارائه دهنــد و تیمهای
برتری کــه به راهحلهای مناســبی در قالب محصول
یا خدمت دســت پیدا کردهاند را تحت حمایت خود
قرار دهند
جشــنواره نوروزی باغموزه نگارســتان و موزه مقدم
در ایــام نوروز  ،۱۳۹۷برگــزار و در  ۱۰روز تعطیالت
نوروزی۳۱ ،هزار ۱۵۸گردشگر از باغموزه نگارستان و
۱۲هزار و ۳۰۷گردشگر از موزه مقدم دیدن کردند.
پــروژه رونمایــی از نرمافــزار چکامه «مشــاعره
گفتاری با رایانه»  ۱۷اردیبهشــت ،بهصورت مشترک
با همکاری دو دانشــکده ادبیات و علوم انســانی ،به
نمایندگی دکتر محمود بیجنخان و دانشــکده علوم
و فنــون نوین ،به نمایندگی دکتر هادی ویســی و با
پشــتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور اجرا شد.
شــمارههای منتشرشده مجله  Geopersiaدانشکده
زمینشناســی این پردیس با ســردبیری دکتــر ابراهیم
قاســمینژاد رائینی از سال ( ۲۰۱۵تا  ،)۲۰۱۷در پایگاه
معتبر و بینالمللی  WOSنمایه شد.
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
و دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
 ۲۳فروردین ،با خانواده شهید دکتر مسعود علیمحمدی
دیدار کردند.
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هفته سراهای
دانشجویی در دانشگاه
تهران برگزار شد
مراســم اختتامیه هفته سراهای دانشجویی با حضور گسترده
دانشجویان خوابگاههای مختلف دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر محمد اســماعیلی ،مدیرکل اداره امــور خوابگاههای
دانشگاه تهران در تشریح برنامههای برگزار شده در این هفته
گفت« :امســال برنامههای هفته سراهای دانشجویی به طور
مستقل در پنج مجتمع خوابگاهی شامل خوابگاه کوی پسران،
خوابگاه فاطمیه ،مجتمع شــهید چمــران ،خوابگاه متأهلین
جالل و خوابگاههای پراکنده در ســطح شــهر ،از  ۱۹تا ۲۵
اردیبهشت ،با شعار سراهای دانشجویی و حمایت از کاالی
ایرانی برنامهریزی و اجرا شد».
مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران افزود« :محورهای برنامه
که توســط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری اعالم شد شامل سه محور ،برنامههای فرهنگی ،ورزشی،
برنامههای آموزشی ،برنامههای بازدید و نظرسنجی بود».
وی اظهار داشت« :بخش برنامههای فرهنگی،ورزشی ،شامل
برگزاری نمایشــگاه عکس ،نمایش فیلــم ،نمایش ورزش
باستانی ،برگزاری مســابقات کتابخوانی ،قرآن ،مقالهنویسی،
خاطرهنویسی بود .همچنین در بخش بهسازی محیط ،نظافت
و توسعه سالمت ،ایســتگاههای سالمت شامل فعالیتهای
بهداشــتی توسط مرکز بهداشــت و درمان و بهداشت روان

توسط مرکز مشــاوره دانشــگاه در مجتمعهای خوابگاهی
برگزار شــد و اردوهای تهرانگردی و بازدید دانشجویان از
نقاط دیدنی شهر نیز از جمله برنامههای اجرایی بود».
مدیر کل امور خوابگاهها خاطرنشــان کرد« :در بخش برنامه
ورزشی ،برنامه متنوع شامل مســابقات طنابکشی ،پرتاب
دارت ،فوتبال دستی و ...برگزار شد .از دیگر برنامهها اجرای
موسیقی محلی ،نمایش خیابانی ،شعبدهبازی و نورافشانی و
برگزاری مسابقات آشپزی در مجتمعها بود».
دکتر اسماعیلی با اشــاره به برنامه آموزشی برگزار شده در
این هفته تاکيــد کرد« :در این بخش برنامههای آشــنایی با
آسیبهای ناشی از مواد مخدر ،مشروبات الکلی و قرصهای
روانگردان برگزار شــد و در غرفههای مربوط به ســامت
جسم و روان ،پزشکان و روانشناسان مستقر شدند و به ارائه
خدمات پرداختند».
وی برگــزاري کارگاههــای مربــوط به رژیمهــای تغذیه،
همایشهای یک روزه شــامل بازدیــد از مراکز کارآفرینی،
امکانات ورزشی ،بهداشت و تغذیه سالم ،مهارتهای زندگی
و اســتفاده آگاهانه از فضاهای مجازی را از ديگر برنامههاي
هفته خوابگاهها اعالم کرد.
مدیر کل امــور خوابگاههای دانشــگاه در ادامه گفت« :در
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بخش بازدید و نظرســنجی ،تعدادی از نمایندگان مجلس و
مسئوالن شهری از مجتمعهای خوابگاهی بازدید کردند و با
سیستمهای داخل دانشگاه و محیط زندگی دانشجویان آشنا
شــدند و برای مدیریت بهتر آن اعالم نظر کردند .همچنین
از دانشجویان توســط اعضای شورای صنفی راجع به انواع
فعالیتها در مجتمعهای خوابگاهی نظرسنجی شد».
وی افزود« :روز آخر به عنوان مهارتهای زندگی و استفاده
آگاهانــه از فضــای مجازی بــود که مراســم اختتامیه۲۶ ،
اردیبهشت ،بهصورت مجزا در خوابگاه کوی پسران و مجمع
خوابگاهی شهید چمران (مجتمع دختران) برگزار شد».
مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران درباره برنامه آتی در
جهت بهسازی محیطهای خوابگاهی گفت« :به طور خاص
رسیدگی به امور پیرامونی و محیطی مجتمعهای خوابگاهی
مانند رســیدگی به فضای سبز و ایجاد نشاط در محیط را در
دستور کار قرار دادهایم».
وی یادآور شد« :از سال گذشته برنامه توسعه دانشگاه سبز و
برای خوابگاهها به نام سرای سبز در دستور کار قرار داده شد
و در این راستا ،تعدادی کمیته با حضور دانشجویان و مسئوالن
خوابگاهی ایجاد کردیم .در این کمیتهها پروژههای مربوط به
آن را پیگیری میکنیم .به عنوان مثال ســال گذشته در مجتمع
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خوابگاه متأهلین «پروژه آب خاکستری» اجرا شد که بخشی از
آب فاضالب ،بعد از تصفیه به مصرف فضای سبز میرسد که
باعث افزایش بهرهوری در مجموعه میشود .امسال این طرح
را برای سایر مجتمعهای خوابگاهی دنبال میکنیم».
دکتر اسماعیلی گفت« :از سایر اقدامات ،بحث تغذیه ارگانیک
در مجتمعهای خوابگاهی است و قصد داریم مصارف مربوط
بــه داخل کوی را از طریق گلخانههــا تأمین کنیم تا به این
وسیله به افزایش ارائه غذای سالم به دانشجویان کمک کنیم».
وی افــزود« :در زمینه تولید برق مورد نیاز از طریق پنلهای
خورشیدی ،فعالیتهایی را آغاز کردهایم و امیدواریم امسال
بــه صورت پایلوت در یک یــا دو مجتمع خوابگاهی آن را
پیادهســازی کنیم .همچنین آموزش دانشــجویان در زمینه
کارآفرینی را دستور کار قرار دادهایم .این کار باعث افزایش
انگیزه دانشــجویان برای تحصیل و کمک به اشــتغال آنها
در آینده و اســتفاده بهینه از اوقات فراغت دانشــجویان در
محیطهای خوابگاهی میشود».
هفته ســراهای دانشجویی از  ۲۲اردیبهشــت آغاز و تا ۲۵
این ماه با مشــارکت فعال دانشــجویان و بخشهای مرتبط
دانشگاه تهران و اجرای برنامههای متعدد و متنوع در سراهای
دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.
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برنامههايدانشــگاهتهـــران
در هفتـــه سراهــای دانشجـــویی

گفتوگو با معاون دانشجویی دانشگاه تهران
گفتوگو :ليال احمدي

برنامههای هفته سراهای دانشجویی به طور مستقل در پنج مجتمع
خوابگاهی شــامل خوابگاه کوی پسران ،خوابگاه فاطمیه ،مجتمع
شــهید چمران ،خوابگاه متأهلین جالل و خوابگاههای پراکنده در
ســطح شهر ،از  ۱۹تا  ۲۵اردیبهشت ،با شعار سراهای دانشجویی
و حمایت از کاالی ایرانی و با مشــارکت و همياري دانشجويان
در دانشــگاه تهــران برنامهریزی و اجرا شــد .محورهای برنامه
که توســط صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری اعالم شد شامل سه محور ،برنامههای فرهنگی ،ورزشی،
برنامههای آموزشی و برنامههای بازدید و نظرسنجی بود ،اما هدف
از برگزاري هفته ســراهاي دانشــجويي توجه به سرا و خوابگاه
دانشــجويي اســت تا توجه مســئولين و خيرين را براي ايجاد
امکانات و رفاه بيشتر دانشجويان جلب کند .همزمان با برگزاري
هفته ســراهاي دانشجويي با دکتر حسن بهنژاد ،معاون دانشجويي
دانشــگاه تهران ،گفتوگويي انجام داديم تا برنامههاي دانشگاه
تهران را براي ارتقاي کمي و کيفي خوابگاهها جويا شويم.

| آقاي دکتر در ابتدا بگوييد دليل تغيير نام
خوابگاهها به سراهاي دانشجويي چه بوده است؟

ج| هفته خوابگاههاي دانشجويي که هر ساله
در سطح خوابگاهها برگزار ميشود ،امسال با
تغيير نام خوابگاهها به ســراهاي دانشجويي
آغاز به کار کرد .اين واژه در جلســه معاونين
و دبيران مناطق دهگانه کشور مطرح شد که با
موافقت وزير علوم ،تحقيقات و فناوري همراه
بود و به نظر ميرسد نســبت به خوابگاه بار
معنايي بيشتر و بهتري را در خود دارد.
| هفته خوابگاهها يا سراهاي دانشجويي با چه
رويکرد و هدفي برگزار ميشود؟

ج| هر ساله هفته خوابگاهها به منظور ارتقاي
ســطح کيفي ،ايجاد شور و نشــاط و کمک
گرفتن از دانشــجويان براي انجــام طرحها
و فعاليتهــاي مرتبط بــا خوابگاهها برگزار
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ميشود .برگزاري نمايشگاههاي دانشجويي در سطح خوابگاه نشاندهنده فعاليتهاي
دانشجويان براي نشان دادن برنامههاي قومي مناطق مختلف کشور است .در اين هفته
دانشــجويان ميتوانند با چگونگي زندگي و وضعيت فرهنگي يکديگر آشــنا شوند.
ارتقاي وضعيت خوابگاها با کمک دانشــجويان ،خيرين و مســئوالن از ديگر اهداف
برگزاري هفته سراهاي دانشجويي است.
| دانشگاه تهران امسال چه برنامههايي در نظر دارد؟

ج| امسال مانند سالهاي گذشته حتي پرشورتر و در راستاي اهدافي که عنوان شد هفته
سراها را آغاز کرديم .برگزاري برنامهها ،جشنواره فرهنگي و هنري دانشجويي ،برنامه
و نمايشهاي ميداني در فضاي باز ،موســيقي محلي ،فعاليتهاي حرفهاي ،برنامههاي
ورزشي ،مسابقات محلي به منظور ايجاد روحيه شاد در دانشجوياني که به علت دوري
از خانواده در شرايط سختي قرار دارند.
برپايي غرفههاي دانشجويي براي معرفي فرهنگ ،غذاها و سوغات شهرهاي مختلف،
جشــنواره پخت غذا ،نمايش فيلمهاي به روز با شــرايط مناسب و در محيط دوستانه
دانشــجويي ،نمايشهاي خياباني و برنامههاي تفريحي مانند تهرانگردي که بالفاصله
در انتهاي هفته ســراها برگزار ميشد تا دانشجويان شهرستاني بتواننند با مجموعههاي
ديدني شهر تهران آشنا شوند.
امســال ســالن اصلي کوي را که تاالر انديشه است به صورت کامل نوسازي کرديم و
شرايط ســالني خوبي را فراهم و برنامه هفته خوابگاه را در آن برگزار کرديم و برنامه
بعدي ما اين است که برنامههاي جام جهاني را در اين سالن نمايش دهيم.
| چه برنامههاي عملي براي ارتقاي سطح کمي و کيفي خوابگاه در نظر داريد؟

ج| بعد ديگر هفته خوابگاهها دعوت از مسئولين مختلف کشوري است که با مشکالت
خوابگاها آشــنا شــوند و بتوانند تدابيري بينديشند تا شــرايط خوابگاهها بهتر شود.
معاونين وزارت و نمايندگان مجلس يک روز به خوابگاه خواهند آمد تا با دانشجويان
گفتوگو کنند و از نزديک با مشکالت از آشنا شوند و در رفع مشکالت کمک کنند.
حضور خيرين در ارتقاي وضعيت خوابگاه از ديگر برنامههاي ما خواهد بود .خوشبختانه
تاکنون کمکهاي خوبي براي تجهيز خوابگاهها ،کتابخانهها و مراکز عمومي دانشجويي
از سوي خيرين دريافت شده و بسياري از خيرين تمايل داشتند تا براي بهبود امکانات
دانشجويي اقدام کنند.
تالش ما اين است که تا مهر ماه با استفاده از تجهيزات نو و به روز بتوانيم کمبودهاي
موجود را پوشــش دهيم .اولويت ما اتمام خوابگاه جديد احداثي در کوي است که تا
مرحله ســفتکاري کار به اتمام رسيده و ظريفکاري ســاختمان باقي مانده است و
درخواســت ما از خيرين اين است که براي تکميل و راهاندازي آن به ما کمک کنند و
اگر بتوانيم از يکي از خيرين کمک بگيريم ،ساختمان به نام ايشان افتتاح خواهد شد و
در غير اين صورت مجبور خواهيم شد از منابع بانکي براي اتمام خوابگاه استفاده کنيم.
در حوزههــاي فرهنگي نيز تفاهمنامهايي را با مراکز فرهنگي در شــرف عقد داريم که
بســياري از اردوهاي دانشــجويي را به کمک اين عزيزان اجرايي و از امکانات ساير
نهادها به خوبي استفاده کنيم تا با حداقل هزينه بتوانيم شرايط اردويي خوبي را فراهم
کنيم.
ايجــاد اورژانس در پرديس شــمالي برنامــه ديگر ما براي بهبود شــرايط خوابگاهي

برگزاري نمايشگاههاي
دانشجويي در سطح
خوابگاه نشاندهنده
فعاليتهاي دانشجويان
براي نشان دادن
برنامههاي قومي مناطق
مختلف کشور است.
*

در اين هفته
دانشجويان ميتوانند
با چگونگي زندگي
و وضعيت فرهنگي
يکديگر آشنا شوند.
*

ارتقاي وضعيت
خوابگاها با کمک
دانشجويان ،خيرين
و مسئوالن از ديگر
اهداف برگزاري هفته
سراهاي دانشجويي
است
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است .ســاختماني را براي اين منظور آماده کرديم که اميدواريم در هفته
خوابگاهها راهاندازي شــود تا بتوانيم در حداقل زمان با سرعت و کيفيت
خدمات پزشکي به دانشجويان در خوابگاه ارائه کنند.
از ديگر کارهاي انجام شــده اجراي مصوبه شوراي معاونين دانشجويي
به منظور اســتفاده ظرفيت  ۱۰درصدي دانشجويان از تمامي سلفهاي
دانشجويي است .دانشــجوياني که در دانشکدهاي غير از دانشکده خود
کالس دارند ميتوانند از اين امکان اســتفاده کنند و يا دانشــجوياني که
غذا رزرو کردهاند  ،ولي نميتوانند از آن اســتفاده کنند غذاي خود را به
شــخص ديگري واگذار نمايند .اينها اقداماتي است که در راستاي بهبود
شرايط خوابگاهي استفاده خواهد شد.
| به نظر ميرسد دانشگاه تهران همچنان با مشکل کمبود خوابگاه روبهرو است؟

ما براي گروههاي
مختلف دانشجويان
بينالملل ،زبانآموز
دهخدا ،پسا دکترا،
دانشجويان ميهمان
پژوهشي ،و تقريبا
براي دانشجويان
دکتري شبانه ظرفيت
الزم را فراهم کرديم
و وضعيت خوابگاههاي
دانشجويي را بهبود
بخشيديم

