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بسي رنج بردم در اين سال سي
عجم زنده كردم بدين پارسي
زبان و ادبيات پارسي ،يادگار كهن و ميراثي از گذشتگان
و به بلنداي تاريخ اين ملت است .زبان ،فرهنگ و هويت
هر ملت اســت .چه بســا مللي كه در حفظ اين ميراث
كوشيدهاند و براي تثبيت و گسترش فرهنگ خود و ارتباط
با اقوام و ملل ديگر به شايستگي آن را انتقال دادهاند.
هر چند اين زبان و ادبيات كهن در طي قرون دستخوش
ناماليمتها گشــته است .اما با تمام اين نامهربانيها با
تكيه بر گذشــته پرافتخار خود و با همت ميراثداران
دلســوز ،استوار ايستاده است و همچنان در ميان زبان و
ادبيات ديگر برجسته جهان دلربایي ميكند.
ميراثي بس گرانقدر به دســت ما رســيده  ،كه هر يك
وظيفهاي مهم در پاسداشت و انتقال آن به نسلهاي بعد

و همچنين شناســاندن اين زبان و فرهنگ غني به ملل
ديگــر داريم .اما در اين ميان نقــش ادبا ،صاحبنظران،
سياســتگذاران و بهويژه دانشگاهيان بس خطير است و
دانشگاه تهران بهعنوان دانشگاه مادر با تأسيس مؤسسه
لغتنامه دهخدا و مركز بينالمللي آموزش زبان فارسي
در اين امر مهم پيشگام بوده است.
دراين باره براي تبيين جايگاه زبان و ادبيات فارســي و
اهميت نحوه صحيــح آموزش و انتقال آن به زبانآموزان
بهويژه دانشــجويان خارجي كه ميتوان از آنها بهعنوان
رشــته اتصال ملتها ياد كرد و به بهانه انتخاب موسسه
لغتنامه دهخدا و مركز بينالمللي آموزش زبان فارسي در
هشتمين جشنواره بينالملل دانشگاه تهران بر آن شديم تا
پاي صحبتهاي دكتر علي درزي ،رئيس موسسه لغتنامه
دهخدا و مركز بينالمللي آموزش زبان فارسي بنشينيم.

چالشها و فرصتهای مؤسسه لغتنامه دهخدا
برای گسترش زبان فارسی
گفتگو با رئیس مؤسسه لغتنامه دهخدا و مركز

بينالمللي آموزش زبان فارسي
گفتوگو :هدیه میرزائی
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| به عنوان اولین سؤال بفرمایید که موسسه لغتنامه دهخدا و مركز بينالمللي
آموزش زبان فارسی کی و چگونه شکل گرفت؟

ج| موسســه لغتنامه دهخدا و مركز آموزش زبان فارســي دانشگاه تهران در سال
 1368به پيشــنهاد و همت مرحوم دكتر ســیدجعفر شــهيدي بهعنوان اولين مركز
آموزش زبان فارســي به خارجيها در ايران تاســيس شده است .اين مركز در ابتدا
با همکاری اســتاداني چون دكتر غالمرضا ســتوده ،با يكی دو دانشجو آغاز به كار
کرد و تا كنون كه حدود  29سال زمان سپري شده است ،قريب به  20هزار نفر ،از
بيش از  50كشــور در اين مركز در طول ساليان زبان فارسي را در مقاطع مختلف
آموختهاند و اين كار كماكان ادامه دارد.
| با توجه به اينكه دانشجويان ملل ديگر در دانشگاه تهران تحصيل ميكنند ،نحوه
زبانآموزي به آنها به چه صورت است؟ و چه انتظاراتي در اين زمينه وجود دارد؟

ج| دانشــجویان خارجی که در دانشکدههای مختلف پذیرش شدهاند تا کنون رویه
مشــخصی برای معرفی آنها به مؤسسه دهخدا وجود نداشــته است ،اگر دانشگاه،
دانشــجویان خارجی را ملزم به شرکت در دورههای زبانآموزی در مؤسسه دهخدا
کند ،دامنه فعالیتهای این مؤسســه بیشتر و طبیعت ًا مشــکالتی مانند عدم توانایی
بهکار بردن زبان فارسی توسط دانشجویان خارجی در کالسهای دانشگاهی مرتفع
خواهد شد .دانشجویان خارجی هنوز ملزم به شرکت در دورههای زبانآموزی مرکز
بینالمللی آموزش زبان فارسی مؤسسه لغتنامه دهخدا یا شرکت در آزمون بسندگی
نشدهاند ،تا میزان تســلط آنها بر زبان فارسی سنجیده شود.آموزش زبان فارسی به
غیرایرانیان یک حوزه تخصصی اســت .همانگونه که اگر بخواهیم در یک کشــور
خارجی درس بخوانیم ملزم به آشــنایی با زبان همان کشور و گذراندن آزمونهای
استاندارد هستیم ،دانشجویانی هم که در دانشگاه تهران پذیرفته میشوند ،باید ملزم
به گذراندن دورههای زبان فارسی در مرکزی با تخصص مربوط شوند.
| همانگونه كه اشاره كرديد يكي از راههاي آموزش زبان فارسي به نحو مطلوب
يكسانسازي آن در سطح دانشگاه است ،لطفاً در باره مشكالت و همچنين راهكارهايي كه
در اين زمينه وجود دارد توضيحاتي بفرماييد.

ج| تعدد مراکز آموزش زبان فارســی در ســطح دانشــگاه تهران يكي از مشكالت
موجود است .برخی از دانشکدههای دانشگاه تهران رأس ًا به آموزش زبان فارسی به
دانشــجویان خارجی میپردازند .در صورتی که این کار کام ً
ال تخصصی است .در
برخی از دانشکدهها دورههای آموزش دوساله زبان فارسی برگزار میشود .متأسفانه
ما حتی شــاهد آن بودهایم که دانشکدهای در نظر داشت تا دانشجویان خود را برای
آموزش زبان فارســی به مرکز دیگری که ســابقه آموزش زبان در آنجا بسیار کمتر
از مرکز آموزش زبان فارســی دانشگاه تهران است بفرستد و دانشجویان خود را به
مؤسسه دهخدا معرفی نکرد.
ما امیدواریم اگر دانشــگاه تهران سیاست یکپارچهای برای آموزش زبان فارسی در
نظر دارد ،به این موارد توجه کند ،در این راستا باید سیاستگذاریهایی در سطح کالن
دانشگاه انجام گیرد ،چون ما نه میتوانیم مانع آموزش زبان در دانشکدهای شویم که
کار و تخصص آن آموزش زبان فارسی نیست و نه قادر به الزام دانشجویان خارجی

اگر دانشگاه،
دانشجویان
خارجی را ملزم
به شرکت
در دورههای
زبانآموزی در
مؤسسه دهخدا
کند ،دامنه
فعالیتهای این
مؤسسه بیشتر و
طبیعتاً مشکالتی
مانند عدم توانایی
بهکار بردن زبان
فارسی توسط
دانشجویان
خارجی در
کالسهای
دانشگاهی مرتفع
خواهد شد
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بــرای دادن آزمون بســندگی و یا شــرکت در کالسهای
مؤسسه لغتنامه دهخدا هستیم.
تعــدد مراکــز آموزش زبان فارســی در ســطح کشــور
رقابتهایی را ایجاد کرده اســت و برخی از این رقبا دارای
بودجه کالن هســتند ،در سال گذشته یکی از این مراکز به
تعدادی از دانشگاههایی که بهطور مستمر برای ما زبانآموز
میفرستادند ،اعالم کرد تا زبانآموزان خود را برای آموزش
رایگان به آن مراکز بفرستند.
| آيا مراكز ديگري در سطح كشور در اين حوزه فعاليت
ميكنند؟ و چه تفاوت و يا مزيتي بين مرکز بینالمللی آموزش
زبان فارسی دانشگاه تهران و ساير مراكز وجود دارد؟

ج| بلــه،در حال حاضر مراکز بســیاری مشــغول آموزش
زبان فارسی هســتند ،تقریب ًا اکثر دانشگاهها در سطح تهران
دورههای آموزش زبان فارسی برگزار میکنند .همچنین در
کنار آنها نهادهای دیگری نیز مشغول آموزش زبان فارسی
هستند و البته شرایط آموزش و پذیرش این مراکز با شرایط
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران متفاوت است.
زمانــی که مرحوم دکتر ســیدجعفر شــهیدی این مرکز را
راهاندازی کردنــد ،این مرکز بهعنوان تنهــا مرکز آموزش
زبان فارســی به غیرفارسیزبانان کار خود را آغاز کرد .این

مرکز دارای  ۲۹سال سابقه آموزشی در مؤسسهای است که
بیش از  60ســال قدمت دارد و طبیعت ًا نسبت به یک مرکز
تازه تأســیس تجربه بیشتر و کیفیت آموزشی برتری دارد و
تنها مرکز تخصصی آموزش زبان فارسی در دانشگاه تهران
است.
تفاوتهــا و مزیتهای چشــمگيري بيــن مرکز آموزش
بینالمللی زبان فارسی نسبت به دیگر مراکز وجود دارد كه
در اين راســتا انتساب مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی
به نماد آموزش عالی کشــور يكي از اين مزیتهای بزرگ
اســت .همچنين جایگاه دانشــگاه تهران در ردهبندیهای
جهانی نسبت به سایر دانشگاههای کشور و سابقۀ این مرکز
در امر آموزش زبان فارسی امتیازی است که سایر مراکز از
آن بهرهمند نیستند .از اینرو ،کسانی که در مرکز بینالمللی
آموزش زبان فارســی مؤسسه لغتنامه دهخدا زبان فارسی
را فرا میگیرند ،اگر دانشــجو باشند واحد معادل آن را از
دانشگاههای محل تحصیل خود در خارج از کشور دریافت
میکنند.
| با توجه به اينكه اين مركز به عنوان منتخب هشتمین
جشنواره بینالملل دانشگاه تهران معرفي شده است ،از ديدگاه
شما چه فعاليتها و رويكردهايي در اين انتخاب مؤثر بوده
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است؟

ج| موسســه لغتنامه دهخدا و مركز بينالمللي آموزش زبان فارســي به نوبه خود
دارای ماهیت بینالمللی است ،چون بخش عمده فعالیت آن آموزش زبان فارسی به
زبان آموزان خارجی اســت .من در اين فرصت از معاونت بینالملل دانشگاه تهران
تشــكر ميكنم و فكر ميكنم تالشهای صورت گرفته مبنای انتخاب مرکز بهعنوان
منتخب جشــنواره بینالملل اســت .كیفیت آموزش زبان فارسی در مرکز ،افزایش
دانشــجویان در طی ســالهای اخیر ،راهاندازی آموزش مجازی و تالشهای انجام
گرفته برای تأسیس واحدهایی در خارج از کشور از جمله معیارهای احتمالی برای
انتخاب این مرکز بهعنوان منتخب جشنواره بینالملل بوده است.
در همین راســتا در سال گذشته آییننامهای تهیه و به تصویب هیأت رئیسه محترم
دانشگاه تهران رسید و بهدنبال آن مذاکراتی برای تأسیس واحد برونمرزی و اعطای
نمایندگی به برخی از کشورها در آسیا و اروپا در حال جریان و تفاهم نامههایی در
این خصوص به امضا رسیده است .همچنين در گذشته مؤسسه دهخدا در دانشگاه
پکن دفتری به نام «دفتر دهخدا» داشــته که دکتر غالمرضا ســتوده در آن دفتر چند
سال مشــغول آموزش زبان فارسی بوده است ،که حاصل آن دو جلد فرهنگ لغت
فارســی به چینی و چینی به فارسی است .از نظر ما این فعالیتها در کنار برگزاری
مراسم مختلف برای زبانآموزان در سال گذشته ،منجر به انتخاب این مرکز بهعنوان
منتخب جشنواره بینالملل برای دومین سال پیاپی شده است.
| نحوه پذيرش زبانآموزان در مركز بينالمللي زبان فارسي به چه صورت است؟ و
آيا شرايطي براي پذيرش زبانآموزان وجود دارد؟

ج| در حال حاضر پذیرش زبانآمــوزان بهصورت آنالین صورت مي گيرد .در
گذشــته درخواستها به صورت پســت الکترونیکی ارسال میشد .طبیعت ًا پاسخ
دادن به صدها نامه دریافتی با مشــکالتی همراه بود .در حال حاضر زبانآموزان
در هر کشــوری که باشــند میتوانند وارد وبگاه مؤسســه شوند و در خواست
خود را ارائه دهند ،که حدود یک ماه پس از ثبت درخواســت ویزای آنها صادر
خواهد شد.
در پاســخ به قسمت دوم سوال شما بايد بگويم ،برای پذیرش زبانآموزان شرایطی
وجود دارد ،اما بدان نحو نیســت که فرصت حضور در مرکز از زبانآموزی گرفته
شــود .زبانآموزانی که به مرکز مراجعه میکنند طیف وســیعی از افراد را تشــکیل
میدهند .برخی از آنها اســتادان دانشــگاه و تعدادی دیگر دانشــجویان مشغول به
تحصیل در مطالعات شــرقی ،زبان فارسی ،ایرانشناسی و یا سایر رشتههای مربوط
هستند و نیاز به آموزش زبان فارسی دارند .البته عدهای از آنها هم صرف ًا بنا به عالقۀ
شخصی ،یا دالیل شغلی در این مرکز زبان فارسی را میآموزند و یا از ایرانیان نسل
دوم یا سوم و یا وابستگان به آنها هستند.
| لطفا درباره نحوه آموزش زبان فارسي توسط مركز به صورت مجازي توضيحاتي
ارائه فرمائيد و اينكه در اين زمينه چه تدابيري اندیشیده شده است؟

ج| مقدمات آموزش مجازی ســال گذشته فراهم آمد و دو دورۀ آزمایشی در داخل

كیفیت آموزش زبان
فارسی در مرکز،
افزایش دانشجویان
در طی سالهای
اخیر ،راهاندازی
آموزش مجازی و
تالشهای انجام
گرفته برای تأسیس
واحدهایی در خارج
از کشور از جمله
معیارهای احتمالی
برای انتخاب این
مرکز بهعنوان
منتخب جشنواره
بینالملل بوده است
***
در حال حاضر
زبانآموزان در هر
کشوری که باشند
میتوانند وارد وبگاه
مؤسسه شوند و
در خواست خود را
ارائه دهند ،که حدود
یک ماه پس از ثبت
درخواست ویزای
آنها صادر خواهد
شد
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گسترش بیشتر
آموزش مجازی
زبان فارسی
به زبانآموزان
و همکاری با
سازمان سنجش
برای برگزاری
آزمون سامفا
بهعنوان آزمون
بینالمللی زبان
فارسی از جمله
موارد حائز اهمیت
در مرکز به شمار
مي آيد ،که باید
بيشتر مورد توجه
و اولويت قرار
گیرد

مرکز و یک دوره نیز به صورت رایگان برای تعدادی زبانآموز در خارج از کشــور
برگزار شد .و دوره دوم برای زبانآموزان خارج از کشور هم برگزار خواهد شد .ما
در این راه نیازمند برنامهریزی منظم و تهیۀ محتوای آموزشــی هستیم که انجام این
مهم در دســت اجراست .دوره اول بهصورت آزمایشی برگزار شد ،تا بتوانیم متوجه
مشکالت پیش رو شــویم .در همان دوره اول دریافتیم برای انجام این کار به نحو
مطلوب پهنای باند به اندازه کافی نیست ،که در حال حاضر خوشبختانه پهنای باند
افزایش پیدا کرده است.
نكتهاي كه من را به تفكر برگزاري اين دورهها انداخت اين بود كه حدود یک سال
و نیم پیش در کنفرانســی در شهر اوزاکا متوجه شدم ،که یک دانشگاه آمریکایی از
دانشگاهی در استرالیا درخواست آموزش زبان فارسی بهصورت مجازی کرده است.
در صورتی که ما انتظار داریم که مؤسســه لغتنامه دهخدا بهعنوان باســابقهترین
مؤسســه و متعلق به دانشــگاه تهران در این راه پیشگام باشــد .از اینرو ،کار آغاز
آموزش مجازی را با جدیت بیشــتری دنبال کردیم ،اگرچه متأســفانه باکندی پیش
رفته است .آموزش مجازی راهکاری برای معرفی مرکز به دانشگاههای دیگر است.
| آيا در كنار آموزشزبان در موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي زبان فارسي
فعاليتهاي ديگري هم انجام مي شود؟

ج| فرهنگنویسی بخش قابل توجهی از کارهای مؤسسه لغتنامه دهخداست .بعد
از اتمام لغتنامه دهخدا ،سالهاســت که کار لغتنامه بزرگ فارســی شروع شده
است و هفت مجلد از آن چاپ شده و کماکان نیز این کار ارزشمند ادامه دارد .البته
این کار با روش ســنتی انجام میشود و جا دارد که در فرهنگ نویسی از روشهای
نوین و نیز از فضای مجازی برای تســریع در این کار اســتفاده شود .تألیف کتاب
از دیگر کارهای مرکز اســت .در سال گذشته کتاب مقدماتی جدیدی تألیف شد و
در حال حاضر یک فرهنگ لغتنامه تحت عنوان «فرهنگ زبانآموز» در دست کار
مؤسسه است و طرح آن را نیز به معاونت پژوهشی اعالم کردهایم.
همچنين ما هر ســاله مراسم بزرگداشت مرحوم عالمه دهخدا را تحت یک فعالیت
جانبــی با حضور اســتادان و صاحبنظران برگزار میکنیم .در کنار این مراســمها
فعالیتهای دیگری از جمله برگزاری کارگاههای آموزشــی قرار دارد که در ســال
گذشــته کارگاهی درباره فرهنگنویســی برگزار شده اســت .همچنین کالسهای
تی تی ســی و برنامههای جانبی دیگر در مرکز برگزار میشــود و هدف ما آشنایی
بیشتر زبانآموزان با فرهنگ ایران است.
| در پايان بفرمایيد از ديدگاه شما كدام يك از برنامههاي مركز بايد بيشتر مورد
توجه قرار گیرد؟

ج| گسترش بیشتر آموزش مجازی زبان فارسی به زبانآموزان و همکاری با سازمان
سنجش برای برگزاری آزمون سامفا بهعنوان آزمون بینالمللی زبان فارسی از جمله
موارد حائز اهمیت در مرکز به شــمار مي آيد ،که باید بيشتر مورد توجه و اولويت
قرار گیرد.
| سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

داخلی
اخــــــــــــــــــــــبـــــار

برگزاری نشست علمی گرد و غبار
چالشها و راهکارها در پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران:
دانشگاهها میتوانند مشکالت کشور را
حل کنند

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

برگزاری نشست مشترک شورای معاونین
آموزشی و دانشجویی دانشگاه تهران
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بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مهندس محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ۲۰ ،خرداد ،از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
بازدید و در نشست مشترک با مسئوالن دانشگاه شرکت کرد.
مهندس محمدجواد آذری جهرمی،
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
ضمــن حضــور در پــارک علم و
فناوری دانشــگاه تهران و بازدید از
نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای
مستقر در پارک در نشست مشترکی
با مسئوالن دانشــگاه تهران گفت:
«دانشــگاه تهران ظرفیت مناسبی دارد که میتوان از آن در
جهت توسعه کشور بهره برد».
مهندس آذری جهرمی افزود« :مســئوالن کشــور هر میزان
در دانشگاهها سرمایه بگذارند طبیعت ًا جزو هزینهها نخواهد
بود ،بلکه سرمایهای است که چند برابر آن به عرصه کشور
باز میگردد .هر مجموعهای که در دانشــگاه پامیگیرد در
اقتصاد کشور و رشد و ترقی آن نقش دارد».
وی با عنوان اینکه با تغییر دولتها نقش و اثر مجموعههای
دانشگاهی قابل جعل و تکذیب شدن نیست و فقط ممکن

اســت اولویتها جابهجا شود ،خاطرنشــان کرد« :ما با دو
چالش بزرگ در کشور مواجه هستیم ،بخشی از این چالش
محدودیت منابع و چالش دیگر موضوع اشتغال است».
مهنــدس آذری جهرمی اضافه کــرد« :دو اثر برای فناوری
اطالعات مطرح اســت ،یکی توسعه زیرساختها و بخش
دیگر به صورت مستقیم برای توسعه اشتغال است .شاخصی
که برای ما قرار گرفته ایجاد ساالنه یکصد هزار شغل است».
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد« :یک خأل
در کشــور در زمینه توســعه ارتباطات وجود داشته ،اما در
حال حاضر به دلیل شــاخصهای توســعه ارتباطات ،در
کشور یک رشد قابل توجهی را مالحظه میکنیم».
وی با تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین کاربردهای فناوری
اطالعات افزایش بهرهوری در همه حوزهها است ،گفت« :با
ســرمایهگذاریهایی که از ابتدا تاکنون در عرصه ارتباطات
و فنــاوری اطالعات صورت گرفته بــازاری به ارزش ۳۵
هزار میلیارد تومان ایجاد شده است که از این میزان  ۵هزار
میلیــارد تومان به خزانه دولت تزریق میشــود که یکی از
منابع بودجه دولت به حساب میآید».
مهندس آذری جهرمی با عنوان اینکه تحول دیجیتال مبتنی

9

بر فناوری اســت ،تصریح کرد« :نخســتین نشــانه تحول
دیجیتال در حوزه اقتصادی اســت ،اما آثــار آن در حوزه
اجتماعی و فرهنگی نیز رخ میدهد که اگر به ظرفیت تحول
دیجیتال در کشــور اعتماد کنیم و با نگرانیهای فرهنگی با
پیشرفتها و دستاوردها مخالفت نکنیم ،قطع ًا اثر بینظیری
در کشور میگذارد».
وی از آماده شــدن طرحی با همکاری شش دستگاه دولتی
خبر داد و اظهار داشــت« :با همــکاری وزارت ارتباطات،
کار ،صنعت ،علوم و ســازمان امور اســتخدامی و معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری طرح کارآفرین آماده و
به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است».
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات در ادامه با بیان اینکه
یکــی از مفاهیم موجود در این طرح پارک اقتصاد دیجیتال
اســت ،گفت« :این پارک محیطی را برای ایجاد ظرفیت در
مجموعههای فعــال ایجاد میکند تا از مراحل رشــد آنها
حمایت شود».
مهندس آذری جهرمی با اشاره به اینکه حمایتهای در نظر
گرفته شده در این طرح شامل حمایتهای بیمهای ،اعطای
تسهیالت حمایتی ،در نظرگرفتن معافیتهای مالیاتی ،تأمین
منابع مالی ارزان قیمت میشــود ،خاطرنشان کرد« :اثر مهم
تحول دیجیتال ایجاد رفاه در زندگی مردم است که با ایجاد
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اشتغال و ثروتآفرینی بهدست میآید».
دکتر محمــود نیلــی احمدآبادی،
رئیس دانشــگاه تهــران ،نیز با بیان
اینکه این سومین جلسه مشترک با
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
است ،گفت« :دانشگاه تهران ظرفیت
بزرگی دارد و سیاســت دانشــگاه
تهران این است تا این ظرفیت را در
اختیار جامعه قرار دهد».
وی با اشاره به مفهوم دانشگاه کارآفرین و فعالیتهایی که
پارک و علم و فناوری به عنوان نقطه اتصال انجام میدهد،
افزود« :بخشــی از مفهوم دانشــگاه کارآفریــن به هویت
پارکها و خدماتــی که آنها به جامعــه و فارغالتحصیالن
ارائه میدهند ،متصل میشــود .تفکر ما بر این اســت که
اگر شــرکتهای درون پارک شرکتهای زایشی ،محصول
پایاننامهها و رسالهها باشــند ،ارزش افزوده بسیاری را به
همراه خواهند داشت».
به گفته دکتر نیلی احمدآبادی یکی از سیاستهای دانشگاهها
اتصال دستاوردها و فعالیتهای دانشجویان ارشد و دکتری
در جهت تجاریکردن این دســتاوردها است که در پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران تحت عنوان شکوفایی  ۱و ۲