ج| به رغم اينکه دانشــگاه در حال ســاخت يــک مجموعه خوابگاهي
جديد اســت ،ولي ما همچنان با کمبود فضاي خوابگاهي مواجه هستيم.
در چهارســال گذشــته بيش از  ۱۲۰۰تخت خوابگاهــي را به مجموعه
خوابگاهي دانشــگاه اضافه کرديم که چيزي بيش از  ۱۵درصد دانشگاه
برابر با کل ظرفيت دانشــگاههاي بزرگ شــهرتهران است که اين عدد
بزرگي است.
ما براي گروههاي مختلف دانشــجويان بينالملل ،زبانآموز دهخدا ،پســا
دکترا ،دتنشجويان ميهمان پژوهشي ،و تقريبا براي دانشجويان دکتري شبانه
ظرفيت الزم را فراهم کرديم و وضعيت خوابگاههاي دانشــجويي را بهبود
بخشيديم .در واقع ظرفيت دانشجويي را از حداکثر  ۱۲نفر در يک اتاق به
 ۸نفر رسانديم و برنامه ما براي دو سال آينده اين است که ظرفيت حضور
دانشجويان در يک اتاق بيش از  ۶نفر نباشد.
اگر چه دانشــجويان ارشــد و دکترا ي ما در ظرفيت دو ،سه و حداکثر
چهار نفر برنامهريزي شــده است ،ولي در دوره کارشناسي شرايط بدي
را در بدو فعاليت شاهد بوديم که در برنامههاي خود با بودجه  ۹ميليارد
و  ۶۰۰ميليــون تومان در بخشهاي عمراني دانشــگاه و در جهت بهبود
شرايط دانشــجويان هزينه کرديم و برنامه امسال ما اين است که  ۸۰۰تا
يک ميليارد براي تجهيزات هزينه کنيم و در تابستان برنامههاي تجهيز و
نوسازي خوابگاه را پيگيري کنيم.
در حــال حاضر با هزينــهاي بالغ بر يک ميليــارد و  ۵۰۰ميليون تومان
واحدهــاي خوابگاهي خودگــردان را به اجاره و تصرف دانشــجويان
درآورديم .بنابرايــن ،هنوز نياز به ظرفيت خوابگاهــي داريم تا اين بار
بودجه زيادي را که مجبوريم هر ســاله براي اجاره خوابگاه خصوصا در
بخش کارشناســي هزينه کنيم از دوش دانشگاه برداريم .در هر صورت
اميدوارم در دو سال آينده ظرفيت خوابگاهي را به نقطه مناسبي برسانيم.
در سال گذشــته موفق شــديم درجه خوابگاههاي  ۵و  ۴را به درجات
بهتري برســانيم و امسال هم قرار اســت روي خوابگاههاي درجه  ۳کار
کنيم تا بتوانيم وضعيت خوابگاهي را بهبود بخشيم.

بینالمللی
اخــــــــــــــــــــــبـــــار

بازدید هیات عالیرتبه سوئیس
از دانشگاه تهران

دیدار سفیر لهستان
با رئیس دانشگاه تهران

برگزاری نشست تخصصی تجربه
کره جنوبی در انتقال پایتخت اداری در
دانشگاه تهران

سخنرانی رئیس دانشگاه تهران در
یازدهمین مجمع اتحادیه رؤسای
دانشگاههای روسیه
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سخنرانی رئیس دانشگاه تهران در یازدهمین مجمع
اتحادیه رؤسای دانشگاههای روسیه

یازدهمین مجمع اتحادیه رؤسای دانشگاههای روسیه با حضور
و ســخنرانی دکتر محمود نيلي احمدآبادي ،رئیس دانشــگاه
تهران ،در دانشگاه پلیتکنیک سن پترزبورگ برگزار شد.
یازدهمین مجمع اتحادیه رؤسای دانشگاههای روسیه با حضور
حدود  ۶۰۰رئیس دانشــگاه از روســیه و ســایر کشورها۶ ،
اردیبهشت ،در دانشگاه پلیتکنیک سن پترزبورگ برگزار شد.
در جلســه عمومی این مجمع که والدیمیــر پوتین ،رئیس
جمهور فدراسیون روســیه ،در آن حضور داشت ،پروفسور
ویکتور ســادونیچی ،رئیس دانشــگاه دولتی لومونوسوف
مسکو و رئیس اتحادیه دانشگاههای روسیه ،ضمن قدردانی
از حمایتهای رئیس جمهور روسیه از دانشگاهها و آموزش
عالی این کشــور گفت« :در این مجمــع حدود  ۶۰۰رئیس
دانشگاه از روسیه و کشورهای ایران ،چین ،ژاپن ،بالروس،
آذربایجان ،ارمنستان ،آبخازیا ،اردن ،قزاقستان ،لبنان ،اسلونی
و ...شرکت کردهاند».
رئیس دانشگاه دولتی مسکو با اشاره به فعالیتهای بینالمللی
دانشــگاههای روســیه افزود« :در بســتر اتحادیه روســای
دانشگاههای روسیه ظرف چند سال گذشته چندین اتحادیه
بینالمللی دانشگاهی با کشورهای خارجی ایجاد شده است
که عبارتند از اتحادیه دانشگاههای کالسیک روسیه و چین؛

اتحادیه دانشگاههای برتر روسیه و جمهوری اسالمی ایران؛
اتحادیه دانشــگاههای روسیه و ژاپن و اتحادیه دانشگاههای
روسیه و هندوستان».
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،نیز در
این کنگره به ایراد ســخنرانی پرداخت و در ابتدای سخنان
خــود گفت« :الزم میدانم از همه برگزارکنندگان این مجمع
بزرگ و مهم و همکاران محترم در دانشگاههای کشور بزرگ
روسیه سپاسگزاری نمایم .امیدوارم تالشهای فراوان آنان به
بار بنشــیند و این مجمع نتایج خوب و مفیدی در پی داشته
باشد».
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه خاطر نشــان کرد« :بســیار
خوشــحالم بهعنــوان رئیــس کهنتریــن ،بزرگترین و
تأثیرگذارترین دانشگاه ایران که مورد احترام همه دانشگاهها
و موسســات آکادمیک ایران اســت و به نحــوی میتواند
دانشــگاههای ایرانی را در چنین مجمعی نمایندگی کند ،در
اینجا حضور دارم و با شما روسا و هیاتهای محترم سخن
میگویم».
دکتر نیلی احمدآبادی دانشگاه تهران را نخستین مرکز آموزش
عالی مدرن در ایران با سابقه تاریخی  ۱۶۴سال توصیف کرد
و افزود« :این دانشگاه با داشــتن  ۳۰۰هزار دانشآموخته و
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 ۴۹هزار دانشــجویی که  ۶۰درصدشان در سطح تحصیالت
تکمیلی هستند ،نقش منحصر به فردی در توسعه اجتماعی،
فرهنگی ،فنی و اقتصادی این کشور داشته است».
وی تاکيد کرد« :دانشگاه تهران بهعنوان یک دانشگاه جامع با
 ۹پردیس در شهر تهران و سایر استانها ،از دریای خزر گرفته
تا خلیج فارس ،رشتهها و موضوعات متنوعی به دانشجویان
دوره کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ارائه میدهد».
رئیس دانشگاه تهران ،با اشاره به اينکه این دانشگاه دانشگاهی
پیشــگام در عرصه فعالیتهای بینالمللی است و در ایران
بیشــترین دانشــجوی بینالمللی بیش از  ۵۰کشور مختلف
دارد ،گفت« :دانشــگاه تهران با ارائه برنامههای مشــترک با
دانشگاههای سطح باالی جهان یکی از دانشگاههای بینالمللی
محسوب میشود و بیشترین کمک به تولید دانش در ایران از
ســوی این دانشگاه است .به طوری که بیش از  ۱۰درصد از
مقاالت منتشرشده ایران در مجالت علمی جهان به اعضای
هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه تعلق دارد».
به گفته دکتر نیلی احمدآبادی ،موسسات تحقیقاتی مشترک
با چندین وزارتخانه و شــرکت بزرگ ،همراه با پارک علم
و فناوری نوعی مشــارکت و همکاری عمیق دانشجویان و
دانشکدههای دانشگاه تهران در توسعه و پیشرفت ایران امروز
را نشان میدهد.
رئیس دانشــگاه تهران با اشاره به اینکه ملت ایران و روسیه،
با وجود فراز و نشیبهای متعدد ،همواره ارتباطات و روابط
تاریخی گســتردهای در زمینههای گوناگون داشتهاند ،یادآور
شد« :اصل همجواری در زمینههای متعددی اساس همکاری
و همیاری بین دو ملت ایران و روسیه را فراهم آورده است.
همسایگی ،ارتباطات فرهنگی دو ملت را به یک اصل مسلم
تبدیل کرده که در طول تاریخ هرگز انقطاعی نداشــته است.
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شاید این ارتباطات در برهههایی به سستی گراییده باشد ،اما
هیچ چیزی نتوانسته است آن را متوقف سازند».
وی با بیــان اینکه ارتباطات علمی را نیز میتوان در بســتر
روابط فرهنگی تعریف کرد ،افزود« :مبادالت علمی میتواند
در هر شرایطی تداوم یابد .خوشبختانه ،روندهای اخیر در این
روابط بسیار مثبت بوده و به نظر میرسد با تداوم این راه ما
شاهد گسترش ارتباطات عمیق و وسیع علمی بین نخبگان و
دانشمندان دو کشور باشیم».
دکتــر نیلی احمدآبــادی با عنوان اینکه در ســالهای اخیر
بارقههای امیدوارکنندهای از افزایش سطح همکاری و روابط
علمی بین جمهوری اســامی ایران و فدراســیون روسیه را
شــاهد بودهایم .تاسیس دبیرخانه مرتبط با دو دانشگاه تهران
و مســکو و برگــزاری اجالسهای چندگانه بین روســای
دانشگاههای مهم روســیه و روسای  ۱۳دانشگاه سطح یک
ایران را بهعنوان یکی از مهمترین رویدادها برشمرد.
وی در ادامه افزود« :در ســه سال گذشته سه اجالس مهم و
مفید با حضور روسای دانشگاههای مهم دو کشور ،با حمایت
و همکاری دانشگاه دولتی مســکو و دانشگاه تهران برگزار
شــده که اجالس اول و سوم در روســیه و اجالس دوم در
ایران بوده است .دانشگاه تهران پاییز امسال میزبان چهارمین
اجالس خواهد بود .برگزاری و تداوم این اجالسها نشانهای
از برقراری روابط پایدار و حرکت به ســوی گســترش این
روابط است».
به گفته رئیس دانشــگاه تهران ،در ســه اجالس گذشــته،
مباحث بسیار مهم و مفیدی مطرح شده و در حاشیه اجالس
یادداشت تفاهمهای زیادی به امضا رسیده که برنامههایی در
این چهارچوب به مرحلۀ اجرا در آمده است.
رئیس دانشــگاه تهران با تاکید بــر اینکه طراحی برنامههای
آموزشــی با همکاری دو دانشــگاه ،پژوهش مشترک ،تبادل
استاد و دانشجو در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته
که ثمره این اجالسها بوده است ،گفت« :بهعنوان مثال ،اخیرا ً
در مورد دانشگاه تهران ،سه دانشجو به دانشگاه دولتی مسکو
و هشت دانشجو به دانشگاه سن پترزبورگ اعزام شدهاند و
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همین تعداد دانشجو از دانشگاههای روسیه به دانشگاه تهران
فرستاده شدهاند».
دکتر نیلی احمدآبادی خاطر نشــان کرد« :دانشــگاه فدرال
جنوبی پیشنهاد شــروع همکاری تحقیقاتی مشترک درباره
مطالعات قفقاز را مطرح کرده است و دانشگاه تهران مشتاقانه
از این پیشنهاد استقبال میکند و امیدواریم این پروژه در آینده
نزدیک تحقق یابد».
وی با اشــاره به اینکه دانشگاه تهران مدتهاست با دانشگاه
دولتی مسکو همکاری دارد ،افزود« :این دانشگاه در طراحی
و اجرای ردهبندی دانشــگاههای برتر دنیا که دانشگاه مسکو
موسس و مجری آن است ،مشارکت داشته است».
رئیس دانشــگاه تهــران ادامه داد« :این دانشــگاه اکنون ۲۴
تفاهمنامــه همکاری با دانشــگاههایی مانند تیومن ،حمل و
نقل مسکو ،دانشــگاه دولتی مسکو ،فدرال جنوبی ،موسسه
زبانشناسی مســکو ،کازان ،دانشــگاه نفت و گاز گوپکی،
لوباچفســکی ،آلتای و موسسه روابط بینالملل مسکو دارد.
همچنین ،دانشــگاه تهران ،با تاســیس موسسه روسکیمیر،
فصل جدیدی در همکاری بین دو کشور گشوده است».
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از ســخنان خود با
اشــاره به اینکه دانشــگاه تهران یکی از اهداف برنامه سوم
راهبردی خود را بینالمللی شدن تعریف کرده است ،گفت:
«این هدف ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاه و حضور مؤثر
در چرخه تولید علم و فناوری جهانی اســت که با گسترش
همکاریهــای آموزشــی بینالمللی ،تقویــت فعالیتهای
پژوهشــی و فناوری بینالمللی ،بهینهسازی زیرساختها و
فرایندهای همکاری بینالملل محقق میشود».
وی افزود« :از این رو ،دانشــگاه تهران سیاســت گسترش
روابط و ارتباطات بینالملل را در دستور کار خود قرار داده
اســت و بهطور جدی آن را دنبال میکند .عالوه بر بسیاری
از دانشــگاههای معتبر در جهان ،فدراســیون روسیه یکی از
کشورهای مورد عالقه ما برای گسترش و تقویت ارتباطات
بینالمللی دانشگاهی است».
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه مراودات علمی و فناورانه
بین دو کشــور همواره و در طول تاریخ برای طرفین اهمیت
خاصی داشته است ،خاطر نشان کرد« :شرایط کنونی منطقه
و جهان اهمیت این ارتباطات را بیشــتر کرده اســت .امروز
ایران و روســیه در سطح مسائل سیاسی ،منطقهای و جهانی،
نقش چشمگیر و غیر قابل انکاری ایفا میکنند .این همکاری
با بسط ســطح روابط در سایر عرصهها و حوزهها استحکام
بیشتری مییابد».