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 10 121

مطرح میشود.
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه سخنان خود از پروژه شهر
دانش بهعنوان طرحی مهم یاد کرد و گفت« :برای شهر تهران
نمیتــوان یک هویت تعریف کرد ،در حالی که بیشــترین
تعداد دانشجو و محقق در این شهر است و دانشگاه تهران
از گذشــته محیط اطراف خود و همچنین کشــور را تحت
تأثیر قرار داده اســت .دانشگاه تهران با قرار گرفتن در قلب
تجاری شــهر تهران به همه زیرساختهای شهری اتصال
دارد و نیازی به سرمایهگذاری مجدد در این زمینه نیست».
وی بــا عنوان اینکه اولین طرحی که در شــهر دانش ایجاد
خواهد شــد ،در حوزه  ICو  ICTاست ،خاطر نشان کرد:
«با توجه بــه آن مباحثی که در وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات مطرح اســت ،اگر به زنجیره شــهر دانش متصل
شــود اتفاق بزرگــی را رقم خواهد زد .بایــد گفت که در
کشــور ظرفیتی معادل با شهر دانش نیست و هزینههایی که
تا کنون دولت برای توسعه این پروژه انجام داده باید به نحو
مطلوب وارد چرخه اقتصاد شود».
دکتر نیلی احمدآبادی از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
خواســت هم بهعنوان عضو هیأت دولت و هم در جایگاه
وزارتی که دارند ،این طرح را پشتیبانی و حمایت کنند.
دکتــر عباس زارعی ،رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه
تهــران ،در ابتدای این نشســت ضمن ابــزار امیدواری به
توســعه همکاری مشــترک با وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،به تشــریح فعالیتها و دستاوردهای پارک علم
و فناوری پرداخت.
وی پارکهای علم و فناوری را به منزله حلقه واســط بین
محیطهای دانشــگاهی و تحقیقاتــی و محیطهای تجاری،
مراکز و شهرکهای صنعتی توصیف کرد.
رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران در ادامه ضمن
بیان ارکان جهتســاز پارک علم و فناوری ،تحول دانشگاه

تهران به دانشگاه کارآفرین ،تولد صنعت ملی از دانش ملی،
کسب استقالل مالی دانشگاه و تحول اقتصاد ایران به اقتصاد
دانشبنیان و مقاوتی را از اهداف پارک برشمرد.
دکتــر زارعــی با بیــان اینکه برای
پــارک علــم و فناوری دانشــگاه
تهران ماموریتهایی تعریف شــده
اســت ،خاطر نشــان کرد« :ایجاد
نظام کامل نوآوری از دانشــگاه تا
بازارهــای محلی ،ملــی ،منطقهای
و بینالمللــی ،تمهید ســامانه الزم
برای ایجاد شــرکتهای دانشبنیان زایشی دانشگاه تهران
و ثروت آفرینی برای دانشــگاه از طریق ثروت تولید شده
از شرکتهای زایشی از جمله مأموریتهای پارک است».
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی مرکز نوآوری
و کارآفرینــی پرداخت و اظهار کــرد« :مرکز کارآفرینی در
سال  ۱۳۸۱در جهت اجرای آیین نامه کاراد ،به منظور ارتقا
و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه تهران تأسیس شده
است که بر اساس سیاستهای پارک ،برگزاری برنامههای
جوانه ،رویش و شــکوفایی بر عهده مرکز کارآفرینی قرار
دارد».
دکتر علی محقر ،معاون توســعه و
سرمایهگذاری دانشــگاه تهران ،نیز
در بخش دیگری از این نشست به
معرفی طرح شهر دانش پرداخت و
این پروژه را ادامه طرح ساماندهی
و توســعه دانشــگاه تهران و علوم
پزشکی تهران توصیف کرد.
وی در ادامــه با عنوان اینکه ایــن طرح هویت جدیدی را
برای شهر تهران به همراه خواهد داشت به بیان ضرورتها
و زمینههای توسعه این طرح پرداخت.

11

آغاز عملیات پژوهش ،مرمت و بهسازی
خانه تاریخی ظهیراالسالم تهران
رئیس مؤسســه پژوهشی فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران از
شروع عملیات پژوهش ،مرمت و بهســازی خانه تاریخی ظهیراالسالم تهران و
همچنین راهاندازی وبسایت این پروژه خبر داد.
دکتر پیروز حناچی ،رئیس مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبای
دانشگاه تهران ،از آغاز عملیات اجرایی مرمتی پروژه مرمت و بهسازی خانه تاریخی
ظهیراالسالم تهران از ابتدای سال  ۱۳۹۷خبر داد و گفت« :مؤسسه پژوهشی فرهنگ
و هنر بهعنوان یکی از مراجع مهم در امر پژوهش ،مرمت و بهســازی در کشــور
است که مرمت آثاری همچون سردر باغ ملی تهران ،کتابخانه پروین اعتصامی باغ
نگارستان تهران و تهیه طرح ساماندهی خیابان اللهزار را در سوابق خود دارد».
وی افزود« :این مؤسســه در راستای اهداف خود ،اقدام به همکاری برای مرمت
و بهســازی خانه تاریخی ظهیراالســام کرده و برای اولین بار در کشــور برای
شفافسازی در امور اجرایی و همچنین ایجاد امکان برای پژوهشگران به منظور
پژوهش و امور آموزشی ،اقدام به راهاندازی وبسایت پروژه نیز کرده است».
خانه تاریخی ظهیراالسالم تهران عمارتی است ارزشمند از اواخر دوران قاجار که
در محلهای به همین نام ،در خیابان ظهیراالسالم و نزدیک میدان بهارستان قرار دارد.
تاریخ این بنا با توجه به شواهد معماری ،به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی
باز میگردد که نمونهای از تلفیق معماری ایرانی با سبک غربی محسوب میشود.
مالک این بنا بر اساس روایاتی سید زینالعابدین ملقب به ظهیراالسالم امام جمعه
تهران در دوره قاجار اســت که نام خانه نیز از همین روایت گرفته شــده است.
همچنین گفته میشــود که مالک دیگر این بنا محمدولی تنکابنی است که امالک
بسیاری در تهران داشته است.
این خانه در دو دهه اخیر دچار بیمهریهای فراوان و در اثر عدم توجه به مخروبهای
تبدیل شد که محل سکونت و اجتماع معتادان و بیخانمانها شده است.
در  ۱۷سال گذشته که این خانه تحت تملک سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت،
اقداماتی در جهت مرمت و بهســازی آن صورت گرفت و سپس سازمان میراث
فرهنگی این اثر را دو بار و با یک شــماره ،در تاریخهای  ۲۷مرداد  ۱۳۹۳و ۲۲
خرداد  ۱۳۹۶به شماره  ۳۱۰۹۶در فهرست آثار ملی به ثبت رساند.
در راستای مرمت و بهسازی این اثر ارزشمند ،سازمان تأمین اجتماعی طرحهای
مرمتی متعددی را تهیه کرد که آخرین طرح تهیه شــده توســط مهندسان مشاور
ارگ بم کرمان مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت پس از تهیه طرحهای مربوطه،
طی توافقنامهای که بین سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر
دانشگاه تهران به امضا رسید ،مقرر شد این مؤسسه به عنوان مجری ،جهت انجام
کلیه اقدامات پژوهشی ،مرمتی و بهسازی خانه تاریخی ظهیراالسالم فعالیت کند.
پژوهشــگران و عالقهمنــدان میتواننــد بــا مراجعــه بــه وبســایت
 www.zahirolislamrestoration.comاز آخریــن اخبار پروژه و روند
پژوهش و مرمت مطلع و به کلیه اطالعات و مستندات پروژه دسترسی پیدا کنند.
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پذیرهنویسی اولین صندوق جسورانه دانشگاه تهران آغاز شد
پذیرهنویسی اولین صندوق جسورانه دانشگاه تهران با نماد
تهران یک ،با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،
 ۵خرداد ،آغاز به کار کرد.
دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،
در این مراســم با ابراز خشنودي از اینکه یک اتفاق بزرگ
در دانشــگاه تهران رقم میخورد ،گفت« :قطع ًا این الگویی
برای سایر دانشگاههای کشور خواهد شد».
دکتر ســتاری افزود« :یکی از بخشهای مهم زیســتبوم
اقتصــاد دانشبنیان نحوه تأمین مالی اســت .متأســفانه در
ســالهای گذشته تأمین مالی همیشه معادل با وام دادن بوده
است».
وی بــا تاکید بر اینکــه ما با وامدادن به اســتارتآپها و
شــرکتهای نوپا بــه آنها خیانت میکنیم ،افــزود« :تأمین
مالی این شــرکتها از طریق وام اتفــاق نمیافتد و ما باید
روشهای جدیــد و نوآورانهای را در حــوزه تأمین مالی
شرکتهای دانشبنیان ارائه دهیم».
دکتر ســتاری با اشــاره به اینکه در چند ســال اخیر بحث
صندوقهای جســورانه خیلی جدی پیگیری شــده است،
گفت« :امــروز پنجمین صنــدوق جســورانه در بورس،
پذیرهنویســی میشود و حدود  ۱۲صندوق دیگر در نوبت
پذیرهنویســی هستند .مهم این است که این نکته را دریابیم
که باید روشهای جدیدی را برای تأمین ســرمایه پیگیری