دکتــر نیلی احمدآبــادی در ادامه گفــت« :همکاری علمی
بین دانشــمندان و محققان دو کشــور در قالب تبادل استاد
و دانشــجو ،انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک و راهاندازی
دورههای آموزشی مشترک در کنار برنامهریزی برای آموزش
زبان هر کشور در کشور دیگر میتواند در دستور کار جدی
دانشگاههای ایران و روسیه قرار گیرد».
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای بینالمللی یکی از بحثهای
مهم در دانشگاههای ایران است ،افزود« :اینجانب به اهداف و
برنامههای دانشگاه تهران اشاره نمودم ،اما آنچه ذکر شد ،در
حقیقت بحث و برنامه مورد عالقه ســایر دانشگاههای ایران
نیز میباشد .دانشگاههای ایران برای توسعه علم براي ارتقای
زندگی بشر نیازمند گسترش تعامالت علمی هستند .به نظر
میرسد که تمایل به همکاری بین دانشگاههای ایران و روسیه
به دلیل پیشرفتهای علمی و فناورانه و سیاستگذاری علمی
افزایش یافته است و دانشگاهها را به گسترش روابط علمی
تشویق میکند».
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه ســخنان خــود خطاب به
روسا ،اســتادان و هیاتهای حاضر در کنگره و با یادآوری
اینکــه امروز جهان با چالشهای زیــادی چون تغییر اقلیم،
مشکالت محیطزیست ،آب ،فقر و افزایش فاصله بین فقیر
و غنی ،تهدید صلح و غیره روبهروســت ،گفت« :دانشگاهها
مسئولیتهای مهمی دارند ،زیرا راهحلهای علم مبنا بهترین
راه حلها هســتند و در این زمینه کمک دانشگاهها اولویت
باالیی دارد».
دکتر نیلی احمدآبادی افــزود« :این چالشها چنان بزرگ و
مهماند که هیچ دانشگاه و کشوری بهتنهایی نمیتواند از پس
آن بر آید ،از این رو ،شبکهســازی و همکاری دانشگاهی از
باالترین اهمیت برخوردار است».
رئیس دانشــگاه تهران در پایان روســای دانشگاههای برتر
روســیه را به جزیره کیش ،محل برگزاری چهارمین اجالس
مشترک دانشگاههای ایران و روسیه دعوت کرد.
در این اجالس ،دکتر محمدباقــر قهرمانی ،معاون بینالملل
دانشــگاه ،و دکتر سید حســن زهرائی ،عضو گروه زبان و
ادبیات روســی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی و مسئول
دبیرخانه دائمی اتحادیه دانشــگاههای ایران و روسیه ،رئیس
دانشگاه را همراهی میکردند.
دکتر نیلی احمدآبادی در حاشــیه این اجالس با پروفســور
سادونیچی ،رئیس اتحادیه دانشــگاههای روسیه ،و روسای
دانشــگاههای برخی از کشــورهای شــرکتکننده دیدار و
گفتوگو کرد.
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بازدید هیأت عالیرتبه سوئیسی از دانشگاه تهران

دبیر هیأت دولت سوئیس در آموزش ،تحقیقات و نوآوری
به همراهی هیأت عالیرتبه آموزشــی این کشــور با رئیس
دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر آمبروجیــو ،دبیر هیأت دولت ســوئیس در آموزش،
تحقیقات و نوآوری و هیأت همراه  17 ،اردیبهشت ،ضمن
بازدید از پارک علم و فناوری و پردیس دانشکدههای فنی
با دکتــر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران،
دیدار و گفت وگو کرد.
این هیأت ابتدا از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید
و بعد از تبادل نظر کلی و آشنایی با پارک و مالقات با رئيس
پارک علم و فناوری با نمایندگان شــرکتهای دانشبنیان
مستقر گفتوگو کردند.
در این بازدید مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به تشــریح دستاوردهای پارک در توسعه سطح دانش ،افزایش
اختراعات ثبت شده و ایجاد فرصتهای شغلی پرداخت.
در ادامه این دیدار ،دکتر آمبروجیو به نقش مهم نوآوری در
توسعه سطح علم و دانش و گسترش فضای تجارت اشاره
و پارکهــای علم و فناوری را از طالیــهداران این عرصه
توصیف کرد.
دبیر هیأت دولت سوئیس در آموزش ،تحقیقات و نوآوری
و هیأت همراه ســپس در پردیس شــماره  ۲دانشکدههای
فنی حضور یافتند و از آزمایشــگاه ملی نقشــهبرداری مغز
و متالورژی با حضور رئيس دانشگاه تهران بازدید کردند.
دیدار و گفتگو با رئیس دانشــگاه ،اعضای هیأت رئیســه و
برخی از اعضای هیأت علمی دانشــگاه تهران در خصوص
بررسی همکاریهای مشترک علمی پایانبخش این دیدار بود.

دیدار سفیر لهستان با رئیس دانشگاه تهران
ســفیر لهســتان با حضور در دانشــگاه تهران با دکتر نیلی
احمدآبادی دیدار و گفتوگو کرد.
یارسالو مارسین دمانسکی ،سفیر لهستان در تهران ۲۸ ،فروردین،
با دکتر محمود نیلی احمدآبادی دیدار و گفتوگو کرد.
در ایــن دیدار دو طرف درباره تبادل اســتاد و دانشــجو و
اجرایی کردن یادداشــتهای تفاهم بین دانشــگاه تهران و
دانشــگاه ورشــو و نیز کاراکف و آموزش زبان لهستانی به
عنوان یکی از زبانهای خارجــی انتخابی در یکی از مراکز
وابسته به دانشگاه تهران بحث وتبادل نظر کردند.
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سخنرانی رئیس بخش طراحی داروی
دانشگاه گرونینگن هلند در دانشگاه تهران
راهی سریع و کارآمد برای کشــف همآوردهای پروتئینی
در طراحی داروها» موضوع ســخنرانی الکساندر داملینگ،
رئیس بخش طراحی دارو در دانشــگاه گرونینگن هلند ،در
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران بود.
مرکــز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشــگاه تهران،
یکم اردیبهشــت ،میزبان پروفسور الکساندر داملینگ برای
ارائه ســخنرانی بود .وی پس از ارائه سخنرانی به سواالت

دانشجویان پاسخ گفت.
الکســاندر داملینگ بنیانگذار چند شرکت زیستفناوری و
نیز اســتاد دانشگاه پیتسبورگ در گروه داروسازی و شیمی
از ســال  ۲۰۰۴اســت .وی اخیرا ً به ریاست بخش طراحی
دارو در دانشگاه گرونینگن هلند منصوب شده است .بیش
از صد مقاله و کتاب به عنوان نویسنده و نویسندۀ همکار از
این استاد هلندی چاپ شده است.

آغاز همکاریهای دانشگاه تهران با دانشگاهها و انستیتیوهای اسالمی روسیه
دانشــکده الهیات و معارف اســامی دانشگاه تهران
با دانشــگاه اسالمی قازان روســیه ،دانشگاه فدرال و
انستیتیوی اسالمی مسکو همکاری میکند.
با تالش مرکز مطالعات عالی انقالب اســامی و دفتر
امور بینالملل دانشــکده الهیات و معارف اســامی و
تشــکیل جلســات تخصصی گروه اعزامی دانشــگاه
تهران و امضای رسمی تفاهمنامههای همکاری ،مسیر
همکاریهای علمی و پژوهشــی دانشکدههای الهیات
و معارف اسالمی و معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه
تهران با دانشگاه اســامی قازان روسیه و نیز دانشگاه
فدرال و انستیتیوی اسالمی مسکو هموار شد.
هیأت اعزامی دانشــگاه تهران ،اردیبهشــت  ،۱۳۹۷به
ریاســت دکتر مجید معارف ،رئیس دانشکده الهیات و
معارف اسالمی ،با هدف گفتوگو و توافق در زمینههای
انجام فعالیتهای پژوهشی مشترک ،برگزاری سمینارها

و نشســتهای آموزشــی ،مبادله اطالعات مورد نیاز
طرفین ،اجرای دورههای کوتاهمدت تخصصی ،تبادل
دانشجو ،نشر مقاالت علمی در مجالت معتبر به روسیه
سفر کرد.
در این سفر ،دکتر احد فرامرز قراملکی با عنوان «فلسفه
و خروجی نظام آموزشی علوم انسانی و الهیات»؛ دکتر
عبدالهادی فقهیزاده با موضوع «روشها و تجارب نظام
آموزشی جمهوری اسالمی ایران در علوم انسانی»؛ دکتر
علی بیات با ارائه مقالهای با عنوان «ویژگیهای استادان
علوم انسانی»؛ دکتر محمود واعظی با موضوع «ساختار
رشتههای علوم انسانی در نظام جمهوری اسالمی ایران
با تاکید بر سند جامع علمی»؛ دکتر علی عسگری یزدی
با عنوان «مدلهای تدریس اسالم در جمهوری اسالمی
ایران» و دکتــر مجید معارف ،با موضوع «اهداف نظام
آموزشی جمهوری اسالمی ایران» سخنرانی کردند.
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کنفرانس روابط ایران و ترکیه
چشمانداز آینده
در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
برگزار شد
کنفرانس روابط ایران و ترکیه ،چشــمانداز آینده ،از سوی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری
گروه ترکیهشناســی پژوهشــکده مطالعات اســتراتژیک
خاورمیانه ۲۵ ،اردیبهشت ،برگزار شد.
ایــن کنفرانس با هدف تحلیل و بررســی تجارب تاریخی،
مشترکات فرهنگی و مذهبی ،موقعیت استراتژیکی دو کشور
در منطقه ،نقش دو کشور در تحوالت منطقهای و چشمانداز
روابط ایران و ترکیه ،با حضور کارشناسان تشکیل شد.
ســخنرانان مراســم ،آقایان یاشــار یاکیش ،وزیر اســبق
امورخارجه ترکیه؛ فهیم تاشتکین ،روزنامهنگار و کارشناس
ارشــد مســائل ترکیه؛ دکتر رضا دهقانی ،دانشیار دانشگاه
تهران؛ صادق ملکی ،کارشــناس ارشد مسائل خاورمیانه و
رحمت حاجیمینه ،پژوهشــگر ارشد پژوهشکده مطالعات
استراتژیک خاورمیانه ،بودند.
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بازدید رئیس دانشکده ارتباطات
دانشگاه باپتیست هنگ کنگ
از پردیس هنرهای زیبا
رئیس دانشکده ارتباطات دانشــگاه باپتیست هنگکنگ از
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران بازدید کرد.
پروفســور هوانگ یو ،رئیس دانشــکده ارتباطات دانشگاه
باپتیست هنگ کنگ ،و خانم ناتالی لیانگ ،مسئول جشنواره
فیلم دانشجویی این دانشــگاه ۲۶ ،فروردین ،ضمن بازدید
از پردیس هنرهای زیبا با مســئوالن پردیس در راســتای
گســترش همکاریهای علمی ،فرهنگــی و هنری دیدار و
گفتوگو کردند.
پروفســور هوانگ یــو و همراه وی با حضــور در کالس
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن ،از آنها و دیگر
دانشــجویان عالقهمند دعوت کردند تا در اولین جشنواره
بینالمللی دانشــجویی فیلم دانشــگاه باپتیست هنگکنگ
شرکت کنند.
اولین جشنواره بینالمللی دانشجویی فیلم دانشگاه باپتیست
 ۷تا  ۹نوامبر  ۲۰۱۸در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دیدار هیأت دانشگاهی چینی از دانشکده کارآفرینی
هیأتی  ۱۲نفره متشــکل از اعضای هیأت
علمی دانشکده کسب و کار دانشگاه پکن،
 ۲۹اردیبهشــت ،از دانشــکده کارآفرینی
بازدید و با مسئوالن این دانشکده دیدار و
گفتوگو کردند.
در این دیدار دکتر چیا شــانگ چو ،رئیس
هیأت ،به معرفی دانشــکده کســب و کار
دانشــگاه پکــن پرداخت و گفــت« :این
دانشکده در ســال  ۲۰۰۴با هدف ارتقای
حضور دانشگاه پکن در تحقیقات اقتصادی،
مالی و مدیریت جهانی تأسیس شده و در
حال حاضر سه مدرک کارشناسی ارشد در
امور مالی ،مدیریــت و اقتصاد و همچنین
یــک برنامه  MBAبــرای دانشــجویان بینالمللی به زبان
انگلیسی ارائه میکند».
با توجه به اهداف و زمینههای مشترک دانشکده کسب و کار

دانشگاه پکن با دانشکده کارآفرینی ،دو طرف بر تبادل استاد
و دانشــجو ،برنامههای فرصتهای مطالعاتی و برنامههای
آموزشــی مشترک توافق کردند و مقرر شد که این فعالیتها
در قالب یک تفاهمنامه همکاری مشترک نظام یافته ادامه یابد.
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برگزاری سمینار تبادالت معماری ایران و اروپا در پردیس هنرهای زیبا

سمینار تبادالت معماری ایران و اروپا به همت قطب علمی
فناوری معماری ۲۸ ،فروردین ،در این پردیس برگزار شد.
پروفســور مییر وایزر ،پژوهشگر معماری از کشور آلمان،
برگزار کننده این ســمینار بود که این ســمینار را با بررسی
ایدئولوژی باغ ایرانی آغاز و نظام فضایی آن را در باغسازی
اروپا و افریقا رصد کرد .پس از بررســی ایدئولوژیک ،وی
المانهــا و کالبدهای معماری ایرانــی را در برخی از آثار
معمــاری مغرب جســتوجو و پــس از آن وی با تمرکز
بــر آنچه عصر طالیی معماری مــدرن در ایران میخواند،
خوانش آثار معماری معاصر ایران را مورد واکاوی قرار داد
و ســعی در شناسایی ریشههای این معماری بر اساس آثار
کالسیک معماری ایرانی و اسالمی داشت.
این ســمینار با اســتقبال قابل توجه دانشجویان معماری و
شهرسازی برگزار شد و دکتر ایرج اعتصام نیز با شرکت در
بخش نهایی پرســش و پاسخ ،حاضرین را از نظرات خود

آگاه کرد.
پروفســور مییر وایزر ،پژوهشگر معماری از کشور آلمان
و نویســنده کتاب «راهنمــای معمارانه ایران» اســت که
راهنمایی برای گردشــگران از منظر معماری اســت .این
کتــاب بیش از  ۳۰۰بنای معماری از ابتدای صفویه تا پس
از انقالب اســامی ایران را شامل میشــود و بناهایی از
تهران ،اصفهان ،کاشــان ،شــیراز و تبریز را مورد بررسی
قرار داده است.
تمرکز اصلی پروفسور مییر در انتخاب و بررسی این بناها،
هویت و الفبای مشــترک معماری ایرانی و اسالمی در آنها
بوده است .وی معتقد است اثرات این معماری و شهرسازی
را میتوان در آسیای میانه و هند رصد نمود.
پروفســور می یر یک نسخه از این کتاب را که به زبانهای
انگلیس و فرانســوی نوشته شده است ،به کتابخانه پردیس
هنرهای زیبا اهدا کرد.

بازدید هیأت هلندی از دانشکده مطالعات جهان
هیأت  ۷۵نفره هلندی از دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
بازدید کرد.
 ۸اردیبهشــت  ،۱۳۹۷هیأتــی  ۷۵نفره از هلنــد ضمن بازدید
از دانشــکده با دکتر سیدمحمد مرندی ،اســتاد گروه مطالعات
آمریکای دانشکده مطالعات جهان ،دیدار و گفتو گو کردند.
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دانشکده کارآفرینی به شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه میپیوندد

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به شبکه کیفیت آموزش
عالی در آسیا و اقیانوسیه میپیوندد.
پروفســور جینان چین ژانگ ،مدیر شــبکه کیفیت آموزش
عالی در آســیا و اقیانوســیه ( ۲۴،)APQNاردیبهشت ،با
حضور در دانشکده کارآفرینی با اعضای هیأت علمی دیدار
و گفتوگو کرد.
در ابتدا پروفسور جینان چین ژانگ ،پنجمین مدیر ،APQN
با اشــاره به چهاردهمین سال فعالیت این شبکه به نقش آن
در ایجاد افقهای جدید در حوزه ارزیابی کیفیت گفت« :در
حال حاضر  ۱۱۴دانشــگاه از منطقه آسیا و اقیانوسیه عضو
این شــبکه هستند و هرساله گزارشــی از نتایج ارزیابی در

کیفیت آموزش عالی اعضا منتشر میشود».
وی در ادامــه به معرفی شــاخصها و مالکهای ارزیابی
کیفیــت و پیامدهای یادگیری دانشــجویان در این شــبکه
پرداخت.
در این جلســه ،با درک ضــرورت ارزیابی کیفیت آموزش
کارآفرینــی و اجرای ارزیابی درونی و بیرونی و اقدام برای
بهبــودی آموزش کارآفرینی در ایران از ســوی مســئوالن
دانشــکده ،مذاکرات اولیه در خصوص پیوســتن دانشکده
کارآفرینی به شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه
انجام شد.