کنیم».
معــاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطر نشــان کرد:
«تاســیس چنین صندوقهایی کارهای نوآورانهایســت و
ســدهای آن شکسته است و خوشــبختانه این فرهنگ در
کشور در حال ایجاد شدن است».
به گفته دکتر ستاری فعالیتهایی که فرابورس انجام میدهد
جلوتر از افکار ماســت از جملــه راهاندازی بورس ایده و
تأسیس بازاری برای پذیرش شرکتهای کوچک و متوسط
که در راستای اقتصاد دانشبنیان انجام شده است.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،نیز در
این مراســم خاطر نشان کرد« :امروز یک مسیر جدید برای
دانشگاه ،دانشجویان و تمام کسانی که میخواهند ایده خود
را تبدیل به کسب و کار کنند فراهم شده است».
وی بــا بیان اینکه ســعی ما در دانشــگاه بر این اســت تا
آموزشهای الزم را به دانشــجویان ارائه دهیم افزود« :نکته
مهم این اســت که چگونه یافتههای پژوهشی را تبدیل به
کسب و کار کنند .دانشــگاه کارآفرین یعنی دانشگاهی که
میتواند این روشها را به دانشجو آموزش دهد».
رئیس دانشــگاه تهران با تصریح اینکه برای آموزش دادن
این بخش برنامههای آموزشی زیادی داریم ،گفت« :افزون
بر همه آموزشها باید بســتر الزم را هم برای ایجاد کسب
و کار فراهم کنیم و تنها آموزش کافی نیست .تشکیل پارک
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علم و فناوری در دانشــگاه تهران و مراکز رشــد بخشی از
این هدف است ،اما نکته دیگری که باید در کنار این مسائل
صورت گیرد تأمین سرمایه برای این فعالیتهاست».
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر اینکه دانشــگاه باید برای
تأمین ســرمایههای جدید پیشــگام باشــد و یکی از این
روشها صندوقهای جســورانه است ،گفت« :پار ک علم
و فناوری صندوق پژوهش و نوآوری را داشــته که یکی از
صندوقهای موفق کشــور در تأمین سرمایه و ضمانتنامه
برای فعالیت شرکتهای مستقر در پارک بوده است .منتهی
این بخشــی از نیازها را پوشش میدهد و دانشگاه تهران از
سه سال گذشته به این فکر افتاد تا از صندوقهای مدرنتر
مانند  VCاستفاده کند».
وی با اظهار اینکه عمده منابع این صندوق را بخش خصوصی
تشکیل میدهند ،اعالم کرد« :دانشگاه تهران آمادگی دارد تا
آن بخشهایی را که خود در اختیار دارد در اختیار بخشهای
خصوصی دیگر قرار دهد که میخواهند مشــارکت کنند.

دانشگاه به دنبال ســرمایهگذاری در این صندوقها نیست،
بلکه به دنبال تأمین ســرمایه بــرای فعالیتهای کارآفرینی
دانشجویان ،استادان و فارغالتحصیالن خود است».
به گفته وی دانشــگاه تهران اولین دانشــگاهی اســت که
صندوق  VCرا تشــکیل میدهد و این یک پیشگامی مهم
است و امیدوارم بتوانیم از این الگوهای مدرن بیشتر استفاده
کنیم.
دکتر شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،
نیز در این مراسم با اظهار اینکه خشنودیم صندوق جسورانه
یکم دانشــگاه تهران با نماد تهران یک ،امروز عملیاتی شده
اســت ،گفت« :این صندوق یک عالمت است برای کسانی
که در حــوزه علم و فناوری کار میکنند .این صندوق یک
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شروع است و امیدواریم تعداد این صندوقها بیشتر شود».
وی خاطر نشان کرد« :ما هیچ محدودیتی در سازمان بورس
برای تعداد صندوقهای جســورانه ،پروژه ،سرمایهگذاری
مشترک ،و قابل معامله نداریم و هر تعداد که مدارک کامل
باشــد ،در کوتاهترین زمان مجوزهای مربوط صادر خواهد
شــد ،چون معتقدیم اگر تکنولوژی و بهرهوری به صنایع ما
کمک نکنند ،در آینده رشد نخواهیم داشت و این نکته بسیار
مهمی است و ما این فعالیتها را برای زنده نگهداشتن سایر
فعالیتها و کلیت بازار سرمایه نیاز داریم».
دکتر محمدی از تصویب دســتورالعمل تأمین مالی جمعی
در شــورای عالی خبر داد و تاکيد کــرد« :یکی از اهدافی
که این دســتورالعمل دنبال میکند تولید محتوای دانشــی
اســت که در این زمینه یک تأمین مالــی قانونی ،اصولی و
در یک حد و مقیاس کوچک که بتواند قابل کنترل باشد را
فرابورس دنبال خواهد کرد .یکی از کاربردهای دیگر تأمین
مالی جمعی تولید فیلمها و محتواهای فرهنگی اســت که
هم برای افراد دانشــگاهی و هم کسانی که غیر از دانشگاه
میخواهند در این حوزهها فعالیت کنند ،مهیاست».
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه ادعا
نميکنيم تمام نیازمندیهای بخش دانشــگاهی کشــور در
ســازمان بورس تعریف شده است ،افزود« :من تقاضا دارم
تمام کسانی که در این حوزه فعال هستند پیشنهادات خود
را در اختیار ســازمان بورس قرار دهند .امیدواریم که این
صندوق آغازی برای تشکیل صندوقهای بیشتر باشد».
دکتر علی محقر ،معاون توســعه و سرمایهگذاری دانشگاه
تهران ،با اشــاره به اینکه اولین صندوق در دانشگاه تهران
راهاندازی میشــود ،گفت ۳۴« :درصــد منابع این صندوق
را موسســین ،که شامل شرکت توســعه دانشگاه ،صندوق
پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران و
خود دانشگاه تهران است ،تأمین کردهاند و  ۶۶درصد دیگر
توسط سرمایهگذاران دیگر پذیرهنویسی شده است».
وی بــا بیان اینکــه  ۲۰درصد منابع اولیــه این صندوق به
طور کامل تأمین شــده اســت ،افزود« :سرمایه کلی آن ۱۵
میلیارد تومان بوده که ســه میلیارد تومان آن تأمین شــده و
ایــن صندوق از امروز کار خود را با همکاری پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران ،شــرکتهای دانشبنیان و فناور و
حمایتهــای معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور آغاز
میکنــد و امیدواریم که آثار و برکات زیــادی را بههمراه
آورد».
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رئیس دانشگاه تهران در اختتامیه اولین جشنواره ایدههای ارزشآفرین معدن و صنایع معدنی:

اقتصاد ملی ما ،مانع ارتباط صنعت و دانشگاه شده است

دکتــر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،در
اختتامیه اولین جشــنواره ایدههــای ارزشآفرین معدن و
صنایع معدنی (اینوماین) عدم ارتباط دانشــگاه و صنعت را
ناشی از اقتصاد ملی برشمرد.
دکتــر نیلی احمدآبادی با تبیین دیدگاه ارتباط دانشــگاه و
صنعت و مواضع هر کــدام در برقراری ارتباط مؤثر گفت:
«همه درباره ارتباط صنعت با دانشگاه صحبت میکنند و هر
کدام طرف مقابل را در عدم این ارتباط مقصر ميداند ،ولی
آنچه در کشــور رخ داده است ،نشان میدهد که نه مشکل
از دانشگاه است و نه از صنعت ،بلکه این مشکل مربوط به
اقتصاد ملی است».
به گفته رئیس دانشگاه تهران ،کشور ما به دنبال تکنولوژیهای
پیشــرفته و ارتباط صنعت و دانشگاه نیست و در این راستا
ایمیدرو بهعنوان یک ســازمان مهم و تأثیرگذار و دانشگاه
تهران نیز بهعنوان یک دانشگاه الگو در کشور باید فراتر از
مواضع حال حاضر تفکر کنند.
وی با اظهار اینکه در روزگاری ایران تولیدکننده تلویزیون،
یخچــال و خــودرو و یکــی از کشــورهای صادرکننده
محصــوالت صنعتی در منطقه بوده اســت ،افزود« :زمانی
ایجاد کارخانههای ذوبآهن بهعنوان شاخص صنعتیشدن

در دنیــا مطرح بــود و ایران صاحــب کارخانه ذوب آهن
بوده اســت ،ولی امروز شاهدیم که ایران تبدیل به یکی از
واردکنندههای تلویزیون شده است و خودروهای با فناوری
 ۳۰سال گذشته را در اختیار مردم قرار میدهند».
دکتر نیلی احمدآبادی افزود« :در این میان کســی نمیپرسد
که چه شــد که ایران به واردکننده تلویزیون تبدیل شد ،از
ســوی دیگر کسی هم از دانشگاهیان علت این امر را جویا
نشده است».
رئیس دانشــگاه تهران در پاسخ به این سوال که رسالت و
مأموریت دانشگاه چیســت ،گفت« :آن ذهنیتی که دانشگاه
فقط وظیفه تأمیــن و تربیت منابع انســانی را دارد ،امروز
کمرنگ شــده اســت .البتــه در برههای منابع انســانی را
محور توســعه مینامیم؛ یعنــی ،هرآنچه در دنیا رخ داده به
واســطه انسانها بوده اســت ،اما وقتی میگویم آن گذشته
رنگباخته به دلیل ظرفیتهایی است که امروزه باید در یک
فارغالتحصیل دانشگاه ایجاد شود».
وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف دانشــگاه حل مسائل،
چالشها و کمک به توســعه کشور اســت ،افزود« :در این
راســتا باید الگوهای جدید را پیادهسازی کنیم و پیداکردن
الگوی مناســب ،ارزش افزوده بســیار باالیــی دارد و در
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مدیریت تحقیــق و پژوهش دنیا یکــی از موضوعاتی که
همه بر آن تحقیق میکنند ،الگوی کنار هم قرارگرفتن تمام
ظرفیتهای جامعه در جهت اهداف و نیازهاست».
دکتر نیلی احمدآبادی یادآور شــد« :امروز فعالیتهای دنیا
اگر از یک ســمت در جهت بینالمللیســازی و تعامل با
کشــورهای دیگر و از جهت دیگر در ارتباط با دانشگاهها
قــرار نگیرد ،موفــق نخواهد بود و در ایــن بین صنعت و
اقتصاد بهعنوان محرکه اصلی باید حضور داشته باشند».
رئیس دانشگاه تهران با انتقاد از وضعیت کنونی بازار ایران
تصريــح کرد« :چرا میتوان با خرید و فروش ارز و ســکه
درآمدی کســب کرد ،در حالي که کشــور بايد به ســمت
صنعــت حرکت کند ،این در حالی اســت که اگر قوانین و
دســتورالعملها و مسائل اقتصادی و مالی در جهت توسعه
فناوری باشد و از آن پشتیبانی کند ،بخش صنعت نیز فعال
خواهد شد».
وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد« :دانشگاههای دنیا
بر ارائه الگوهایی برای کنار هم قراردادن تمام ظرفیتهای
جامعه در جهت دستیابی به اهداف متمرکز شدهاند ،الگویی
که در دانشگاه تهران ایجاد شده است ،امروز به ثمر نشسته
اســت ،چرا که دانشگاه تهران سعی دارد که اکوسیستمی را
ایجاد کند و بر اســاس این اکوسیســتم برنامههای خود را
نیز تغییر دهد ،بر این اســاس این دانشگاه اولین دانشگاهی
است که اولین پارک علم و فناوری دانشگاهی را راهاندازی
کرده است».
بــه گفته دکتــر نیلی احمدآبــادی همــه فارغالتحصیالن
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نمیتوانند جذب نهادها و شرکتها شوند و بر این اساس
ما باید قابلیتهایی را در دانشجویان ایجاد کنیم که به جای
استخدام ،خود آنها به کارآفرینی اقدام کنند.
رئیس دانشــگاه تهران پیادهســازی شــیوه اعطای وام به
کارآفرینان را بســیار خطرناک توصیف کرد و گفت« :ما در
کشور دو بار تجربه راهاندازی بنگاههای زودبازده را داشتیم
که در این زمینه موفق عمل نشــده اســت و ما باید با پند
گرفتن از گذشته اقدام کنیم».
وی با اشــاره بــه راهاندازی صندوق پژوهــش و نوآوری
دانشــگاه تهران افزود VC « :دانشگاه تهران در بورس ارائه
شده است و ما میخواهیم از ظرفیت  VCبرای فعالیتهای
کارآفرینــی بهره ببریم VC .دانشــگاه تهران چهارمین VC
ارائه شده در بورس و اولین  VCایجاد شده در دانشگاههای
کشور است».
دکتر مهدی کرباســیان ،رئیس هیأت عامــل ایمیدرو ،نیز
در این مراســم گفت« :باید به بخــش پژوهش و فناوری
توجه بیشتری شود و ما در ایمیدرو به طور جدی به بحث
پژوهش و فناوری توجه میکنیم».
وی تصریــح کرد« :کشــور ما حتی در ســالهای پیش از
انقالب نیز به پژوهش ،نوآوری ،فناوری ،ابداع ،اقتصاد ملی
و ظرفیتها کم توجهی کرده است ،بهطوری که در نوآوری
و فناوری عقبماندگی تاریخی داریم و باید بپذیریم که در
فناوری و نوآوری از تکنولوژی دنیا استفاده میکنیم».
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۲۵
درصد از سود ایمیدرو صرف هزینههای آموزش و پژوهش
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میشود ،افزود« :به همین دلیل این سازمان آمادگی خود را
بــرای حمایت از ایدههای نوآورانــه اعالم میکند ،چرا که
برای جبران این عقبافتادگی باید کار جســورانه و وسیع
انجام داد و از ایدههای دانشجویان ،استادان و پژوهشگران
حمایت کرد».
دکتر کرباسیان در ادامه خاطر نشان کرد« :موسسه یونیدرو
با ســرمایهگذاری  ۵میلیارد تومان بــا همکاری ایمیدرو و
دانشگاه تهران تأسیس شد تا بتواند به بهبود ارتباط صنعت
و دانشــگاه کمک کند .امیدوارم این همکاری الگویی برای
واحدهای دیگر شــود و شــاهد چنین همکاریهایی برای
ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه باشیم».
بــه گفته رئیس هیــأت عامل ایمیدرو ،یکی از مشــکالت
ایران این اســت که به اندازه کشورهای موفق دنیا به حوزه
پژوهــش و فناوری توجه نمیکند که از مهمترین دالیل آن
را میتوان افتادن ســایه نفت بر اقتصاد کشور و حاکمشدن
سیاست بر اقتصاد عنوان کرد.
وی اظهار کرد« :خوشــبختانه در سالهای اخیر تعدادی از
دانشگاهها در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه فعال شدند که
دانشگاه تهران در این زمینه پیشتاز است تا بتواند از بودجه
اقتصادی کشور در پژوهش و نوآوری استفاده کند و بخش
صنعت نیز بتواند نیاز علمی خود را برطرف کند».
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با عنوان اینکه دانشگاههای معتبر
دنیا به بودجه دولتی وابســته نیستند ،بیان کرد« :اما در ایران
اینطور نیســت که همین امر موجب کمتوجهی به بخش
پژوهش و فناوری میشــود .بخش خصوصی نیز کمتر به
آموزش و پژوهش توجه میکند و به حل مشکالت جاری
میپردازد ،اما طی ســالهای اخیر ،دانشــگاههای کشور به