بازدید هیأت دانشگاه منتصریه عراق از مؤسسه لغتنامه دهخدا
هیأتی از دانشگاه منتصریه عراق از مؤسسه لغتنامه دهخدا
و مرکــز بینالمللی آموزش زبان فارســی دانشــگاه تهران
بازدید کرد.
هیأتی از دانشگاه مســتنصریه عراق متشکل از دکتر صباح
کاظــم بحرالعاوی ،دکتر موید مجیــد آل صورنیت و دکتر
لطیفه عبدالرسول عبد ۱۸ ،اردیبهشت ،با دکتر علی درزی،
رئیس مؤسســه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش
زبان فارسی دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
این هیأت دانشــگاهی با ابراز تمایل به برگزاری دورههای
آموزشی مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش
زبان فارسی در دانشگاه مستنصریه ،خواستار گنجاندن این
موضــوع در تفاهمنامــه همکاری میان دانشــگاه تهران و
دانشگاه مستنصریه شدند.
گفتوگو با زبانآموزان عراقی و لبنانی شاغل به تحصیل در

مؤسسه و بازدید از کالسهای آموزشی و گنجینه دهخدا از
دیگر برنامههای این دیدار بود.
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نشست تخصصی تجربه کره جنوبی
در انتقال پایتخت اداری در دانشگاه تهران برگزار شد

نشســت تخصصی تجربه کره جنوبــی در انتقال پایتخت
اداری در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد.
دانشــکده شهرســازی پردیس هنرهای زیبــا با همکاری
مؤسسه زمین و مسکن کره جنوبی ،وزارت راه و شهرسازی
و شرکت عمران شهرهای جدید ،نشست تخصصی تجربه
کره جنوبی در انتقال پایتخــت اداری را ۲۲ ،فروردین ،در
تاالر شهید آوینی این پردیس برگزار کرد.
این نشســت با حضور دانشجویان ،استادان دانشگاه تهران،
مسئوالن شــهرهای جدید ایران و مسئوالن کرهای برگزار
و ضمن معرفی شهر ســجونگ کره که حاصل بهروزترین
تکنولوژی این کشور است ،تجربه انتقال پایتخت اداری کره
جنوبی به این شهر را مورد بررسی قرار داد.
در این نشســت «جائه بین لیم» از مؤسسه زمین و مسکن
کره جنوبی که معرفی این شــهر را بر عهده داشــت گفت:
«بودجــه دولتی اجرای این پروژه  ۲۰میلیارد دالر اســت.
بودجه خرید زمین  ۵میلیارد و هزینه زیرســاخت  ۹میلیارد
دالر است ۸.۵ .میلیارد دالر را دولت تأمین کرد .اگر به این
مبلغ هزینه ساختوساز بخش خصوصی را اضافه کنیم به

 ۱۰۰میلیارد دالر میرسد».
وی افزود« :در مرحله اول ادارات دولتی وارد شهر میشوند،
در مرحله دوم تأسیســات و زیرساختها ساخته میشوند
و در مرحله ســوم پروژه به پایان میرسد .الگوی این شهر
ساختار خطی است .همچنین هر منطقه کاربرد خاصی دارد
که مردم میتوانند از تمهای مختلف لذت ببرند».
در ادامــه ایــن برنامه ،دکتر اســفندیار زبردســت ،معاون
پژوهشی و استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا،
نيز گفت« :اگر قرار باشــد در ایران نسبت به انتقال پایتخت
اداری اقدام کنیم ،این تصمیم باید ظرف دو ســه سال آینده
اتخاذ شود .در اریبهشت  ۱۳۹۴به وزارت راه و شهرسازی
دو سال زمان داده شــد تا امکان انتقال پایتخت را بررسی
کند .پس از دو سال این وزارتخانه اعالم کرد که ضرورتی
به انتقال مرکز سیاسی ،اداری نیست و ساختار فعلی تهران
کفایت میکند».
وی با بیان اینکه تجربه ترکیه ،تانزانیا ،قزاقستان ،پاکستان و
دیگر کشورها در انتقال پایتخت نشان میدهد رشد جمعیت
پایتخت قبلی متوقف نشده است ،گفت« :در عین حال اگر
نسبت به انتقال پایتخت اداری اقدام نکنیم ،جمعیتی که در
شهر دوم مستقر خواهد شد به پایتخت اولیه اضافه میشود.
همچنیــن تجربه نشــان داده در صورت انتقــال پایتخت،
سرعت رشد جمعیت پایتخت قبلی کاهش مییابد».
همچنین زهره داودپور ،عضو هیأت مدیره شهرهای جدید،
اظهار داشت« :در حال حاضر دو بحث سبکسازی تهران و
نقشهای موجود در تهران مطرح است .یکی از جاذبههای
شــهر تهران تمرکز موقعیتهای اقتصادی و تجاری در این
شــهر اســت .بنابراین ،ما باید یک بازبینی در نظام توزیع
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فعالیت و جمعیت داشته باشیم».
در ادامه ،حبیب اهلل طاهرخانی ،مدیرعامل شهرهای جدید،
گفت« :در منطقه کالنشــهری تهران با مشکالتی مواجهیم
که دائم ًا رو به رشــد است؛ یکی از این مسائل ناشی از آن
اســت که هنوز تمرکزگرایی در تهران متوقف نشده است.
طبق سرشــماری  ۱۳۹۵اســتانهای تهران و البرز باالترین
نرخ رشــد جمعیت را به خود اختصــاص دادهاند .در دهه
آینده نیز پیشبینی میشود که این روند ادامه پیدا کند».
وی با بیان اینکه موضــوع انتقال مرکز اداری از تهران باید
مورد بررســی و تفکر دقیق قرار گیرد ،افزود« :تجربه کره
نشان میدهد انتقال پایتخت در سطح جهانی هنوز به عنوان
یک راه حل مدنظر اســت .اســتقرار دستگاههای اداری در
تهران تمام طرحهای تمرکززدایی را دچار مشکل میکند».
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شهر سجونگ با سئول  ۱۲۰کیلومتر فاصله دارد و در سال
 ۲۰۱۲ورود جمعیت به این شــهر آغاز شــده است .با این
حال انتقال جمعیت چندانی از ســئول به این شــهر انجام
نشده و بیشتر جمعیت سجونگ از شهرهای اطراف به آنجا
آمدهانــد .زمان اجرای پروژه ســجونگ از  ۲۰۰۵تا ۲۰۳۰
تعریف شــده و  ۷۲.۹کیلومتر مربع مساحت دارد .همچنین
جمعیت پیشبینی شده برای آن  ۵۰۰هزار نفر است.
نکته جالب این شــهر میزان منطقه مســکونی آن است که
تنها  ۱۸.۸درصد است؛ زیرا  ۵۲.۴درصد آن به فضای سبز
اختصاص یافته است .سجونگ از شش منطقه تشکیل شده
کــه عبارتند از ســازمانها و ادارات دولتی ،منطقه تجاری،
منطقه استانداری و شــهرداری ،منطقه آموزش و پرورش،
منطقه سالمتی و رفاه ،و منطقه صنعتی.

اهداء نشان ویژه ونزوئال به رئیس دانشکده مطالعات جهان

دکتر ســعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکده مطالعات جهان
دانشــگاه تهران ،نشــان درجــه دوم صلیــب گارد ملی
جمهوری بولیواری ونزوئال را دریافت کرد.
در سالروز بزرگداشت استقالل کشور ونزوئال ،طی مراسمی
در سفارت ونزوئال در تهران ۳۰ ،فروردین ،خسوس گونزالس،
سفیر ونزوئال در ایران ،با اهدا نشان درجه دوم صلیب گارد
ملی جمهوری بولیواری ونزوئال به دکتر سعیدرضا عاملی،
رئیس دانشکده مطالعات جهان ،از همکاری علمی و فرهنگی
این دانشکده در معرفی و شناخت کشورهای آمریکای التین

و به طور خاص کشور انقالبی ونزوئال در سالهای گذشته
و همچنین برگزاری ســمینارهای مشترک و بهویژه برپایی
هفتههای متعدد کشــورهای آمریــکای التین و ونزوئال در
دانشکده قدردانی کرد.
در این مراسم دکتر سید سعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکده
مطالعــات جهان ،گفت« :مایه افتخار اســت نشــان ملی
کشــوری را دریافت میکنم که سالها در راه استقالل و
مبارزه با سلطه تالش کرده و همچنان از روحیه مبارزه با
ظلم و زور و تجاوز به حقوق دیگران برخوردار است».
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دیدار هیأت رئیسه دانشگاه تهران با رئیس بخش ورزش و جوانان یونسکو
رئیس بخش واحد اخالقیات ،جوانان و ورزش یونسکو۲ ،
اردیبهشت ،با رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس دانشــگاه تهران به همــراه معاونین روابط بینالملل،
دانشجویی ،فرهنگی و رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشــی با دکتر الکساندر شیشهلیک ،رئیس بخش ورزش
و جوانان یونســکو؛ خانم اســترکیش الروش ،رئیس دفتر
منطقهای یونسکو؛ دکتر نصیری قیداری ،دبیرکل کمیسیون
ملی یونســکو؛ دکتر مهنام ،مدیر گــروه علوم اجتماعی و
انسانی کمیســیون ملی یونســکو ایران در دانشگاه تهران،
دیدار و گفتوگو کردند.
در این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،با اشاره به موضوع ارتقاء جایگاه بینالمللی دانشگاه

تهران ،حمایت دانشــگاه تهران از راهاندازی کرسی تربیت
بدنی یونسکو در این دانشگاه را اعالم کرد.
در ادامه ،دکتر رضا رجبی ،رئیس دانشــکده تربیت بدنی،
ضمن ارائه گزارشي از دانشکده ،به ویژگیها و پتانسیلهای
موجود در دانشــکده اشاره و بر لزوم گسترش همکاریها
از قبیل انجام طرحهای مشــترک تحقیقاتی و نیز راهاندازی
کرسی تربیت بدنی یونسکو در دانشکده تربیت بدنی تأکید
کرد.
دکتر الکســاندر شیشهلیک به مناســبت گرامیداشت «روز
جهانی ورزش در خدمت صلح و توســعه» و برای شرکت
در همایشــی به همین مناسبت که در دانشکده تربیت بدنی
برگزار خواهد شد ،به ایران سفر کرد.

سخنرانی استادان دانشگاه لندن ،اسکس و وین در دانشگاه تهران
استادان دانشــگاههای لندن ،اســکس و وین در دانشکده
زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران سخنرانی کردند.
پروفسور هنری ویدوسن ،زبانشناس و صاحب نظریههای
زبانشناسی کاربردی و استاد دانشگاه لندن و دانشگاه اسکس
انگلیس و پروفسور باربارا سایدلهوفر ،استاد دانشگاه وین،
در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی با عنوان «زبانشناسی
کاربردی ،ســیر تحول و بستری برای آموزش و شکوفایی
علوم» سخنرانی کردند.
در این جلسه که استادان و دانشجویان از دانشگاههای سراسر
کشور از جمله دانشــگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه تربیت

مدرس ،دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه امام
علی (ع) ،دانشــگاه امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران
حضور داشتند ،سخنرانان در زمینه مسائل رایج زبانشناسی
کاربردی به تشریح آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه
آموزش زبانهای خارجی و ارتباط زبانشناســی با توسعه
علوم مختلف و مباحث علمی و پژوهشی سخنرانی کردند.
پروفسور ویدوسن از جمله بهترین و تأثیرگذارترین دانشمندان
زبانشــناس و آموزش زبان انگلیسی جهان است که تالیفات
و پژوهشهــای وی هماکنون جزء منابع اول دنیا در تدریس
زبانشناسی همگانی و آموزش زبانهای خارجی است.
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برگزاری هفته فرهنگی ونزوئال در دانشکده مطالعات جهان

مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی ونزوئال در دانشکده مطالعات
جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی ونزوئال اردیبهشت  ،۱۳۹۷با
حضور ،دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه؛
دکتر سید سعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکده مطالعات جهان،
و سفیر و مقامات ســفارت ونزوئال در دانشکده مطالعات
جهان برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه ،نخست دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون

بینالملل دانشــگاه ۲۰۸ ،امین ســالگرد استقالل جمهوری
بولیواری ونزوئال را که  ۱۹آوریل  ۱۸۱۱بهوقوع پیوســت
و به آزادی ملت ونزوئال از یوغ اســتعمارگران انجامید به
ملت و دولت ونزوئال و هیأت دیپلماتیکی ونزوئال در ایران
تبریک گفت.
وی افزود« :ونزوئال گرچه در این مســیر با فراز و نشــیب
بسیاری روبهرو شــده اســت و مداخالت ایاالت متحده
همچنان تا عصر حاضر نیز در این کشــور دیده میشــود،
این کشور همچنان یکی از قطبهای مهم فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی آمریکای جنوبی و بهعبارتی سرتاســر آمریکای
التین محسوب میشود».
معاون بینالملل دانشگاه با اشاره به جایگاه ویژه ونزوئال در
سیاست خارجی و روابط بینالملل جمهوری اسالمی ایران،
خاطرنشان کرد« :گسترش روابط در این منطقه برای کشور
ما اهمیت ویژهای دارد .هر دو کشــور از متحدان سیاســی
یکدیگرند و در ســالهای اخیر روابط آنان عمیقتر شده و
رشدی صعودی داشته است».

بازدید هیأت استرالیایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
هیأتی  ۱۸نفره از مؤسســه اســترالیایی امــور بینالملل از
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بازدید کرد.
هیأتی  ۱۸نفره از مؤسســه اســترالیایی امور بینالملل۱۸ ،
فروردین ،ضمن بازدید از دانشــکده ،در جلســه مشترکی
با دکتر نســرین مصفا ،معــاون اداری و مالی؛ دکتر حمیرا
مشیرزاده ،مشــاور امور بینالملل و دکتر سید علی سادات
اخوی ،رئیــس مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشــکده
شرکت کردند.
در ایــن جلســه دو طرف ضمن معرفی و شــرح ســوابق
دانشگاهی و اجرایی خود به بحث و تبادلنظر در خصوص

زمینههای همکاریهای مشــترک آینده پرداختند و در این
رابطــه اتفاقنظر داشــتند که این همکاریهــا میتواند در
زمینههای برگزاری دورههای مشــترک در موضوعات مورد
عالقه طرفین همچون محیط زیســت و مســائل مرتبط به
مهاجرت ،حقوق بشــر و پناهندگان ،تبادل استاد و دانشجو
و همچنین با توجه به عالقه هیأت مزبور به آشــنایی بیشتر
با نظام حقوقی ایران ،فراهمآوردن امکان شرکت دانشجویان
استرالیایی در دروس مربوط به حقوق ایران بهصورت حضور
دانشجویان اســترالیایی در ایران و یا بهصورت تدریس این
دروس بهوسیله استادان ایرانی در استرالیا انجام گیرد.
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معاون آموزشی دانشگاه تهران

افزایش ظرفیت پذیرش
بدون آزمون در مقطع
کارشناسی ارشد
گفتوگو :هديه ميرزايي

در پي سياست افزايش ظرفیت پذیرش بدون آزمون در
مقطع کارشناســی ارشد در راستاي هدایت و حمایت از
دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد ،با
دکتر سيد حسين حسيني ،معاون آموزشي دانشگاه تهران،
گفتو گو کرديم.
| آقاي دکتر حسيني لطفا بفرماييد افزايش ظرفیت پذیرش بدون
آزمون در مقطع کارشناسی ارشد بر چه اساس صورت گرفته است؟

ج| با تالشهای صورت گرفته توسط دانشگاههای سطح یک،
بهویژه دانشــگاه تهران برای اصــاح آییننامه پذیرش بدون
آزمون استعدادهای درخشان و در اجرای سیاستهای هدایت
و حمایت از دانشــجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی
ارشد ،با اخذ مجوز از شورای هدایت استعداد درخشان وزارت
علوم ،تحقیقات و فنــاوری ،ظرفیت پذیرش بدون آزمون در
مقطع کارشناسی ارشد از  ۲۰به  ۴۰درصد افزایش یافته است.
| اين پذيرش از چه زماني عملي شده و شرايط پذيرش چه
خواهد بود؟

ج| دانشــگاه تهران در نظر دارد در ســال جاری و بر اساس
اطالعیــهای که قبــ ً
ا از طریق ســایت معاونت آموزشــی
اطالعرسانی شده است از میان دانشجویان دوره کارشناسی که
جزء  ۱۵درصد برتر دانشگاه تهران بوده و یا دانشجویانی که
دارای رتبههای برتر از دانشگاههای سطح یک و دو هستند ،در
کلیه رشتههایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو
دارد بر اساس آییننامه و مقررات مربوط برای سال تحصیلی
 ۹۷-۹۸دانشجو پذیرش کند.
| اين آييننامه با آييننامه قبلي چه تفاوتي دارد؟

ج| در آيیننامه قبلی دانشــگاهها میتوانســتند ۱۰درصد و
در شــرایطی حداکثری  ۲۰درصد از ظرفیــت دوره روزانه
کارشناسی ارشــد خود را در هر رشته محل به دانشجویان
دوره کارشناسی پیوسته همان دانشگاه و یا دانشگاهی دیگر
اختصاص دهند .البته دانشــجویان کارشناسی مطابق شرایط
ذکرشــده در آییننامه باید در شــش نیمســال تحصیلی با
گذراندن بیش از ســه چهارم واحدهای درســی و جزء ۱۵
درصد برتر دانشــجویان همرشته و همورودی خود باشند و
بتوانند در هشت نیم سال دانشآموخته شوند.
آییننامه جدید دارای دو اصالحیه اســت ،در آییننامه جدید
 ۱۰درصد برتر مقطع کارشناسی به  ۱۵درصد تغییر یافته است.
بنابراین ،مطابق آن ما میتوانیم تعداد بیشــتری از دانشجویان
کارشناسی را در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش
کنیم .از طرف دیگر سقف پذیرش کارشناسی ارشد از طریق
آییننامه اســتعداد درخشــان  ۲۰درصد بوده که در آییننامه
جدید به  ۴۰درصد افزایش یافته است.
| آيا اين پذيرش صرفا به دانشجويان دانشگاه تهران
اختصاص دارد؟

ج| در گذشته به دلیل محدودیتها عمدت ًا ظرفیت توسط
دانشجویان دانشگاه تهران تکمیل میشد ،اما امسال ضمن
اینکه این شرایط همچنان برای دانشجویان دانشگاه
تهران فراهم است ،با توجه به مازاد ظرفیتی که در
اختیار است ،دانشــگاه تهران بخشی از ظرفیت
پذیرش خود را به دانشــجویان دانشگاههای
سطح یک و دو اختصاص میدهد.
دانشگاه تهران در تالش است که از حداکثر
این ســهمیه برای پذیرش دانشجویان
کارشناسی واجد شــرایط در مقطع
ارشد استفاده کند.