سمت به دستآوردن بودجه براساس ظرفیت پیش میروند
که بسیار ارزنده است».
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در پایان سخنان خود تاکید کرد:
«باید از این ایدهها حمایت شود و آنها را به بخش تولید و
سرمایهگذاری معرفی کنیم و به این جشنواره بسنده نشود.
ایمیدرو با همکاری ســازمان بورس در حــال راهاندازی
صندوق جسورانه سرمایهگذاری است که وجود این مرکز
میتوانــد حامی خوبی برای ایدههای نوآورانه بخش معدن
و صنایع معدنی باشد».
جشــنواره تخصصی اینوماین برای حمایــت از ایدههای
نوآورانه معدن و صنایــع معدنی در روزهای  ۲۳و  ۲۴تیر
 ۱۳۹۷برگــزار و در پایان مراســم اختتامیه از  ۱۰ایده برتر
تقدیر شد.
ایدههای برتر به این شرح است:
ضیاءالدین پورکریمی در محور فناوریهای نوین اکتشاف،
اســتخراج ،فرآوری و صنایع معدنی با تاکید بر فاوا ،نانو و
بایو با طرح فلوتاســیون ،ذرات نرمه ،معدنی با اســتفاده از
نانوحباب.
پوریا عروجی در محــور مدیریت انرژی و آب در معدن و
صنایع معدنی با طرح مدیریت انرژی در کارخانههای فرآوری
مواد معدنی با استفاده از نرمافزار باالنس جرم و انرژی.
کامبیــز زاد عیوضی در محوریت مدیریت انرژی و آب در
معدن و صنایع معدنی با ایده رشــد و ارتقای بهرهوری از
طریق کاهش مصارف انرژی با حذف پیکنر و برگشت آب
شست و شوی فیلترها به صورت میانبر به مخزن؛
جــواد جعفر یحیــی در محور ایمنی ،بهداشــت و محیط
زیست در معدن و صنایع معدنی با طرح مانیتورنیگ عالئم
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حیاتی بــا کاربری در صنایع
و معادن.
حســین مظاهــری در
محــور محصــوالت نوین
و کاربردهــای جدیــد مواد
معدنی با طرح دستگاه تست
استحکام گندله پخته.
علی امیری و صادق یوسفی
در محــور محصــوالت
نویــن و کاربردهای جدید
مواد معدنی بــا طرح تولید
نانــوذرات هیدروکســید/
اکسید منیزیم از شورابهها.
محمدتقــی شــادلو در
محــور محصــوالت نوین
و کاربردهــای جدیــد مواد
معدنــی بــا طــرح تولیــد
هیدراتهای ویژه.
محمــد زالــی در محوریت
مدیریــت پســماند و باطله
معدنی و صنایــع معدنی با
طرح اســتحصال فلز روی،
کادمیــوم و نیــکل از فیلتر
کیک صنایع روی.
حمیدرضــا الیکایــی در
محوریت مدیریت پسماند و
باطله معدن و صنایع معدنی
با طرح حذف باطله نرمه از
ســنگ آهن ریزدانه با روش
مغناطیسی خشک.
محمد بروخیــان در محور
خدمــات پشــتیبان زنجیره
معــدن و صنایــع معدنی با
طــرح تأمیــن آب صنایــع
معدنــی بــا مکانیزاســیون
کشاورزی و اصالح الگوی
کشــت دشــتهای منطقه
توســط صنایع و استفاده از
آب مازاد حاصل از عملیات
مذکور در صنایع.
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رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:

پارکهای علم و فناوری به ایدهپردازان
کمک میکنند تا ایده را به بازار برسانند

رئیــس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهــران گفت« :پا رکهای علــم و فناوری به
ایدهپردازان کمک میکنند تا ایده را به بازار برسانند».
دکتر عباس زارعی هنزکی ،رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران ،در مراســم
افتتاحیه نخســتین جشــنواره ایدههای ارزشآفرین معدن و صنایــع معدنی ،گفت:
«پارکهای علم و فناوری بر اســاس زنجیره ارزشی به ایدهپردازان کمک میکنند تا
ایده را به بازار برسانند».
وی با اشــاره به این موضوع ادامه داد« :باید بــه ایدهپردازهای بخش معدن و صنایع
معدنی توجه کنیم و به جای حل مشکالت با راهحلهای موجود در دنیا ،ایدهپردازها
را به ســمت اقتصاد دیجیتال هدایت کنیم تا ایدهها راحتتر تجاریســازی شده و
بتوانیم آنها را در سطح جهان تجاریسازی کنیم».
رئیــس پارک علم و فناوری تاکید کرد« :امروز دانشــگاههای نســل ســوم طوری
برنامهریزی شــدهاند که در مسیر کســب و کار و تبدیل آن به ثروت حرکت کنند و
دانشگاه تهران هم با برنامهریزیهای انجام شده توانسته است در این مسیر گام بردارد
تا بتواند دانش دانشجویان را به ثروت تبدیل کند».
وی با بیان اینکه پارکهای علم و فناوری در کشور ایران ارتباطدهنده دولت ،دانشگاه
و صنعت هســتند ،خاطرنشان کرد« :این پارکها در مسیر اقتصاد دانشبنیان هستند و
در اقتصاد دانشبنیان ،تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت دنبال میشود».
دکتر زارعی هنزکی با اشاره به اینکه ایده در دانشگاه کارآفرین تبدیل به ثروت ،درآمد
و تولید ناخالص داخلی میشــود تاکید کرد« :مراکز رشــد و پارک علم و فناوری از
ارکان مهم دانشــگاههای کارآفرین هستند و بر این اساس تصمیماتی اتخاذ شده و آن
هم پارک علم و فناوری اســت که میتواند در مسیر صنعت و توسعه کشور حرکت
کند».
نخســتین جشــنواره ایدههای ارزشآفرین معدن و صنایع معدنی با شش محور در
روزهای  ۲۳و  ۲۴تیرماه برگزار شد.
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در جلسه هماندیشی با اعضای هیأت علمی جدید

رئیس دانشگاه تهران :دانشگاه محل تفکر ،مشارکت و نقادی است

دکتر محمــود نیلــی احمدآبادی،
رئیس دانشــگاه تهران ۱۱ ،تیر ،در
جلســه هماندیشی با اعضای هیأت
علمی جدیداالســتخدام ،دانشگاه
را محل تفکر ،مشــارکت و نقادی
توصیف کرد.
رئیس دانشــگاه تهران با بیان اینکه
دانشــگاه محل تفکر ،مشــارکت و نقادی اســت ،گفت:
«در کشــور شــاید هیچ نهادی مانند دانشــگاه نباشد ،که
تصمیمگیری در آن به گونه جمعی صورت گیرد».
وی با عنوان اینکه این نشســت فرصت مغتنمی بین هیأت
رئیســه و اعضای هیــأت علمی جوان اســت ،تاکيد کرد:
«سیاست دانشگاه اســتفاده از همه ظرفیت همکاران است
و در این راســتا در کنار ظرفیتهای علمی ،پژوهشــی و
آموزشی ظرفیتهای فکری و مشــارکتی همکاران نیز در
طرحها و توسعه دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرد».
دکتر نیلی احمدآبادی با یادآوری اینکه دانشــگاه تهران در
سطح ملی و بینالمللی دارای جایگاه خوب و شناختهشدهای
اســت ،افزود« :تفکر ما بر این اســت که ظرفیت دانشگاه
تهران امروز بیش از موقعیت کنونی اســت که در آن قرار
دارد و باید از این ظرفیت در جهت توسعه کشور و ارتقای
جایگاه بینالمللی بیشتر استفاده شود».
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد« :سعی ما بر این است
تا در این جلسات سیاســتهای دانشگاه را توضیح دهیم
و در این راستا باید سیســتمهای خود را به شکل مطلوب