دانشــگاه تهــران در رسـانـه هـا
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رئیس دانشگاه تهران از افزایش فرصت
مطالعاتی دانشــجویان دکتری در سال
جاری خبر داد و گفت :در سال جاری
تعداد فرصتهای مطالعاتی دانشجویان
این دانشــگاه به  ۴۵۰مــورد افزایش
خواهــد یافت .ضمــن اینکه فرصت
مطالعاتی در بدو استخدام همکاران که
از فرصت مطالعاتی استفاده نکردهاند
نیز با جدیت دنبال میشود.
خبرگزاري ايسنا 1397/1/14

معاون فرهنگــی دانشــگاه تهران از
راهانــدازی ســه طرح بزرگ شــامل
"رادیو فرهنگ"" ،دانشجو– خبرنگار"
و "شبکه مولتی مدیا" در این دانشگاه
از اوایل اردیبهشت خبر داد.
خبرگزاري ايسنا 1397/1/14

دکتر علیاکبر موســوی با بیان اینکه
بیوفیزیک نــگاه فیزیکی به پدیدههای
زیســتی و تمرکز مطالعات بر ساختار
ســلولیومولکولــی اســت ،افزود:
یونســکو در موضوعهای دست اول
جهان کرســیهای تحقیقاتی برگزار
میکند و بر اساس پیشنهاد ما ،کرسی
یونســکو در تحقیقات میانرشــتهای
بیمــاری دیابت در مرکــز تحقیقات
بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
تاسیس شد.
سرزمین ایرانیان 1397/1/15

مراسم دید و بازدید نوروزی اعضای
هیاترئیسه دانشگاه تهران با استادان
و کارکنان امروز  ۱۴فروردین برگزار
میشود.
خبرگزاری مهر 1397/1/14

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشــگاه تهران اظهار کرد :به منظور
جلوگیــری از اینکه دانشــجویان هر
شــغل و رشــتهای را انتخاب نکنند
طرح آزمون صالحدید حرفهای را به
مجلس ارائــه دادیم ،اما مورد موافقت

قرار نگرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان 1397/1/13

معاون آموزشی دانشگاه تهران ضمن
تشــریح برنامههای پنجمین جشنواره
آموزش ،آمــوزش را بهعنوان موتور
محرکــه و محــور همــه برنامههای
دانشگاه توصیف کرد و گفت« :تبیین
نقش جایــگاه آموزش در دانشــگاه
همواره مهم و مورد توجه بوده اســت
و در این راستا جشــنواره آموزش بر
اساس آییننامه و دستورالعمل مربوط
در ســالهای اخیر بهطــور مرتب در
اردیبهشت ماه برگزار میشود».

خبرگزاري ايسنا ،مهر ،تابناک ،خبرنامه
دانشجويان ايران و1397/1/19 ...

سید حسین حسینی معاون ،آموزشی
دانشــگاه دانشــگاه تهران ،از افزایش
ظرفیــت پذیــرش بــدون آزمون در
مقطع کارشناســی ارشــد خبرداد و
گفت :بــا تالشهــای صورتگرفته
توسط دانشگاههای سطح یک ،بهویژه
دانشــگاه تهران برای اصالح آییننامه
پذیرش بــدون آزمون اســتعدادهای
درخشــان و در اجرای سیاســتهای
هدایت و حمایت از دانشجویان برتر
برای ورود به دوره کارشناسی ارشد ،با
اخذ مجوز از شورای هدایت استعداد
درخشــان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،ظرفیت پذیرش بدون آزمون
در مقطع کارشناسی ارشد از  20به 40
درصد افزایش یافته است.
خبرگزاري فارس 1397/1/18

معاون دانشجویی دانشــگاه تهران از
اختصاص مهمانســرا به دانشــجویان
پسادکتری و بورسیه این دانشگاه خبر
داد و گفت :ظرفیت این مهمانسراها در
تابستان امسال افزایش مییابد.
خبرگزاري ايسنا 1397/1/17

دکتر محمــود نیلیاحمدآبادی ،رئیس

دانشــگاه تهــران ،در رابطــه با روند
پیشــرفت طرح شــهر دانش دانشگاه
تهران گفت :بــرای آغاز اجرای طرح
شــهر دانش قرار شــده بودجهای در
اختیاردانشــگاه قرار گیرد ،طرح خود
دانشگاه هم در حال آمادهسازی است.
خبرگزاري فارس 1397/1/19

وزیــر علوم تحقیقــات و فناوری در
ادامه دیدارهای نوروزی با ســه استاد
پیشکسوت دانشگاههای تهران ،شهید
بهشتی ،و خوارزمی دیدار و گفتوگو
کرد .دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی،
استاد پیشکسوت و نام آشنای دانشگاه
تهران ،دکتر مصطفی محقق داماد ،استاد
نام آشنای دانشگاه شــهید بهشتی ،و
دکتر سید کاظم اکرمی ،استاد برجسته
دانشگاه خوارزمی.
خبرگزاري مهر 1397/1/17

مراســم پایانــی پنجمیــن دوره
نمایشــنامهخوانی مرکز تئاتر مولوی
(یادمان زندهیاد محمود استاد محمد)،
همزمان با مبعث پیامبر اســام (ص)،
با حضــور مدیران دانشــگاه تهران و
همچنین جمعی از هنرمندان ،استادان
و دانشــجویان تئاتر دانشــگاهی۲۵ ،
فروردین  ۱۳۹۷ســاعت  ،۱۸در سالن
اصلــی مرکــز تئاتر مولــوی برگزار
میشود.
خبرگزاري خرداد 1397/1/21

رئیس مرکز مشــاوره دانشگاه تهران
گفت :مشکالت ارتباطی و خانوادگی
دو مســاله اصلی بود که دانشــجویان
در سال گذشــته به دلیل اینها به مرکز
مشاوره مراجعه کردند.
خبرگزاری مهر 1397/1/22

انتخابات کانونهای فرهنگی ،هنری،
اجتماعی و دینی و انجمنهای علمی
دانشجویی دانشگاه تهران برای اولین
بار  ۳۰اردیبهشــت امسال بهصورت
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الکترونیک برگزار میشود.

خبرگزاري ايسنا 1397/1/23

معاون دانشجویی دانشــگاه تهران از
راهاندازی موتور آمبوالنس در پردیس
مرکزی این دانشــگاه خبر داد و گفت
که در آینــده نزدیــک دومین موتور
آمبوالنــس دانشــگاه نیــز راهاندازی
خواهد شد.
موتورالنس 1397/1/23

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با تاکید
بر اهمیت تقویــت روحیه کارآفرینی
دانشــجویان گفــت :بایــد مهارت
کارآفرینی در کشور پرورش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان 1397/1/24

کارگاه آموزشــی امــداد و کمکهای
اولیه از ســوی اداره کل بهداشــت و
درمان دانشگاه تهران برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان 1397/1/25

مراســم پایانــی پنجمیــن دوره
نمایشــنامهخوانی مرکز تئاتر مولوی
(یادمان زنده یاد ،محمود استاد محمد)،
همزمان با مبعث پیامبر اســام (ص)،
با حضور جمعی زیادی از هنرمندان،
استادان و دانشجویان تئاتر دانشگاهی
و همچنیــن هیات مدیره بنیاد محمود
استادمحمد ،برگزار شد.
خبرگزاري آنا 1397/1/27

معــاون فرهنگــی دانشــگاه تهران
بر ضــرورت توجــه دانشــگاهها به
مســئولیتپذیری اجتماعی در جامعه
تاکیــد کرد و گفت :متاســفانه ارتباط
درســتی بین فضــای دانشــگاهی و
فضای حرفهای هنــر وجود ندارد ،به
همین خاطر اســت که تعــداد زیادی
از فارغالتحصیالن رشــتههای هنری
ما جــذب فضــای حرفــهای هنری
نمیشوند.
خبرگزاري ايسنا 1397/1/27

آییــن معرفــی برگزیــدگان دومین

جشــنواره ملی کتاب ســال فرهنگی
دانشجویان ۱۵ ،اردیبهشت ،در باشگاه
دانشــجویان دانشــگاه تهران برگزار
میشود.
خبرگزاری مهر 1397/1/27

اولیــن دوره مســابقات مناظــره
دانشجویان به زبان انگلیسی به همت
سازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی
و معاونــت فرهنگی دانشــگاه تهران
برگزار میشود.
خبرگزاری مهر 1397/1/27

چهارمین آزمون بســندگی زبان عربی
دانشگاه تهران ۲۰ ،اردیبهشت ،برگزار
میشود.
خبرگزاری مهر 1397/1/28

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران با
اشــاره به اجرای طرح دانشگاه عاری
از دخانیــات گفت :با هــدف ارتقای
ســامت دانشــگاهیان ،کلیات طرح
«دانشــگاه عــاری از دخانیــات» در
دانشگاه تهران تصویب شد.
خبرگزاری مهر 1397/2/2

نشســتي به مناسبت سالگرد شهادت
استاد مرتضی مطهری و تجلیل از مقام
معلم ۱۱ ،اردیبهشــت ،در ســاختمان
شماره یک دانشکده الهیات و معارف
اسالمی دانشگاه تهران برگزار خواهد
شد.
خبرگزاری مهر 1397/2/3

دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران به
عنوان دیرپاترین دانشــکده مدیریت
کشور برای اولین بار اقدام به برگزاری
دوره کاربــردی  MBAمدیریت منابع
انسانی کرده است.
تابناک 1397/2/4

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران با
اشــاره به اجرای طرح دانشگاه عاری
از دخانیــات گفت :با هــدف ارتقای
ســامت دانشــگاهیان ،کلیات طرح
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«دانشــگاه عــاری از دخانیــات» در
دانشگاه تهران تصویب شد.

تندرست نيوز 1397/2/4

با توجه بــه نامگذاری ســال ،۱۳۹۷
بــه ســال حمایــت از کاالی ایرانی،
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران
بــا همکاری انجمن علمی مهندســی
مکانیک دانشگاه تهران ،همایش سوم
جشــنواره صنعتی رســم با موضوع
«راهانــدازی اســتارتآپهای لوازم
خانگی» را برگزار میکند.
خبرگزاری مهر 1397/2/5

معاون فرهنگی دانشــگاه تهران گفت:
دومین دوره جشــنواره کتاب ســال
فرهنگی 15 ،اردیبهشــت ،به میزبانی
دانشگاه تهران برگزار میشود.
شعار سال ،خبرگزاری مهر 1397/2/5

حمیــد پیروی ،رئیس مرکز مشــاوره
دانشگاه تهران ،در خصوص وضعیت
مصرف مواد مخدر دانشجویان دانشگاه
تهــران گفــت :در میان دانشــجویان
دانشــگاه تهران اعتیــاد رواج ندارد،
ممکن است مصرفکننده مواد باشند،
اما اعتیاد ندارند.
خبرنامه دانشجویان ایران 1397/2/5

رئیس دانشــگاه تهران از گســترش
همکاریهــای علمی دانشــگاههای
ایران و روســیه طی ســالهای اخیر
خبــر داد و گفت :تاســیس دبیرخانه
مرتبط با دو دانشــگاه تهران و مسکو
و برگزاری اجالسهای چندگانه بین
روسای دانشگاههای مهم روسیه یکی
از مهمترین رویدادهای علمی بین دو
کشور است.
خبرگزاري ايسنا 1397/2/8

دکتر عبــاس زارعیهنزکــی ،رئیس
پارک علــم و فناوری دانشــگاه ،در
همایش سوم جشــنواره صنعتی رسم
با موضوع راهاندازی استارتآپهای
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لوازم خانگی گفت :امروز دانشگاههای
نسل سوم طوری برنامهریزی شدهاند
که در مســیر کسب و کار و تبدیل آن
به ثروت حرکت میکنند.
خبرگزاری آنا 1397/2/8

رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه
تهران گفت :بودجه امسال پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران نسبت به سال
گذشته حدود  ۳۰درصد افزایش داشته
است.
باشگاه خبرنگاران جوان 1397/2/8

محققــان دانشــگاه تهــران موفق به
طراحی ،توسعه و ارزیابی یک سیستم
( )fNIRSآزمایشــگاهی  ۱۶کاناله در
کشور شدند.
دیده بان علم ایران 1397/2/9

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از تهیه
طرح رادیو فرهنگ دانشجویی خبر داد
و گفت :این رادیو توسط دانشجویان
فعالیــت می کنــد .معــاون فرهنگی
دانشــگاه تهران افزود :بر اساس این
طرح دانشجویان و جوانان کشورهای
اروپایی و آمریکایــی به ایران دعوت
می شــوند تا از نزدیــک با فرهنگ و
ارزشهای دینی و پیشرفتهای علمی
کشور آشنا شوند.
خبرگزاري مهر 1397/2/9

معاون فرهنگــی دانشــگاه تهران از
تصویب طرح گفت گوی دانشجویان
ایــران و جهان در این دانشــگاه خبر
داد و گفت :براســاس آن دانشجویان
ســایر کشــورهای جهان بــه منظور
آشــنایی با فرهنگ ،تمــدن ،میراث و
پیشرفت دانشگاههای کشور ،دورههای
کوتاهمدت را در ایران میگذارنند.
خبرگزاري ايسنا 1397/2/9

رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه
تهــران گفــت :دانشــگاه تهــران با

برنامهریزیهای انجام شــده توانسته
است در مسیر حمایت از تولید داخل
حرکت کنــد و گام بــردارد تا بتواند
دانش دانشــجویان را به ثروت تبدیل
کند.
خبرگزاری فارس 1397/2/9

جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی امروز
(یکشــنبه) در باشــگاه دانشــجویان
دانشــگاه تهران برگزار شــد .در این
مراسم غالمرضا غفاری ،معاون وزیر،
و محمدهــادی عســگری ،مدیر کل
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم،
فناوری و تحقیقات ،دبیر جشــنواره،
دبیر هنری جشــنواره و تعــدادی از
استادان دانشــگاهی در جشنواره تئاتر
دانشگاهی حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان 1397/2/9

دکتر رهام رفیعی ،دانشــیار دانشکده
علوم و فنون نوین دانشــگاه تهران ،به
عنوان داور برتر چندین نشــریه معتبر
بینالمللی انتشــارات الزویر انتخاب
شد.
خبرگزاري ايسنا 1397/2/10

فعــاالن دانشــجویی ،تشــکلها و
انجمنهای علمی دانشگاههای تهران
و علوم پزشــکی تهران ،در نامهای به
وزیر راه ،خواستار بررسی طرح توسعه
دانشگاه تهران در کمیتههای تخصصی
شورای عالی شهرسازی شدند.
خبرگزاری مهر 1397/2/10

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
تهران با اعــام این خبر که دورههای
کارورزی و مهارتآمــوزی بــرای
دانشــجویان برگزار میشــود ،گفت:
پــارک علــم و فناوری و دانشــکده
کارآفرینــی از طرحهــای کارآفرینی
دانشجویان حمایت میکنند.
خبرگزاري فارس 1397/2/10

نشســت مدیــران روابــط عمومــی
دانشکدهها ،ســازمانها و موسسات
پژوهشی دانشگاه تهران ،روز یکشنبه
 9اردیبهشت ،با حضور دکتر خضری،
مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست
و روابط عمومی دانشگاه تهران ،برگزار
شد .در این نشست از پنج رابط خبری
برگزیده در بیــن بیش از  30رابط در
دانشــکدهها و موسســات پژوهشی
دانشگاه تهران در سال  96تقدیر شد.
تبيان 1397/2/11

دانشــگاه تهران طی اطالعیهای اعالم
کرد که متقاضیان جذب اعضای هیات
علمی دانشگاه تهران از  ۱۵اردیبهشت
نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام
کنند.
تابناک 1397/2/11

نشســت بینالمللی «سالمت و سبک
زندگــی :پویایی جمعیت و ســرمایه
انســانی در کشورهای اســامی» در
دانشگاه تهران برگزار میشود.
خبرگزاری مهر 1397/2/15

دومین جشــنواره کتاب سال فرهنگی
دانشگاه تهران با معرفی نه برگزیده در
باشگاه دانشجویان این دانشگاه به کار
خود پایان داد.
خبرگزاری آنا 1397/2/16

معــاون فرهنگــی دانشــگاه تهران،
فرهنــگ را از موضوعــات با اهمیت
در دانشــگاهها دانســت و گفت :باید
شرایطی در دانشگاهها فراهم شود که بر
اساس آن دانشجویان مسئولیتپذیری
اجتماعــی را فراگیرند و بدانند بعد از
فارغالتحصیلی و خروج از دانشگاه چه
نقشی در جامعه ایفاکنند.
خبرگزاري ايرنا 1397/2/16

رئیــس دانشــگاه تهران با اشــاره به
اینکه سازمان برنامه و بودجه ،بودجه
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حداقلی در اختیار ما قرار داده اســت،
در خصوص آخریــن وضعیت طرح
توسعه دانشگاه توضیحاتی داد.
باشگاه خبرنگاران جوان 1397/2/17

یازدهمین کنفرانس دوســاالنه اقتصاد
کشــاورزی ایــران صبح سهشــنبه با
حضور معــاون اول رئیس جمهوری
در پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران مستقر در کرج آغاز به
کار کرد.
خبرگزاري ايرنا 1397/2/18

چهارمیــن نشســت ارائــه و داوری
طرحهای پژوهشی معاونت توسعه و
فناوری سازمان امور سینمایی با عنوان
" تهیه و تدوین اصول ،استانداردها و
الگوهای ســاخت ،توسعه و بازسازی
ســینما در ایران "با حضور جمعی از
مهندســان و طراحان سینما ،صاحبان
ســینما و پردیسهــای ســینمایی،
کارشناســان و متخصصان ســینما و
مدیــران و اعضای کمیســیون ماده 5
سازمان ســینمایی در پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.
خبرگزاري ايسنا 1397/2/22

رئیــس دانشــگاه تهران در مراســم
جشن دانشآموختگی دانشگاه تهران
گفت :امروز دانشــگاه تهران یک برند
ملی نیســت ،یک نهاد جهانی است.
زمانــی دانشــگاه تهــران را فقط به
دانشجویان بورسیه دانشگاه و معدود
فارغالتحصیالنی میشناختند ،اما امروز
دانشــگاه تهران را به کارآفرینان سطح
ملی و جهانی میشناسند.
خبرگزاری آنا 1397/2/22

روسای دانشگاههای سطح یک کشور
با صــدور بیانیهای خــروج آمریکا از
برجــام و یکجانبهگرايی و رفتارهای
نامتعــارف رئیس جمهــور آمریکا را

تهدیدی برای سرمایه اجتماعی جهانیان
و میراث تمدن بشری خواندند.
خبرگزاري مهر 1397/2/22

معاونت آموزشی دانشگاه تهران درباره
پذیرش دانشجوی بینالمللی در دوره
کارشناسی ارشــد و دکتری از طریق
شیوهنامه اطالعیه صادر کرد.
خبرگزاري فارس 1397/2/23

مســابقات گروهنوازی در دو رشــته
موســیقی ایرانی و موسیقی کالسیک
برای دانشجویان موسیقی در دانشگاه
تهران برگزار میشود.
خبرگزاری برنا 1397/2/23

مرکز لرزهنگاری کشــوری وابسته به
موسســه ژئوفیزیک در راستای لزوم
توسعه ایســتگاههای لرزهنگاری برای
پوشش مناسبتر چشمههای لرزهخیز
کشور با حمایت استانداری کرمانشاه
یک ایســتگاه لرزهنگاری موقت را در
استان کرمانشاه راهاندازی کرد.
خبرگزاری مهر 1397/2/23

نشــان نقــرهای دانشــگاه تهــران به
پروفسور سید اســعد شیخاالسالمی،
بنیانگذار رشته دانشگاهی فقه شافعی
در دانشگاه تهران ،اهداء شد.
خبرگزاري ايسنا 1397/2/23

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
تهران در راســتای حمایــت از ایجاد
کســبوکارهای فناورانــه حاصل از
فعالیتهای علمی در دانشگاه تهران،
از دانشجویان عالقهمند که دارای ایده
فناورانه با قابلیت ایجاد کســب و کار
هســتند ،دعوت میکند برای ثبت نام
در برنامه رویش پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران اقدام نمایند.
خبرگزاري دانشجو 1397/2/23

معاون دانشجویی دانشــگاه تهران از
افزایش هزار و  ۲۰۰تخت به ظرفیت
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خوابگاههای دانشــگاه تهران در چهار
سال گذشته خبر داد و گفت :اورژانس
در پردیس دانشگاه راهاندازی میشود.
خبرگزاري مهر 1397/2/24

معــاون فرهنگی دانشــگاه تهــران با
تاکید بر پیشــگیری از آسیبهایی که
دانشجویان ســاکن در خوابگاه را در
معرض خطــر قرار میدهــد ،گفت:
باید برنامههایــی برای پرکردن اوقات
فراغــت دانشــجویان در نظر گرفت
کــه موجب تقویت روابط اجتماعی و
افزایش نشاط آنها شود.
خبرگزاری آنا 1397/2/25

مدیــر کل امــور شــاهد و ایثارگــر
دانشــگاه تهران از تحصیل بیش از ۵
هزاردانشجوی شاهد و ایثارگر در این
دانشگاه خبر داد و گفت ۳۵ :نفر از این
دانشجویان به عنوان دانشجوی نمونه
دانشگاه تهران انتخاب شدند.
خبرگزاري ايسنا 1397/2/25

معاون دانشجویی دانشــگاه تهران با
اشــاره به کمبود فضــای خوابگاهی
این دانشــگاه ،گفت :اگر چه ظرفیت
دانشــجویی دانشــگاه تهران در حال
حاضــر از  ۱۲به  8نفــر در یک اتاق
کاهش یافته است ،اما برنامه ما در دو
سال آینده این است که ظرفیت حضور
دانشجویان در یک اتاق به  ۶نفر برسد.
خبرنامه دانشجویان ایران 1397/2/26

تفاهمنامه همکاری پژوهشــی ،علمی
و هنــری با هدف همــکاری و تبادل
فکــر ،اندیشــه و ارتبــاط صنعت با
دانشــگاه تهران و بهرهمندی بیشتر از
توان علمی ،پژوهشی ،صنعتی و هنری
طرفین ،بین رئیس دانشــگاه تهران و
معاون مهندســی ،پژوهش و فناوری
وزارت نفت به امضاء رسید.
خبرگزاري ايسنا 1397/2/26
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فتح اهلل ژيان پناه
نام پدر :اسداهلل
تاريخ و محل تولد ۱۳۳۵:تهران
رشته تحصيلي :جامعهشناسي -دانشکده علوم اجتماعي
تاريخ و محل شهادت :آبان ۱۳۵۹سرپل ذهاب
زندگينامه شهيد فتحاهلل ژيان پناه
شــهيد فتح اهلل ژيان پناه در سال  1335در يك خانواده
مذهبي چشم به جهان گشود و پس از گذراندن دوران
دبســتان و دبيرستان براي فراگيري مسائل مذهبي وارد
انجمن مذهبي خجســته شــد ،اما همزمان فعاليتهاي
ضد رژيم طاغوت را هم داشت .در سال  1357به علت
تغيير مشــي انجمن از آنجا بيرون آمد .شــهيد ژيانپناه
عاشــق اهل بيت عليهم السالم و بهويژه امام زمان(عج)
بــود و عالقه خاصي به امام خميني داشــت .فتح اهلل
يكبار هم توسط ساواك دستگير شد .او ضمن تعليم و
تدريس قرآن كريم و احاديث اسالمي با سوال و جواب
از خانواده سعي داشــت اعضاي خانواده را در جريان
وقايع و حوادث اجتماعي و سياسي قرار دهد.
در ســال  57ازدواج كرد و ثمره ازدواجش دختري بود
كه به او خيلي عالقه داشــت  .فتح اهلل دانشجوي رشته
جامعهشناسي در دانشگاه علوم اجتماعي بود و به عنوان
خبرنــگار با روزنامه جمهوري اســامي هم همكاري
ميكرد و در بخش عقيدتي سپاه پاسداران هم مسئوليت
داشت .در شــهريور ماه  1359پس از گذراندن يكماه
آموزش نظامــي در پادگان امام حســين(ع) بالفاصله
راهي جبهه شد و سرانجام در اولين روز آبان ماه 1359
بــر اثر اصابت تركش خمپاره در غرب ،منطقه ســرپل
ذهاب ،به فيض شهادت نائل آمد.

بخشي از وصيتنامه شهيد
ســپاس و حمد خــداي رحمان و پــروردگار احد كه
سراســر زندگيم را غرق نعمت و رحمــت گرداند و
لحظهاي از پوشــش لطفش محروم نماندم ،ولي آنچه
كردم جز غفلت چيزي نبوده است .حمد خداي رحمان
كه همواره در سختيها و مشكالت ياريم كرد و مرا در
جوار لطفش جاي داد.
ســعي كنيد با ياد خدا و بنام خدا و در راه خدا زندگي
كنيد و فراموش نكنيد دنيا به آخر ميرسد  .سعي كنيد
بــه دنيا دل نبديد و خود را مهياي ســفر آخرت كنيد.
فرامــوش نكنيد امام زمان(عج) شــما حضرت مهدي
اســت .لحظهاي از دعا براي ســامتي و ظهور ايشان
غفلت نكنيد .گرفتاريها و مشــكالت خود را بواسطه
حضرتــش حل و دفع كنيد .بچهها را با امام زمان(عج)
آشــنا كنيد و سعي كنيد دلشــان با محبت به امام زمان
انس بگيريد.
بچهها ســعي كنيد حقوق خــود را در قبال پدر و مادر
به جا آوريــد و قرآن زياد بخوانيد و غيبت كمتر بكنيد
و زيــاد به دنيا اعتماد كنيد و بدانيد بايســتي روزي در
صحراي محشر بايستيد.
روحش شاد و يادش گرامي باد.

جـــــــــــــــــــــــدول هـا
انتصاب ،ارتقاء ،بازنشستگی ،تقدیر و تشکر ،ماموریت

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 96 120

انتصـــابــــات

پرديس ابوريحان
نام و نامخانوادگي

رتبه علمي

انتصاب

تاريخ انتصاب

دكتر عبدالرضا صالحي

دانشيار

تمديد معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس (۳سال)

۹۶/۱۲/۱۹

دكتر سيد محمدمهدي مرتضويان

دانشيار

معاون دانشجويي و فرهنگي پرديس (۳سال)

97/1/22

دكتر عليرضا مساح بواني

دانشيار

معاون پژوهش و فناوري پرديس (۳سال)

97/1/22

دكتر شيرين ديانتي ديلمي

استاديار

تمديد مديرگروه آموزشي باغباني (۲سال)

۹۶/۱۰/۲۴

دكتر حسين ميرسعيدقاضي

دانشيار

مديرگروه آموزشي فناوري صنايع غذايي

97/2/8

دكتر رضا صادقي

استاديار

مديرگروه حشرهشناسي و بيماريهاي گياهي

97/2/16

دكتر رضا فرجيدانا

استاد

رئيس كارگروه تعيين هزينههاي مشترك دانشگاه

96/12/28

دكتر عباسعلي خدادادي

استاد

رئيس مؤسسه ارتقا كيفيت نفت خام سنگين و باقي ماندههاي سنگين
(۳سال)

97/1/15

دكتر سيروس زماني

استاديار

رئيس مركز پژوهشي مشخصهيابي پيشرفته پرديس

96/12/28

دكتر مهدي داورپناه

استاديار

عضو حقيقي شوراي سياستگذاري آزمايشگاه مركزي دانشگاه تهران
(۳سال)

97/۲/15

دكتر مجيد عليزاده

دانشيار

معاونت اداري و پشتيباني پرديس

97/۲/۹

دكتر مجيد حمزهلو

استاديار

معاون اداري و مالي پرديس

97/۲/1

دكتر علي مقاري

استاد

عضو كارگروه تعيين هزينههاي مشترك دانشگاه

96/12/28

دكتر بهمن زينلي

دانشيار

عضو حقيقي شوراي سياستگذاري آزمايشگاه مركزي دانشگاه تهران
(۳سال)

97/۲/15

دكتر مرتضي يماني

استاديار

تمديد مدير گروه هنرهاي تصويري (۲سال)

/۹/۱۲۹۶

دكتر محمدرضا نقوي

استاد

مديركل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (۳سال)

97/1/19

دكتر رضا طاليي حسنلويي

استاد

معاون اداري و مالي پرديس (۳سال)

97/1/21

مهندس مجتبي ميرابزاده
اردكاني

-

معاون اداري و مالي دانشكده (۳سال)

97/2/4

دكتر عبدالهادي حسينزاده

دانشيار

تمديد مدير گروه زراعت و اصالح نباتات (۲سال)

۹۷/۲/۲۵

دكتر كرامتاله رضائي تيره
شبانكاره

استاد

عضو حقيقي شوراي سياستگذاري آزمايشگاه مركزي دانشگاه تهران
(۳سال)

97/۲/15

پرديس دانشكدههاي فني

پرديس علوم

پرديس هنرهاي زيبا
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
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پرديس فارابي
-

كارشناس مسئول حفاظت فيزيكي

/۱۴/۱۹۷

سيدحسن رضازاده

دکترحسن كريميان

دانشيار

مسئول كميته پژوهشي كميسيون علوم انساني

97/1/28

دكتر غالمحسين كريمي دوستان

استاد

رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني (۳سال)

97/2/26

دكتر فرخنده جبل عاملي

دانشيار

سرپرست موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي

97/2/23

دكتر قربان علمي

دانشيار

مديرگروه آموزشي اديان و عرفان

97/1/22

دكتر مرتضي عادل

استاديار

تمديد رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي (۲سال)

۹۷/۲/۲۸

دكتر اميد زهتابور

استاديار

عضو كميته حمايت و نظارت بر فعاليت انجمنهاي علمي دانشجويي

97/1/18

دكتر صديقه نبيان

استاد

معاون فرهنگي و دانشجويي (۳سال)

97/2/2

دكتر بهنام مشگي

دانشيار

مديرگروه آموزشي انگلشناسي

97/2/2

دكتر صديقه نبيان

استاد

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشكده (۳سال)

97/2/2

دكتر سيدمصطفي پيغمبري

استاد

سرپرست گروه آموزشي پاتولوژي

97/2/10

دكتر مهدي وجگاني

استاد

سرپرست گروه آموزشي بهداشت و تعذيه دام و طيور

97/2/10

دكتر غالمرضا عبدالهپور

استاد

مدير بيمارستان آموزشي مردآباد

97/2/18

دكتر سيدمصطفي پيغمبري

استاد

تمديد معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده (۳سال)

۹۷/۲/۲۹

دكتر خدايار ابيلي

استاد

مديرگروه آموزشي مديريت و برنامهريزي آموزشي

97/2/18

دكتر سيدمحمد مرندي

استاد

مديرگروه آموزشي مطالعات آمريكا

97/۲/1

دكتر علي بخش كسائيان

دانشيار

سرپرست معاونت علمي دانشكده

97/2/5

دكتر مجتبي اردستاني

استاد

تمديد رياست دانشكده (۳سال)