طراحی کنیم ،دنیای دیجیتال امروز دسترسیهای بسیاری را
برای ما فراهم کرده است .یکی از کارهایی که دانشگاه باید
انجام دهد اطالعرســانی بهینه با استفاده از تکنولوژیهای
پیشرفته است ،اما بهرغم همه امکانات چهره به چهره بودن
اثرات دیگری دارد که فضای دیجیتال نمیتواند آن را ایجاد
کند».
دکتر نیلــی احمدآبادی در ادامه با اظهــار اینکه اولین گام
دانشگاه اطالعرسانی مطلوب و بهروز است ،گفت« :در کنار
این مهم باید امکانی فراهم شود تا همکاران بتوانند انتقادات،
پیشنهادات و دیدگاههای خود را به دانشگاه انتقال دهند و
در هر ســال جلســهای با همکاران جوان جدیداالستخدام
داشته باشیم .تجربه نشــان میدهد اطالعرسانی خوب در
ســالهای آغازین کار ،در کیفیت عملکرد و توانمندسازی
همکاران برای معلمی بهتر و استفاده از ظرفیتهای ملی و
بینالمللی بسیار مؤثر است».
معاون آموزشی دانشگاه تهران :ارتقای جایگاه آموزش ،تعالی
دانشگاه را در پی دارد
دکتر سید حسین حســینی ،معاون
آموزشی دانشگاه تهران ،نیز در ابتدای
این نشست با تشریح فرایند جذب
هیــأت علمی گفت« :در دانشــگاه
تهران در طول یکسال ۴هزار و۵۰۰
متقاضی هیأت علمی وجود دارد و از
بین این جمعیت تنها یکصد نفر برای
پذیرش در سمت هیأت علمی گزینش میشوند».
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به گفته وی در مجموع دانشــگاه با وجود حدود  ۲هزار و
 ۲۰۰هیأت علمی ،یکصد ظرفیت برای اســتخدام هیأت
علمی وجود دارد ،یعنی؛ برای هر واحد دانشــگاه در سال
پنج درصد استخدام در نظر گرفته میشود.
معاون آموزشی دانشــگاه با اشاره به نشستهای پیشین با
اعضای هیأت علمی جدیداالســتخدام از برگزاری سالیانه
این نشســتها خبر داد و افزود« :هــدف از برگزاری این
نشست طرح دیدگاهها و نظرهای مدیران و مسئوالن و ارائه
برنامههای دانشگاه است .تا اعضای جدیداالستخدام بتوانند
آشــنایی الزم با این برنامهها را کسب کنند و از طرف دیگر
همکارانی که وارد دانشــگاه میشــوند مسائل و مشکالتی
دارند که باید به نحوی به دانشــگاه انتقال داده شــود تا با
کمک و همفکری این مشکالت به حداقل برسد».
دکتر حســینی خاطر نشــان کرد« :با کمک اعضای هیأت
علمی جدید میتوانیم در حوزه برنامهریزی درســی ،ایجاد
رشتههای جدید و شیوههای نوین در جهت ارتقای کیفیت
آموزش دانشــگاه گامهای مؤثری برداریــم .آموزش همه
حوزهها را در برمیگیرد ،بنابراین هر چه در دانشگاه جایگاه
آمــوزش تعالی پیدا کند حوزههای مختلف هم میتوانند به
جایگاه مناسبتری دست یابند».
وی با تبیین آئیننامه جدید استخدام اعضای هیأت علمی،
مشــکالت اعضای جدیدالورود را رصــد نکردن مراحل
تبدیل وضع توصیف کرد و گفت« :متمرکز کردن جذب و
گزینشهای متعدد از جمله مواردی هســتند که این مسئله
را تا حدی پیچیده کرده اســت ،اما رصــد کردن آئیننامه
اســتخدامی اعضای هیــات علمی در ورود به دانشــگاه
میتواند کمکی براي رفع مشکالت باشد».
استاد ممتاز دانشگاه :دانشگاه تهران آشیانه عقاب است و از
آن عقاب پر میکشد
دکتر علی اکبر موســوی موحدی،
رئیس مرکز بیوشــیمی و بیوفیزیک
و استاد ممتاز دانشگاه تهران ،در این
نشست با عنوان اینکه دانشگاه تهران
آشیانه عقاب است و از آشیانه عقاب،
عقاب پر میکشد به تبیین رهنمونها
و تجربیات خود پرداخت.
وی با تاکيد بر اینکه برای اعضای هیأت علمی شرح وظایف
استاندارد و جهانی وجود دارد ،تربیت نیروی انسانی دانا و
پیشرفته ،مقاوم ،اجتماعی و اجتماعپسند و متعالی را بخشی
از وظایف یک عضو هیأت علمی برشمرد.
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استاد ممتاز دانشــگاه تهران خاطر نشــان کرد« :گسترش
مرزهای دانش از وظایف اســتادان دانشگاه است .کشوری
که در آن کشــف اتفاق نیفتد ،کاربردی ندارد و یک کشور
اصیل و قدرتمند مرزهای دانش را میشکافد .مسئله اصلی
برای پیشــرفت یک ملت حوزه نوآوری و کشــف است.
همچنین ارائه خدمات علمی به کشــور و توجیه مسئوالن
برای توسعه و پیشرفت علم از دیگر وظایف اعضای هیأت
علمی است».
دکتر موسوی موحدی همکاری با پیشکسوتان ،ترویج علم
در جامعه ،بین رشتهای کار کردن و نفروختن دانشگاه تهران
به هیچ بهایی را از جمله توصیههای خود به اعضای جوان
هیأت علمی توصیف کرد.
مدیر کل برنامهریزی و نظارت پژوهشی :دانشگاه تهران اولین
دانشگاه دریافت کننده کد اخالق است
دکتر محمد رضــا نقوی ،مدیر کل
برنامهریــزی و نظارت پژوهشــی
دانشــگاه تهران ،نیز به تشــریح و
تبییــن اخالق پژوهشــی پرداخت
و گفت« :یکی از ســه هدف کالن
در سومین برنامه راهبردی دانشگاه
ارتقای اخالق و مســئولیت پذیری
اجتماعی است».
وی در ادامــه با ارائه تعریف کد خالق از مجموعه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران را اولین دانشگاه
دریافت کننده این کد توصیف کرد.
در ادامــه نشســت هماندیشــی اعضــای هیــأت علمی
جدیداالستخدام با هیأت رئیسه دانشگاه تهران که با پرسش
و پاســخ همراه بود ،حاضران پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را مطرح و مســئوالن دانشگاه در حوزههای مختلف
پاسخهای الزم را ارائه دادند.
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رئیس دانشگاه تهران:

دانشگاهها میتوانند مشکالت کشور را حل کنند
رئیس دانشــگاه تهران در نشســت با اســتاندار و رؤسای
دانشگاههای تهران گفت« :دانشگاهها با برنامههای کارشناسی
نقش بسیار مهمی در حل مشکالت کشور دارند».
دکتــر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،در
اين نشســت با تاکيد بر اینکه دانشــگاه نقش اساســی در
برطرفکردن مشــکالت زیســتمحیطی ،اقتصادی ،آب
و آلودگی هــوا دارد ،افزود« :اين مشــکالت با برنامههای
کارشناسی حل خواهد شد».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تغییرات عظیم و سریع در
عرصه فناوریها افزود« :دنیای امروز دنیای اطالعات است
و یکی از مهمترین منابع اطالعات در موضوعات گوناگون
دانشگاهها هستند .در دنیای امروز مشکالت زیستمحیطی،
آب و آلودگی را با اســتفاده از اطالعات روز دانشــگاهها
مرتفع میکنند».
دکتر نیلی احمدآبادی خاطرنشــان کرد« :دلیــل آنکه دنیا
در دانشــگاهها ســرمایهگذاری میکند برای حل اشــتغال
نیســت ،بلکه در نظر دارد تا مشکالت پیرامونی را از طریق
دانشگاهها حل کند».
وی در پایان گفت« :دانشــگاهها بهترین محل برای تعامل
علمــی به شــمار میروند و توجه به ایــن مقوله میتواند
بهترین مســیر را برای اتصال کشور به علم و فناوری روز
جهانی در پی داشته باشد».
در این نشست ،مهندس محمدحسین مقیمی ،استاندار تهران،

از تشــکیل صندوق پژوهشی استان با حضور دانشگاهها و
در جهت انجام پژوهشهای مورد نیاز تهران خبر داد.
مهندس مقیمی گفــت« :برقراری ارتباط میان دانشــگاهها
و دستگاههای اجرایی در اســتان تهران از اهمیت بسزایی
برخوردار است ،به ویژه اینکه در استان تهران بزرگترین و
مهمترین دانشگاههای کشور فعالیت میکنند ،دانشگاههایی
که توانســتهاند ظــرف ســالهای گذشــته موفقیتها و
دستاوردهای چشمگیری داشته باشند».
وی افــزود« :اینکــه چگونه از دســتاوردهای پژوهشــی
دانشــگاهها در جهت حل معضالت اجتماعی و اقتصادی
و همچنین توســعه صنعت در سطح اســتان استفاده کنیم،
موضوعی اســت که میتوان در جلسات مشترک نحوه آن
را بررســی کرد .دانشــگاهها میتوانند راهکارهای مناسبی
در حوزههــای مختلف ارائه کنند تا با هزینه کمتر اقدامات
بزرگی انجام شود».
اســتاندار تهران در بخش دیگــری از صحبتهای خود به
تشکیل صندوق پژوهش استان تهران اشاره کرد و گفت«:با
تشــکیل این صندوق میتوانیم در جهت نیازهای اســتان
پژوهشها را به دانشــگاهها واگــذار کنیم .در حقیقت باید
همه اعتبارات پژوهشــی را به سمت این صندوق هدایت
کنیم تا از راههای درســت ،بودجهها به صورت مشــخص
صرف اقدامات پژوهشی شود».
وي در ادامــه تاکید کرد« :با شــکلگیری این صندوق کل
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بودجه پژوهشــی به آن منتقل خواهد شد و مسائل مختلف
در سطح استان با توجه به اعتبار و تخصص هر دانشگاه به
دانشگاه مربوطه واگذار خواهد شد».
مهندس مقیمی تاکید کرد« :میتوانیم بیشتر مباحث اجتماعی و
اقتصادی را برای پژوهش بیشتر به دانشگاهها واگذار کنیم ،چرا
که در حال حاضر صنایع با دانشگاهها ارتباط مستمر دارند».
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد ساخت
شهرکهای علمی و فناوری گفت« :استانداری تهران کمک
میکند که این شهرکها شکل بگیرند .بیتردید استانداری
تهران عالوه بر پشتیبانی در تشکیل این شهرکها ،همکاری
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شهرداریها را نیز در این مسیر جلب خواهد کرد».
اســتاندار تهران تاکید کرد« :دانشگاهها میتوانند در مسائل
مهمــی که احیان ًا از دید ما غافــل مانده به ما یادآوری کنند
و با همــکاری در جهت حل معضالت گام برداریم .ما هم
آمادگی داریم برای توسعه دانشگاه هر کاری که از دستمان
برمیآید ،انجام دهیم».
این نشســت با حضور رؤسای  ۱۳دانشــگاه استان تهران،
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی اســتان ،فرماندار
تهران ،معاون سیاسی استاندار و در سالن امیر کبیر دانشگاه
تهران برگزار شد.

دومین جشنواره بینالمللی عکاسی نگاه آبی
در باغ موزه نگارستان افتتاح شد

دمین جشنواره بینالمللی عکاسی نگاه آبی به همت
کانون هنر و زیستبوم دایره آبی باشگاه دانشجویان
دانشگاه تهران افتتاح شد.
در ابتدای مراســم افتتاحیه ،دکتــر محمدعلی زارع
چاهوکی ،مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه،
در نشست خبری این جشنواره درباره فعالیتهای
اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،گفت:
«معاونت فرهنگی دانشگاه تهران مانند سال گذشته
در نظــر دارد برنامههایــی را با هدف رســیدن به
شــاخصههایی که در برنامه سوم راهبردی فرهنگی
دانشگاه تهران آمده است ،اجرایی کند».
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه افزود« :در
برنامه ســوم راهبردی دانشــگاه تهران سه شاخصه
اصلی در نظر گرفته شده است که بینالمللیسازی،
ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالق حرفهای

و کارآفرینی از جمله این اهداف است».
وی با بیــان اینکه جشــنواره نگاه آبــی به منظور
فرهنگســازی با محوریت محیط زیست و استفاده
از انرژیهای نو برنامهریزی شده است گفت« :یکی
از مشکالت اساســی که امروز ایران با آن دست و
پنجه نرم میکند بحرانهای زیســتمحیطی است.
بحران آب ،بحران ریزگردها ،خشکســالی ،کم آبی،
مهاجرت روستانشــینها و پدیدههای مختلفي که
برای مقابله با آنها باید دید جامعنگرانه در مدیریت
داشته باشیم».
وی بــا تاکيد بر لزوم فرهنگســازی و مشــارکت
اجتماعی در مدیریت جامع ســرزمین افزود« :اداره
کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در نظر دارد
فرهنگســازی مباحث زیســتمحیطی را با کمک
تشکلهای دانشجویی انجام دهد».
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در اختتامیه دومین جشنواره عکاسی نگاه آبی دانشگاه تهران

معاون رئیس جمهور :توجه به
موضوع محیط زیست
توسط کانونهای دانشجویی اتفاق
بسیار خوبی است

مراسم اختتامیه دومین «جشنواره بینالمللی عکاسی نگاه آبی»
کانون هنر و زیستبوم دایره آبی باشگاه دانشجویان دانشگاه
تهران با حضور دکتر معصومه ابتکار ۳۰ ،خرداد ،در باغ موزه
نگارستان برگزار شد.
در این مراسم ،دکتر معصومه ابتکار،
معاون رئیس جمهــور در امور زنان
و خانــواده ،گفت« :توجه به موضوع
محیط زیســت توســط کانونهای
دانشجویی اتفاق بسیار خوبی است
و نتایجی که این نوع فعالیتها دارند
قطع ًا برای کشــور مــا و کره زمین
ثمربخش است».
وی افزود« :وقتی به چنین مراسمی دعوت میشوم ،فکر میکنم
ظاهرا ً به مســئولیت ســابق من مربوط است ،اما بعد به ذهنم
میرســد که امروز بیشــتر از هر چیزی ما برای حفظ محیط
زیســت نیاز به مادری داریم و پیش از هر چیزی برای حفظ
طبیعت نیاز به خانواده داریم .بعد به ذهنم میرســد که برای
حفظ خانوادههایمان و حس انسجام اجتماعی ،محیط زیست،
طبیعت و آینده کره مسکون از هر چیزی مهمتر است».
معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده ،در ادامه تاکید
کرد« :این موضوعات از هم جدا نیست و کام ً
ال به هم پیوسته
است و در هر صورت هم زنان ما نیاز به محیط زیست سالم
دارند و هم جوانان و خانوادههای ما و هم محیط زیســت به
حضور زنان و خانوادهها نیاز دارد».
وی با اشاره به نقش هنر در حفظ محیط زیست ،گفت« :کاری
که نگاه آبــی در قالب یک فعالیت دانشــجویی و از دریچه
عکاسی به خوبی انجام داده است؛ ثابت ميکند که زاویه هنر
مؤثرترین زاویه برای کار در این زمینه است .از هر نگاه دیگری
که بخواهیم به این موضوع بپردازیم تنها هنر میتواند تاثیرگذار
باشد و در نگاه و رفتار افراد ،سیاستها و برنامهها تغییر ایجاد
کند».
دکتــر معصومه ابتکار تصریح کرد« :ما از طریق زبان هنر و به
ویژه عکاسی ،بیشتر متوجه خواهیم شد که اگر نسبت به مسئله

محیط زیســت تغییر سیاست و رویکرد ندهیم ،چه آسیبها
و خطراتی متوجه ماســت .این خبر که یک کانون دانشجویی
توانســته است  ۲۸کشور ۳۱ ،اســتان و  ۶هزار اثر را گرد هم
جمع کند ،خبر بسیار خوبی آن هم با ابعاد بینالمللی است».
معاون رئيس جمهور تاکيد کرد« :کانونهای دانشجویی یکی
از موثرترین تشکلهایی هســتند که در سطح دانشگاهها در
زمینههای مختلف فعالیــت میکنند و یکی از زمینهها محیط
زیست است که خوشبختانه ما در سطح دانشگاههای مختلف
کانونهای محیط زیستی دانشجویی بسيار داریم .همه اینها
توجه نســل جوان و دانشجو و مســئولیتپذیری آنها را به
اجتماع و کشور نشــان میدهد .جمعیت دانشجویی همواره
در ایجاد آگاهی ،جریانســازی اجتماعی و ایجاد یک فضای
هنرمندانه و با نشاط نقشآفرینی داشته و دارد».
دکتر ابتکار در پایان اظهار اميدواري کرد که فضای دانشگاههای
ما برای انجام فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و هنری فضایی
سالم و آزاد باشد و دانشجویان بتوانند در این فضا برای بروز
خالقیت ،استعداد ،امیدها و آرزوهای خود فعالیت کنند .یقین ًا
نگاه دولت دوازدهم و آقای دکتر روحانی حمایت از فعالیت
دانشــجویان ،نهادهای مدنی و نهادهای غیردولتی است و ما
تالش میکنیم که فضایی فراهم کنیم به دور از آسیبها ،فضای
امنیتی و تهدیداتی که میتواند خیلی از این فعالیتها را دچار
نقصان و آسیب کند.
در ابتدای این مراســم ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
دانشگاه ،ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و ميهمانان حاضر در
اختتامیه جشنواره ،گفت« :خوشحالیم که با همت دانشجویان
خوب ما ،دومین جشــنواره عکاسی نگاه آبی که یک فعالیت
ارزنده در حوزه محیط زیست با توجه به اصول و ارزشهای
محیط زیست در کشور است ،برگزار شد و ثمرات خوبی از
خود به جای گذاشته است».
وی افزود« :این جشــنواره دو سال است که آغاز به کار کرده
اســت و امسال در سطح گســتردهتر و به شکل بینالمللی و
به صورت همزمان در کشور اسپانیا نیز برگزار شد .جشنواره
نگاه آبی از آن دست جشنوارههایی است که در سالهای آتی
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حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت مسئله محیط
زیست به عنوان یکی از چالشهای کشور ،تاکید کرد« :برگزاری
جشنوارههایی مثل جشنواره نگاه آبی ،در کنار همه ارزشهایی
که در کار تخصصی خود ،یعنی؛ پرداختن به محیط زیســت
از طریق هنر و آن هم عکاســی که یکی از هنرهای محبوب،
مردمی و فراگیر جامعه است؛ یک ارزش دیگر نیز دارد و نشان
میدهد حداقل بخشــی از نسل جوان ما با کوشش ،تالش و
همتی که دارند به فردای جامعه و کشــور چشم دوختهاند و
برای ســاختن آن تالش میکنند و این موضوع برای ما بسیار
مسرتبخش است».
دکتر سرسنگی بزرگترین معیار برای
ارزیابی ســامت و شادابی جامعه را
دانشگاهها و نسل جوان عنوان کرد و
افزود« :اگر میخواهیم نشــاط و امید
را در جامعه ارزیابی کنیم باید ببینیم
در دانشــگاهها چه میگذرد .هر چه
دانشگاهها و نسل جوان ما با روحیه
و با نشاطتر باشند با همت باالتری فعالیتهای خود را انجام
میدهند و نشانه تحرک و پویایی جامعه خواهند بود».
وی یکی از مشــکالت در ارتباط بــا فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی نسل جوان را فاصل ه بین مدیران و سیاستگذاران
و نســل جوان دانست و تاکيد کرد« :هر چه سیاستگذاران و
مدیران فرهنگی و اجتماعی ما نزدیکتر به نسل جوان باشند و
نیازهای واقعی نسل جوان را بهتر درک کنند ،طبیعت ًا نسخههایی
که در این حوزه میپیچند نسخههای مفیدتری خواهد بود».
معــاون فرهنگی دانشــگاه تهــران در ادامــه تصريح کرد:
«سیاستگذاران و مدیران ما باید امروز نیازهای معاصر نسل
جوان را مد نظر قرار دهند .طراحی و برنامهریزی فرهنگی و
اجتماعی برای نسل جوان ،پشت درهای بسته و با فاصله زیاد
از جوانان ،جوابگوی نیازهای امروز دانشجویان و نسل جوان
ما نخواهد بود».
دکتر سرسنگی در پایان اظهار اميدواري کرد کسانی که به هر
نحو و در هر بخشی مسئولیت دارند و وظیفه حمایت و نظارت
بر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشــجویان را بر عهده
دارند ،خود را به این نسل نزدیکتر کنند و پرسشها و نیازهای
آنها را بشناسند .برخی فکر میکنند با بیتوجهی به پرسشها
یا پاک کردن مسائل ،اصل ماجرا نیز از بین میرود ،در صورتی
که ما باید بتوانیم با منطق و دید و فهم درست پرسشهای نسل
جوان را پاسخ دهیم و بسیاری از بیاعتمادیها و سوءتفاهمها
از بین ببریم».
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در ادامه این نشســت ،احمد مســجدجامعی ،عضو شورای
اسالمی شــهر تهران ،سخنران ديگر اين مراســم با اشاره به
اهمیت توجه به اقلیم نیمهخشک کشور ،گفت« :در این فالت
نیمهخشک باید ادبیات و فرهنگ و ادب متناسب با این اقلیم
داشته باشیم ،ولی این اتفاق نیفتاده است .به عنوان مثال تهران
در گذشــته تنوع و تکثر طبیعی هم داشته و تنها تنوع و تکثر
فرهنگی نبوده است».
وی با اشاره به نام محلههای تهران مانند پونک ،ونک ،نارمک و
یا لقب چنارستان برای تهران ،تاکید کرد« :اکنون شما دیگر این
تنــوع طبیعی را در تهران نمیبینید و از آنها تنها نامی بر جای
مانده است .من به عنوان عضو شورای شهر تهران نظرم این بود
که دست کم یک باغ اناری را برای تهران حفظ کنیم ،زیرا اکنون
به قول آن فیلمی که ساخته شد تهران انار ندارد ،در صورتی که
انار محصول ارزشمند و خاص بخشی از تهران بود».
مســجدجامعی ضمــن اشــاره به
برنامههای تهرانگردی خود با همراهی
عکاسان ،گفت« :این عکاسان بودند
که با آثار خود نشان دادند که درختان
خیابان ولیعصر (عج) دارند خشــک
میشــوند ،باغچههــا و گلها دارند
جای خود را به برجها و ساختمانها
میدهند .این عکسها فضایی ایجاد
کرد که به عنوان مثال در مورد باغهای کن ،مجموعه مدیریت
شهری با حمایت شورای شــهر مصوبهای را برای حفظ این
باغها ابالغ کرد».
عضو شــورای شهر ابراز امیدواری کرد که فعالیتهایی مانند
برگزاری جشــنواره نــگاه آبی ،با هدفهای مشــخصی در
سالهای مختلف و بخشهای مختلف خود ،نقش موثر خود
را به بهترین نحو در جامعه ایفا کنند.
در ادامه این مراسم ،مهندس ساسان کاظمینژاد مدیر بهینهسازی
مصرف ســوخت در بخش حمل و نقل شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت؛ امین مختاری ،دبیر کانون هنر و زیستبوم
دایره آبی باشــگاه دانشجویان دانشــگاه تهران و دبیر هنری
جشنواره و مســعود مکاری ،دبیر دومین جشنواره بینالمللی
عکاسی نگاه آبی سخنرانی کردند و ارتباط زنده نیز با نماینده
جشنواره در نمایشگاه دانشگاه  IEدر اسپانیا بر قرار شد.
نمایشگاههای این جشنواره بینالمللی که با هدف فرهنگسازی
حفاظت از محیط زیســت ،معرفی انرژیهای پاک و مصرف
بهینه برگزار شد ،همزمان با معرفی عکاسان برگزیده و اهدای
یک جایزه ویژه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ،در ایران
و اسپانیا پایان یافت.
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برگزاری نشست مشترک
شورای معاونین آموزشی و دانشجویی دانشگاه تهران