۹۶/۱۲/۴

دكتر مريم ناخدا

استاديار

مديرگروه آموزشي علوم اطالعات و دانششناسي

97/2/2

دكتر منوچهر انصاري

دانشيار

تمديد مسئوليت جنابعالي به عنوان مدير گروه آموزشي ۲( MBAسال)

۹۶/۱۲/۱۶

دكتر كاوه مهراني

دانشيار

مديرگروه آموزشي حسابداري

97/2/18

دكتر سعيدرضا عاملي رناني

استاد

عضو كارگروه تعيين هزينههاي مشترك دانشگاه

96/12/28

دكتر محمدرضا سعيدآبادي

دانشيار

سرپرست گروه آموزشي مطالعات جنوب و شرق آسيا و اقيانوسيه

96/12/26

دكتر محمد سميعي

دانشيار

تمديد مدير گروه آموزشي مطالعات ايران (۲سال)

۹۷/۳/۲۴

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشكده اقتصاد

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشكده دامپزشكي

دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي
دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
دانشكده علوم و فنون نوين
دانشكده محيط زيست
دانشكده مديريت

دانشکده مطالعات جهان
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دانشكده معارف و انديشه اسالمي
دكتر عباس قرباني

استاديار

مديرگروه آموزشي مباني نظري اسالم

97/1/26

دكتر علي اكبر صبوري

استاد

مديرگروه آموزشي بيوفيزيك

97/2/16

دكتر علي اكبر موسوي موحدي

استاد

عضو حقيقي شوراي سياستگذاري آزمايشگاه مركزي دانشگاه تهران
(۳سال)

97/۲/15

دكتر مجيد نبيبيدهندي

استاد

تمديد رياست مؤسسه ژئوفيزيك (۳سال)

۹۷/۱/۱۸

دكتر وحيد ابراهيمزاده اردستاني

استاد

عضو حقيقي شوراي سياستگذاري آزمايشگاه مركزي دانشگاه تهران
(۳سال)

97/۲/15

دكتر نوربخش ميرزائي

استاد

تمديد رئيس بخش پژوهشي زلزلهشناسي (۲سال)

۹۶/۹/۱۴

دكتر سعيد يزداني

استاد

عضو كارگروه تعيين هزينههاي مشترك دانشگاه

96/12/28

دكتر محمدعلي شريفي

دانشيار

عضو كميته حمايت و نظارت بر فعاليت انجمنهاي علمي دانشجويي
دانشگاه (۱سال)

97/1/18

دكتر مجيد سرسنگي

دانشيار

رئيس كميته حمايت و نظارت بر فعاليت انجمنهاي علمي دانشجويي
دانشگاه (۱سال)

97/1/18

دكتر محمدعلي زارع چاهوكي

استاد

دبير كميته حمايت و نظارت بر فعاليت انجمنهاي علمي دانشجويي
(۱سال)

97/1/18

مركز تحقيقات بيوشيمي وبيوفيزيك

مؤسسه ژئوفيزيك

معاونت اداري و مالي
معاونت آموزشي

معاونت فرهنگي

معاونت برنامهريزي و فناوري اطالعات
دكتر محمد جعفر صديق
دامغانيزاده

دانشيار

دبير كارگروه تعيين هزينههاي مشترك دانشگاه

96/12/28

دكتر احسان چيتساز

-

قائم مقام معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات دانشگاه

97/2/2

مالك شمسي جامخانه

-

مديركل بودجه و اعتبارات مالي دانشگاه

97/2/5
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ارتــقـــــاء

پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی

رتبه جدید علمی

تاریخ ارتقاء

دكتر جعفر حيدري

دانشيار

۹۷/۱/۲۲

دكتر محمدجواد جاويد

استاد

۹۷/۱/۲۲

دكتر جواد صادقي نژاد

دانشيار

۹۷/۲/۵

دكتر حسين يوسفي سهزابي

دانشيار

۹۷/۱/۲۲

دكتر مازيار شفائي روشني

دانشيار

۹۷/۱/۲۲

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشكده دامپزشكي

دانشكده علوم و فنون نوين
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بازنشستــــگان

پردیس دانشکدههای فنی
سمت

تاريخ اجراي حكم

نام و نامخانوادگي

محمدمهدی ایمانی

مربي

/۱/۷۹۷

دکتر محسن صارمي

استاد

/۱/۷۹۷

دکتر الهه الهي

استاد

/۱/۷۹۷

استاد

/۲۸/۱۲۹۶

مسئول دفتر

/۱/۵۹۷

محمدرضا نیکوئیزاد

کارشناس

تغيير تاريخ بازنشستگي
از /۱/۴ ۹۷به /۱/۷۹۷

دكتر علی رجبیپور

استاد

لغو بازنشستگي

مهدي مهرپورپيجان

رئيس اداره امور مالي پرديس

/۱/۷۹۷

دکتر سيدحسن مطيعي لنگرودي

استاد

/۱/۷۹۷

فرزانه تيموري حميد

مسئول دفتر

/۱/۶۹۷

سیدابوالحسن مصطفوی غمام

مسئول نظارت برخدمات دانشکده

/۱/۱۲۹۷

علیرضا خلج قاسمآبادی

کارشناس مسئول روابط عمومی

لغو بازنشستگي

ابوالفتح حاجيان

عضو رسمی دانشكده

/۱۹۷/۶

محمدرضا حسيني فرح آبادي

کارشناس کتابداری

/۱/۶۹۷

حسین یزدانی

كارشناس مسئول آزمایشگاه

/۱/۵۹۷

داود رعیت

رئیس حسابداری

/۱/۷۹۷

فاطمه عزابادي

معاون پايش و فناوري ادارهكل امور آموزشي

/۲۸/۱۲۹۷

پرديس علوم

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دكتر علی رجبیپور
هدی سرور

دانشكده جغرافيا

دانشكده حقوق وعلوم سياسي

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده دامپزشکی

دانشكده علوم اجتماعي

دانشکده علوم و فنون نوین
موسسه ژئوفیزیک

معاونت آموزشي
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معاونت بینالملل
فرشته دونلو

رئيس اداره همكاريهاي علمي بينالمللي

/۱/۵۹۷

سهيال محمدي عراقي

كارشناس پژوهشي

/۱/۲۹۷

مسعود يوسفي

كارشناس مسئول سفارشات

/۱/۷۹۷

سكينه حاجي زينلي بيوكي

كارشناس كتابخانه مركزي و مركز اسناد و تامین منابع
علمی

/۲۸/۱۲۹۷

سريه حميديه

كارشناس كتابخانه مركزي و مركز اسناد و تامین منابع
علمی

/۲۸/۱۲۹۷

شراره شاهسون شهبازي

كارشناس پرستاري ادارهكل بهداشت و درمان

/۲۸/۱۲۹۷

معصومه نظريان

كارشناس اپتومتري اداره كل بهداشت و درمان

/۲۸/۱۲۹۷

حسين نوروزي

ل ادارهكل امور فرهنگي و اجتماعي
معاون مدير ك 

/۱/۴۹۷

سیروس مالمیر

مامور حفاظت فیزیکی

/۱۱/۹۹۶

خسرو کربالئی محمد میگونی

سرنگهبان

لغو بازنشستگي

داود روشنی ثمرین

مامور حفاظت فیزیکی

لغو بازنشستگي

کاظم غمناک سنگ بجاری

مامور حفاظت فیزیکی

لغو بازنشستگي

معاونت پژوهشي

معاونت دانشجويي و سازمان خدمات دانشجويي

معاونت فرهنگي

ادارهکل حراست
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تقديـــر و تشـــکر

پرديس ابوريحان
نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

در دوران مسئوليت قبلي

دكتر حسين ميرسعيدقاضي

دانشيار

معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس

دكتر اكبر عرب حسيني

دانشيار

معاونت پژوهش و فناوري پرديس

دكتر علي فدوي

دانشيار

مديريت گروه آموزشي فناوري صنايع غذايي

دكتر حشمتا ...امينيان

دانشيار

مديريت گروه آموزشي حشرهشناسي و بيماريهاي
گياهي

دكتر پرويز رشيدي رنجبر

استاد

رئيس گروه آموزشي زيست فناوري

دكتر علي فرازمند

استاد

معاونت اداري ومالي پرديس

دكتر مجتبي ميرابزاده اردكاني

-

معاونت اداري و مالي پرديس

دكتر رضا طاليي حسنلويي

استاد

معاون اداري و مالي دانشكده علوم و مهندسي
كشاورزي

دكتر عليباقر طاهرينيا

استاد

مديريت كل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه

دكتر حسن حضرتي

دانشيار

سرپرستي دانشكده ادبيات و علوم انساني

دكتر مجتبي زرواني

دانشيار

مديريت گروه آموزشي اديان و عرفان

دكتر مهدي فكور ثقيه

دانشيار

معاونت علمي دانشكده

دكتر صديقه نبيان

استاد

مديريت گروه آموزشي انگلشناسي

دكتر عليرضا باهنر

استاد

معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشكده

دكتر محمد رضائيان

دانشيار

مديريت گروه آموزشي بهداشت و تغذيه دام و طيور

دكتر سيدحسين مرجانمهر

دانشيار

مديريت گروه آموزشي پاتولوژي

دكتر فرامرز قراگوزلو

استاد

مديريت بيمارستان آموزشي مردآباد

دكتر سيدمحمد ميركمالي

استاد

مديريت گروه آموزشي مديريت و برنامهريزي
آموزشي

پرديس علوم

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دانشكده علوم و فنون نوين
دانشكده دامپزشکي

دانشكده روانشناسي
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دانشكده مديريت
دكتر فاطمه فهيمنيا

دانشيار

مديريت گروه آموزشي علوم اطالعات و
دانششناسي

دكتر بيتا مشايخی

دانشيار

مديريت گروه آموزشي حسابداري

دكتر حسن حسيني

استاديار

مديريت گروه آموزشي مطالعات آمريكا

دانشيار

مديريت گروه آموزشي مباني نظري اسالم

دكتر بهرام گليائي

استاد

مديريت گروه آموزشي بيوفيزيك

دكتر محمدعلي زارع چاهوكي

-

برگزاري مراسم پنجمين جشنواره آموزش دانشگاه

محمدجواد جامه بزرگي

-

برگزاري مراسم پنجمين جشنواره آموزش دانشگاه

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

برگزاري مراسم پنجمين جشنواره آموزش دانشگاه

محمدرضا تقيدخت رهقي

-

برگزاري مراسم پنجمين جشنواره آموزش دانشگاه

سيدداود توكلي

-

برگزاري مراسم پنجمين جشنواره آموزش دانشگاه

دانشكده مطالعات جهان

دانشكده معارف و انديشه اسالمي
دكتر علي عسگري يزدي

مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك
معاونت فرهنگي

ادارهكل حوزه رياست و روابط عمومي
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ماموریتها و سفرهای علمی

پرديس دانشکدههاي فني
نام و نامخانوادگی

رتبه علمی

گروه

کشور

هدف

مدت

دكتر اكبر فرزانگان

دانشيار

معدن

آلمان

شركت در كنفرانس EMPRC 2018

 ۹۷/۴/۳تا
۹۷/۴/۶

دكتر رضا ضرغامي

دانشيار

شيمي

كره
جنوبي

شركت در كنفرانس FBC23 2018

 ۹۷/۲/۲۱تا
۹۷/۲/۲۹

دكتر مهدي حسنلو

استاديار

نقشهبرداري و
اطالعات مكاني

اسپانيا

شركت در كنفرانس IGARSS 2018

 ۹۷/۴/۲۹تا
۹۷/۵/۱۱

دكتر صادق واعظ

استاد

برق و كامپيوتر

قطر

شركت در كنفرانس CPE POWERENG
2018

 ۹۷/۱/۲۰تا
۹۷/۱/۲۵

دكتر جواد فيض

استاد

برق و كامپيوتر

تايلند

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۳/۲۳تا
۹۷/۳/۲۵

دكتر مهدي توكالن

استاديار

عمران

آمريكا

شركت در كنفرانس CRC 2018

 ۹۷/۱/۱۱تا
۹۷/۱/۱۷

دكتر فريد كريمي پور

استاديار

نقشهبرداري و
اطالعات مكاني

اسپانيا

شركت در كنفرانس W2GIS 2018

 ۹۷/۲/۳۰تا
۹۷/۳/۲

دكتر رضا توكلي مقدم

استاد

صنايع

مراكش

شركت در كنفرانس ICOA 2018

 ۹۷/۲/۴تا
۹۷/۲/۹

دكتر سيامك حاجي
يخچالي

استاديار

صنايع

ايتاليا

شركت در كنفرانس ICMESS 2018

 ۹۷/۲/۷تا
۹۷/۲/۱۰

دكتر سيروس زماني

استاديار

متالورژي و مواد

آلمان

شركت در اجالس اراسموس پالس

 ۹۷/۲/۱۶تا
۹۷/۲/۲۲

دكتر غالمعلي حسينزاده
دهكردي

دانشيار

برق و كامپيوتر

سنگاپور

شركت در كنفرانس OHBM

 ۹۷/۳/۲۵تا
۹۷/۴/۲

دكتر سيامك حاجي
يخچالي

استاديار

صنايع

تركيه

شركت در كنفرانس BEHSSS 2018

 ۹۷/۲/۹تا
۹۷/۲/۱۳

دكتر سيدفرشيد چيني

استاديار

مكانيك

آمريكا

شركت در كنفرانس
Contact Angles Wettability 7
Adhesion

 ۹۷/۳/۲۰تا
۹۷/۳/۲۷

دكتر سيد محمود طاهري

استاد

علوم مهندسي

آذربايجان

شركت در كنفرانس 7the Wcon SC7

 ۹۷/۳/۷تا
۹۷/۳/۱۱

دكتر عباسعلی خدادادی

استاد

شيمي

اتريش

شركت در كنفرانس IMSC 2018

 ۹۷/۴/۲۳تا
۹۷/۴/۲۹
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پرديس کشاورزي و منابع طبيعي
دكتر زهرا امام جمعه

استاد

علوم و
مهندسي صنايع
غذايي

تونس

شركت در ششمين كنگره بينالمللي خشك كردن-
مغرب

 ۹۶/۱۲/۲۴تا
۹۷/۱/۲

دكتر فرهنگ فاتحي

استاديار

دامپروري

چين

شركت در كارگاه بينالمللي
" Technical Innovation and Education
”Training in Animal Production

/۱۹/۲ 
۹۷
تا/۲۴/۲۹۷

دكتر مجتبي زاغري

استاد

علوم دامي

ايتاليا

شركت در «نشست كميته مشورتي سازمان
خواروبار كشاورزي »FAO

 ۹۷تا
/۱۲/۴ 
/۱۶/۴۹۷

دكتر آرمين توحيدي

استاد

علوم دامي

اسپانيا
-مادريد

شركت در كنفرانس بينالمللي
”"Society for Cryobiology 2018

 ۹۷تا
/۱۸/۴ 
/۲۴/۴۹۷

دكتر حسين ارزاني

استاد

احيا مناطق
خشك و
كوهستاني

كانادا

شركت در كنفرانس بينالمللي
’’''Precision Agriculture

/۶/۴ ۹۷تا
/۱۳/۴۹۷

دكتر اميد بزرگ حداد

استاد

آبياري و
آباداني

چين

شركت در كنفرانس آب و محيط زيست

 ۹۷تا
/۱۱/۲ 
/۱۷/۲۹۷

دكتر ايرج صالح

دانشيار

اقتصاد
كشاورزي

تركيه

شركت در كنفرانس بينالمللي
”" Food and Agriculture Economics

/۴/۲ ۹۷تا
/۱۱/۲۹۷

استاديار علوم و صنايع
چوب و كاغذ

فرانسه

در راستاي طرح پژوهشي جندي شاپور

/۱/۳ ۹۷تا
/۱۸/۳۹۷

علوم و
مهندسي صنايع
غذايي

تايلند

شركت در كارگاه « تضمين كيفيت و ايمني مواد
غذايي در سيستمهاي مدرن توليد مواد غذايي»

 ۹۷تا
/۷/۳ 
/۱۱/۳۹۷

دكتر داود افهامي سيسي
دکتر زهرا امام جمعه

استاد

پرديس هنرهاي زيبا
دكتر محمدمهدي عزيزي

استاد

شهرسازي

سوئيس

شركت در سمپوزيوم ايران و سوئيس با موضوع
شهرسازي و حمل و نقل

 ۹۷/۲/۴تا
۹۷/۲/۱۲

دكتر سميه فدائينژاد
بهرامجردي

استاديار

معماري

آلمان

لغو مأموريت

۹۶/۱۱/۸

دكتر سميه فدائينژاد
بهرامجردي

استاديار

معماري

ايتاليا

شركت در كنفرانس بينالمللي

 ۹۷/۳/۱تا
۹۷/۳/7

دكتر مريم سادات خليلي

استاديار

هنرهاي
تجسمي

فرانسه

شركت دركنفرانس بينالمللي نورپردازي خياباني

 ۹۷/۱/۲۷تا
۹۷/۲/۳

دكتر سعيد خاقاني

-

معماري

انگلستان

شركت در كنفرانس بينالمللي
Modern Iranian Art Architecture In
The Shadow of The Classical Persian
Past

 ۹۷/۲/۲۴تا
۹۷/۲/۳۰
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دانشکده دامپزشکي
دکتر پرويز شايان

استاد

انگلشناسي

آلمان

آناليز دادههاي تحقيقاتي انجام شده و برنامهريزي
طرحهاي آينده

/۱۰/۴ ۹۷تا
۹۷/۶/۹

دکتر علي خنجري

استاديار

بهداشت و
كنترل مواد
غذايي

اسپانيا

مأموريت پژوهشي

/۱۰/۶ ۹۷تا
۹۷/۸/۹

دانشکده زبانها و ادبيات خارجي

روسيه

شركت در اجالس آموزش عالي دانشگاههاي
روسيه

 ۹۷تا
/۵/۲ 
/۸/۲۹۷

دكتر محمدحسين صبور

استاديار

هوافضا

كانادا

شركت در كنفرانس
" 5 the International Conference of
Fluid Flow, Heat and Mass Transfer
”(FFHM 18

 ۹۷/۳/۱۵تا
۹۷/۳/۲۲

دكتر رهام رفيعي

دانشيار

هوافضا

هلند

شركت در كنفرانس
"(12 the International Conference
on Advanced Computational
Engineering and Experimenting
”(ACE ‐ X

 ۹۷/۳/۱۰تا
۹۷/۳/۱۷

دكتر شيدوش وكيلي پور
تكلو

استاديار

هوافضا

كانادا

شركت در بيستمين كنفرانس بينالمللي مكانيك
سياالت
(ICFM 2018 : 20 the International
) Conference on Fluid Mechanics

 ۹۷/۵/۱۶تا
۹۷/۵/۲۳

دكتر مهدي فكور ثقيه

دانشيار

هوافضا

هلند

شركت در بيستمين كنفرانس بينالمللي مهندسي
مكانيك
(20 the international conference on
)engineering mechanics (ICEM2018

 ۹۷/۵/۱۳تا
۹۷/۵/۲۰

دكتر رهام رفيعي

دانشيار

هوافضا

كانادا

شركت در بيستمين كنفرانس بينالمللي مواد
كامپوزيت ،مكانيك و ساختار
( 20the International Conference on
Composite Materials, Mechanics and
))Structures (ICCMMS 2018

 ۹۷/۵/۱۶تا
۹۷/۵/۲۳

روسيه

شركت درميزگرد حمل و نقل

 ۹۷/۳/۷تا
۹۷/۳/۱۰

شركت در « جلسه بيستمين نشست اعضاي شوراي
راهبري روشهاي نوين مالي وزارت علوم»

 ۹۷/۲/۱۸تا
۹۷/۲/۱۹

استاد

دكتر سيدحسن زهرائي

زبان روسي

دانشكده علوم و فنون نوين

دانشکده مديريت
دكتر نيما گروسي مختارزاده استاديار

معاونت اداري و مالي
دكتر ناصر مطيعي

مديريت
صنعتي

استاديار اقتصاد و توسعه
کشاورزي

چابهار
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معاونت بينالملل
دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

هنرهاي نمايش
و موسيقي

كيش

شركت در جلسه هماهنگي پذيرش دانشجويان
بينالمللي به پرديس كيش

 ۹۷/۱/۲۸تا
۹۷/۱/۲۹

دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

بهداشت و
کنترل مواد
غذايي

كيش

شركت در جلسه هماهنگي پذيرش دانشجويان
بينالمللي به پرديس كيش

 ۹۷/۱/۲۸تا
۹۷/۱/۲۹

دكتر محمدعلي شريفي

دانشيار

نقشه برداري

كيش

شركت در جلسه هماهنگي پذيرش دانشجويان
بينالمللي به پرديس كيش

 ۹۷/۱/۲۸تا
۹۷/۱/۲۹

دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

هنرهاي نمايش
و موسيقي

روسيه

شركت در اجالس آموزش عالي دانشگاههاي
روسيه

/۵/۲ ۹۷تا
/۸/۲۹۷

دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

بهداشت و
کنترل مواد
غذايي

لهستان

شركت در اجالس اراسموس

 ۹۷/۳/۱۳تا
۹۷/۳/۲۰

معاونت پژوهشي
دكتر محمد رحيميان

استاد

عمران

شيراز

شركت در جلسه معاونان پژوهشي دانشگاههاي
برتر كشور

 ۹۷/۲/۱۹تا
۹۷/۲/۲۱

دكتر محمدرضا نقوي

استاد

علوم و
مهندسي
کشاورزي

شيراز

شركت در جلسه معاونان پژوهشي دانشگاههاي
برتر كشور

 ۹۷/۲/۱۹تا
۹۷/۲/۲۱

دكتر محسن ناصري

استاديار

-

شيراز

شركت در جلسه معاونان پژوهشي دانشگاههاي
برتر كشور

 ۹۷/۲/۱۹تا
۹۷/۲/۲۱

دكتر كورش وحدتي

استاد

باغباني

شيراز

شركت در جلسه معاونان پژوهشي دانشگاههاي
برتر كشور

 ۹۷/۲/۱۹تا
۹۷/۲/۲۱

دكتر محمد رحيميان

استاد

عمران

اصفهان

شركت در چهلمين سال تاسيس دانشگاه صنعتي
اصفهان

۹۷/۲/۱۸

دكتر محمد رحيميان

استاد

عمران

قم

شركت در كنگره بينالمللي توسعه و تعالي علوم بر
پايه عقالنيت وحياني

۹۷/۲/۱۶

دكتر رحمت ستوده قره باغ

استاد

شيمي

همدان

شركت در سومين سمينار شيمي كاربردي ايران

 ۹۷/۶/۶تا
۹۷/۶/۷

بررسي مشكالت رفاهي احتمالي دانشجويان
دانشكده فني فومن

 ۹۷/۱/۲۵تا
۹۷/۱/۲۶

معاونت دانشجويي و سازمان خدمات دانشجويي
دكتر حسن بهنژاد

شيمي

استاد

گيالن

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي
دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

امارات

شركت در كنفرانس
Smart & Emerging Materials

 ۹۷/۱/۲۷تا
۹۷/۱/۳۱

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 108 120

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

روسيه شركت در اجالس آموزش عالي دانشگاههاي روسيه
قم

شركت در جشنواره آموزشي و پژوهشي پرديس
فارابي

/۵/۲ ۹۷تا
/۸/۲۹۷
/۹/۲۹۷

حراست
دكتر اسماعيل سليماني

-

-

گزينش
دكتر محمد رضائيان

دانشيار بهداشت و تغذيه
دام و طيور

فريدون
كنار
قزوين

حضور در سي و چهارمين جلسه شوراي راهبردي  ۹۷/۲/۱۰تا
۹۷/۲/۱۳
مديران حراست دانشگاهها
شركت در نشست تخصصي مديران هستههاي
گزينش كاركنان وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري

 ۹۷/۲/۵تا
۹۷/۲/۶

N E W S

UT Cooperates with WIPO

UNESCO Officials Visit UT
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Indian Poet and Scholar Displays His Photos
about Iran in India
Indian poet, writer and photographer, Aziz
Mahdi, displayed his photos of Iran in an
exhibition at the All India Fine Arts and
Crafts Society in New Delhi.
Over30 photos of Iranian people, the
country’s historical sites and landscape
were on show at the exhibit entitled “Pejvak
(Echo), Iran through My Lens”, Mahdi
announced in a post on his Facebook.

The Indian photographer Aziz Mahdi is
a doctorate in the Persian language from
the University of Tehran. He has taught at
the Department of Indian Studies of the
University of Tehran for nearly five years.
He has taken the photos during his stay in
Iran from 2005 to 2016, while he was a
student and a professor at the University of
Tehran.

A Delegation of Australian Academics
Visit University Tehran

On 7 April, 2018 a high ranking Australian
delegation led by Prof. Patrick Moore, the
President of AIIA visited University of Tehran
and met Prof. Nassrin Mosaffa, Vice Dean and
Faculty member of International Relations
Department and Prof. Moshirzadeh, Advisor to
the Dean of the Faculty of Law and Political
Sciences on International Affairs as well.
The delegation exchanged ideas with their host
professors on various international issues.
The AIIA is a membership based apolitical
organization with 1600 members-throughout
Australia promoting people-to-people contact

in other countries. It promotes the knowledge
and understanding of international affairs
within Australia through a variety of events
and publications, including but not limited
to roundtables, conferences, lectures, and
the publication of the Australian Journal of
International Affairs. The AIIA also embarks on
annual study tours across the globe with recent
tours including Sri Lanka, Vietnam, Myanmar,
Timor Leste and China. When visiting these
countries, the AIIA aims to develop strong
permanent relationships with like-minded
institutions.
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UT Cooperates with WIPO
On 16 May, 2018, in a meeting in the presence
of Dr. Francis Gurry, the current Director
General of the World Intellectual Property
Organization, Dr. Ahmad Touyserkani, Deputy
Head of Judicial Branch and President of
State Organization for Registration of Deeds
and Properties of Iran, and Prof. Mahmoud
Nili Ahmadabadi, President of University of
Tehran, a tripartite MoU was signed.
The purpose of the meeting and signed MoU is
to establish research studies for faculty members
in the area of IP, to equip the UT Central Library
with reference books on intellectual properties,
and to help with the establishment of Ph.D.
program on IP at University of Tehran.

It is worth noting that WIPO has also
collaborated with UT in launching the first
Master’s degree program on intellectual
properties earlier.

University of Tehran Museums
Register 40,000 Visits in Noruz

Moghadam museum features collections of
personal ornamentation, textiles, paintings,
handicrafts sand pieces of furniture amongst
other objects. It is named after Mohsen
Moghadam who was a painter and architect
as well as a professor at the University of
Tehran.
Negarestan museum exhibits sets of

photographs, paintings, statues,
folklore musical instruments
and books by famed Iranian
notables. There is a showroom
for tiny and life-sized wax
statues as well.
Located in downtown Tehran,
both garden museums are well
set out with aged-manicured
trees, ponds, traditional cafes
and imposing buildings, which
date back to Qajar era (1785 to
1925).
Some eight million people paid
visit to heritage museums and historical sites
across the country during Noruz holidays,
according to statistics compiled by the
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism
Organization.
Noruz is the highest season for domestic
tourism in Iran.
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UNESCO Officials Visit UT

Mr. Alexander Schischlik, Chief of Section at
Division of Ethics, Youth and Sport of Unesco
met Prof. Nili Ahmadabadi, President of
University of Tehran on 22 April, 2018.
In this meeting, Mr. Schischlik was
accompanied by Ms. Esther Kuisch Laroche,
Director and Representative UNESCO
Cluster Office in Tehran and UNESCO’s
Representative to the Islamic Republic of
Iran and Turkmenistan, Dr. Sadollah Nasiri
Gheydari, Secretary General of the Iranian
National Commission for UNESCO and
Dr. Sheida Mahnam, Head of Department
of Social and Human Sciences at Iranian
National Commission for Unesco.

Exchanging ideas on ethics, youth and sports
issues, Prof. Nili Ahmadabadi , the President
and Prof. Rajabi, explained about the
capacities of UT and the mentioned faculty
and the Unesco official also elaborated on
the scope of activities of his section and the
significance of mutual collaboration with UT.
The other participants in the meeting
were Prof. Ghahramni, Vice President for
International Affairs, Prof. Sarsangi, Vice
President for Cultural Affairs, Prof. Rajabi,
Dean of the Faculty of Physical Education
and Sport Science, UT, and Mr. Eskandari,
Director General for International Office,
UT.

AUF Rector Meets UT President
On 23 April, 2018 , Dr. Jean-Paul De
Gaudemar, Recteur de l’Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF) met Prof. Nili
Ahmadabadi, President of University of
Tehran on 23 April, 2018.
The Rector of AUF was accompanied by Prof.
Hervé Sabourin, Regional Director of AUF.
Mr. Jean-Christophe Bonté, Scientific and

Technical Collaborations in France Embassy
in Iran and Ms. Zohreh Mirbaha, Services
Officer for Cooperation and Cultural Action
at French Embassy in Iran.
During the meeting, both sides exchanged
ideas on promotion of French language in
UT, cultural programs, scholarships and joint
projects with the support of AUF and UT.
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AFP Photographer Mehri Wins 3rd Prize at NPPA Competition
The winners of the 2018 annual competition of
the National Press Photographers Association
were announced late March at the NPPA
website. Iranian photojournalist with AFP
Behrouz Mehri got the third prize.
According to the event website, Richard
Tsong-Taatarii from Minneapolis Star Tribune
and Marcus Yam from the Los Angeles Times
won the first and second places respectively.
AFP, the third largest news agency in the
world, is headquartered in Paris. Working
for AFP for 20 years, Mehri, 47, has covered
events in Iran, Iraq, Afghanistan and Pakistan.
The Photos of Mehri, a graduate of University
of Tehran, have been published in several local
and international newspapers and magazines
and showcased at exhibits locally and abroad.

Mehri has also won several awards for his
works in Iran and China.
The
National
Press
Photographers
Association is an American professional
association made up of still photographers,
TV videographers, editors and students in the
journalism field.
Founded in 1946, the organization is based
in the Grady College of Journalism and Mass
Communication at the University of Georgia
in the US. The NPPA places emphasis on
photojournalism, or journalism that presents a
story through the use of photographs or moving
pictures. The NPPA holds annual competitions
as well as several quarterly contests, seminars,
and workshops designed to stimulate personal
growth in its members.

The Swiss State Secretary
for Education, Research
and Innovation visits
University of Tehran

A high ranking delegation led by Mr. Mauro
Dell'Ambrogio, The Swiss State Secretary for
Education, Research and Innovation visited
University of Tehran on 7 May, 2018. The
delegation first paid a visit to Science and
Technology Park at UT and got familiar with
the scope of activities of the knowledge-based
companies located at Park. Afterwards they
visited two specialized laboratories at College
of Engineering, and met UT president and a
group of faculty members. During the meeting,
both sides exchanged ideas on the ways of
promoting academic cooperation between
UT and Swiss universities and research
institutions. In this visit, the State Secretary
was accompanied by Mr. Markus Leitner, the
Swiss Ambassador.

Faculty Memmber of Stony Brook University Visits UT
In May, 2018, Prof. Amir Arjomand, from the State University of New York, Stony
Brook met Prof. Mohammad Bagher Ghahramani, Vice President for International
Affairs, University of Tehran. During this meeting, both sides exchanged ideas on
mutual academic cooperation between the two universities and in particular on
exchange of faculty members, students and sabbatical leave opportunities.
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Ambassador of Poland Meets UT President

On 17 April, 2018, Mr. JaroslawMarchin
Domanski, Ambassador of the Republic of
Poland met Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi,
President of University of Tehran.
In this meeting both sides exchanged ideas on
the ways of promoting academic ties between
UT and Polish universities. Given the cultural
agreements between the two countries and
two MoU signed by University of Tehran
and University of Warsaw and University of
Krakow. Ambassador of Poland expressed
his hope for further collaboration. Polish
ambassador also expressed the interest of his
country for the possibility of presenting Polish
language at UT.

In response and with a reference to historical
ties between the two countries, Prof. Nili
Ahmadabadi also voiced the readiness of UT to
work on activating the already-signed MoU’s
and making a feasibility study on presenting
Polish language.
It is worth noting that so many students have
so far been exchanged within the framework
of MoU and in particular Erasmus Mundus
projects. Furthermore a great number of Polish
students have studied Persian Language at
International Center for Persian Studies and
there is an active cooperation between the
two mentioned universities and University of
Tehran.
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