نشست مشــترک شــورای معاونین آموزشی و دانشجویی
دانشگاه تهران ۵ ،تیر ،برگزار شد.
در ابتدای نشســت ،دکتر حســن بهنژاد ،معاون دانشگاه و
رئیس سازمان خدمات دانشــجویی ،یکی از سیاستهای
کالن دانشــگاه را ارائه خدمات رفاهــی از جمله خدمات
خوابگاهــی با کیفیت و مطلوب عنوان کــرد و افزود« :در
راستای رسیدن به این هدف گامهایی برداشته شده است و
امید داریم بتوانیم شرایط بهتری را فراهم آوریم».
وی افزود« :ما هم برای جلب نظر دانشجویان و هم برطرف
کردن دغدغههای معاونین آموزشــی واحدها به دنبال یک
الگوی مناسب هستیم و بر حسب نیازها و مشکالتی که در
اجرا وجود دارد باید برنامههای خود را تدوین و شرایط را
بر اساس امکانات و نیاز دانشگاه پیش ببریم».
دکتر بهنژاد با بیان اینکه در حال حاضر برای دانشــجویان
روزانه در تمامی مقاطع ،خوابگاه تدارک دیده شــده است،
خاطر نشــان کرد« :برای دانشــجویان خارجی ،پسادکترا،
نيز فرصتهای مطالعاتی و اســتادان فرصتهای مطالعاتی
خوابگاه در نظر گرفته شــده اســت .فقط مشکل ما درباره
دانشــجویان نوبت دوم اســت که البته در این زمینه برای
دانشــجویان دکتــرا با افــزودن بیش از یک هــزار تخت
خوابگاهی مشکل حل شده است».

معــاون دانشــجویی اظهار کــرد« :با ظرفیتســنجیهای
اســتانداردی کــه صورت میگیــرد و با اجــاره فضاهای
خوابگاهی کمبودهای اضافه برآن ظرفیت جبران میشود و
به دلیل نبودن فضای خوابگاهی کافی در ســالهای گذشته
هزینههایی برای اجاره خوابگاه پرداخت شده است».
وی تصریح کرد« :در ســال گذشــته برای اجاره هر تخت
 ۳۳۰هزار تومان هزینه و برای هر شــخص سالیانه حدود
۴میلیون تومان فقط اجاره خوابگاه پرداخت شــده است که
البته با در نظر گرفتن تغذیه باید گفت تمامی شهریه سالیانه
دانشجو بهگونهای عودت داده میشود ،در صورتی که برای
خوابگاه و تغذیه این دانشجویان ،دولت هیچگونه هزینهای
را به دانشگاه پرداخت نمیکند».
به گفته دکتر بهنژاد اگر در شــوراها این نکته اثبات شود که
ارائــه خدامات رفاهی به دانشــجویان نوبت دوم از لحاظ
اقتصادی به نفع دانشــگاه نیست ،میتوان ظرفیت خالی را
با دانشجوی روزانه تکمیل کرد که در این راستا هم دولت
ســرانه بهتری خواهد داد و هم دانشگاه میتواند بر اساس
رتبه و شرایط ،دانشجویان برتر را پذیرش کند.
معاون آموزشی دانشــگاه تهران :آموزش و دانشجو ارکان
اصلی دانشگاه هستند
در این نشســت دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی
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دانشگاه تهران ،نیز موضوع آموزش و دانشجو را ارکان اصلی دانشگاه توصیف
کرد.
وی با بیان مباحث حوزه معاونت آموزشــی ،بــه فرآیندهای اداری خدمات
آموزشــی در دانشگاه اشــاره کرد و گفت« :بهرغم برخورداری از یک سابقه
خوب در دانشــگاه ،در حوزه خدمات و بهویژه خدمات دانشجویی به دلیل
اتفاقاتی که در مقاطعی رخ داده اســت دچار مشکل هستیم ،هر چند بههمت
تالشهای صورتگرفته در واحدهای دانشگاه این اشکاالت به حداقل رسیده
است».
دکتر حســینی با تاکید بر اینکه سیاســت ما توسعه کمی آموزش در دانشگاه
نیســت ،افزود« :در مقاطعی توسعه کمی دانشگاه تهران فراتر از حد انتظار و
شرایط پیشبینی شده بوده اســت و حتی جمعیت دانشجویی در این مقاطع
تا حدود  ۶۰هزار دانشــجو هم رســیده است ،اما در سالهای اخیر با کاهش
جمعیت دانشــجومواجه بودهایم و ستاد دانشگاه در این سالها ظرفیتی را بر
ظرفیت اعالمی توسط گروهها و واحدها اضافه نکرده است».
معاون آموزشــی دانشگاه با اشــاره به ماموریتهای دانشگاه در برنامه سوم
توسعه اظهار کرد« :هر کدام از این ماموریتها به حوزه معاونتهای آموزشی
و دانشجویی نیز مرتبط میشــود که در این راستا نکاتی از جمله ساماندهی
پذیرش دانشجو و آمایش رشتهها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند».
وی با تاکيد بر اینکه در زمینه تحوالت آموزشــی در مجموع کشــور در یک
دوره انتقــال قرار دارد ،گفت« :این تحول هم در ســطح دانشــگاه و هم به
صورت یک نیاز ملی نســبت به گذشته بیشــتر مورد توجه است .در گذشته
دانشگاهها در مباحث آموزشی کمتر شاهد تحول بودهاند ،اما امروز در مقابل
یک خواسته ملی قرار گرفتهایم که در این حیطه ورود به برنامههای آموزشی
و اصالح آنها بهعنوان یک ماموریت مهم مورد توجه است».
به گفتــه دکتر حســینی تغییــرات در محتوای آموزشــی امــروزه جزو
ضرورتهای اقدامات حوزه آموزش اســت که در ایــن زمینه به تجمیع
رشتهها و گرایشها باید اهمیت داده شود.
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران در ادامه عنوان کرد« :در برگزاری دورههای
کهاد دانشــجو عالوه بر گذراندن درسهای رشــته خود میتواند دروسی را
نیز از ســایر حوزهها اخذ کند .ظرفیتهایی که بر اســاس این دورهها برای
دانشــجویان و در نهایت دانشآموختگان فراهم میشــود ،قطع ًا یک ظرفیت
فوقالعاده اســت .این برنامه در ســالهای اخیر در دنیا تجربههای موفقی را
بههمراه داشته است و دانشگاه تهران با جامعیت خود و با پیشگامی در این راه
میتواند موفقترین الگو برای اجرای این برنامه در سطح کشور را ارائه دهد».
در ادامه نشســت ،که با ارائهنظرات و پیشــنهادهای حاضــران همراه بود،
گزارشهایی در زمینه موضوعات دیگری از جمله وضعیت سالمت و روان و
سیمای زندگی دانشجویان ،امور خوابگاهها ،آموزش و فرآیندهای الکترونیکی
در پذیرش و فارغالتحصیلی دانشجویان ارائه شد.
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دیدار شهردار
منطقه  ۶تهران با
دانشجویان کوی
دانشگاه
مهندس عظیم بابایی ،شهردار منطقه
 ۶تهران ،و هیات همراه با حضور در
مسجد کوی دانشگاه ،با دانشجویان
ساکن در خوابگاه دیدار و گفتوگو
کردند.
شــهردار منطقه  ۶تهــران و هیات
همراه ،دوم خرداد  ،۱۳۹۷در جمع
دانشــجویان کوی در مسجد کوی
دانشگاه ،حضور یافتند و با آنان به
گفتوگو پرداختند.
یکی از مشــکالتی که دانشجویان
با شــهردار ایــن منطقــه در میان
گذاشــتند ،مشــکالت ترافیکی و
شهری حاکم بر منطقه  ۶و خیابان
کارگر شمالی بود.
مهندس بابایی با اشاره به برنامههای
تعاملــی آتــی ســراهای محله و
شــهرداری منطقه  ۶با دانشــگاه
تهران ،پیشــنهادات دانشجویان را
در رابطه با حل برخی مشــکالت
شــهری ،مفیــد و قابل بررســی
توصیف کرد.
پس از پایان این دیدار ،شــهردار
منطقه  ۶تهــران ،معاونان و هیات
همراه با حضور بر سر مزار شهید
گمنام کــوی دانشــگاه و اهدای
شــاخه گل ،به مقام شامخ شهیدان
ادای احترام کردند.
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روز پــروژه

گامی در جهـت ارتباط دانشگاه با صنعت و تـوسعه اقتصـادی

سومین رویداد «روزپروژه» با هدف تسهیل ارتباط دانشگاه با
صنعت و توسعه اقتصادی ۱۳ ،تیر ،در دانشکده مهندسی برق
و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد.
دانشــکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای فنی
در راستای رسالت اجتماعی خود و برنامه سوم دانشگاه ،برای
ســومین دوره دفاع از پروژههای کارشناسی دانشجویان را در
قالب ارائه پوستر برگزار کرد.
دکتر مجید نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر دانشگاه تهران ،هدف از برگزاری روز پروژه را ایجاد
فعالیت بیشــتر و امیدوار بودن دانشجویان به کارهای خود و
افزایش کیفیت فعالیت دانشجویان به واسطه ارائه ایدهها برای
همه ذینفعان برشمرد.
دکتر مجید نیلی افزود« :یکی دیگر از اهداف ما این اســت که
با ایجاد این فضا و امکانات ،درصد قابل قبولی از دانشجویان
به این فکر بیفتند ،تا پروژه کارشناســی خود را در مسیرها و
حوزههایــی که امکان نوآوری همراه بــا ارزش اقتصادی در
کشــور اســت ،تعریف کنند .این یک زیستبوم است و گام
نخستین آن امیدواری دانشجویان به انجام این گونه فعالیتها
است».
به گفته وی مســئله مهم و قابل توجه عدم آگاهی ذینفعان و
جامعه از دستاوردهای دانشــگاه است ،که این خود منجر به
کاهش میزان اثر بخشی دانشجویان در جامعه شده است.
رئیس دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر خاطر نشان کرد:
«اینگونــه برنامهها اجازه میدهد تا دانشــجویان از ایدههای
یکدیگر با خبر شــوند و همچنین صنعــت و عالقهمندان به

یافتههای علمی به آگاهی الزم در این حوزهها دســت یابند.
امید داریم در سالهای آتی درصد قابل توجهای از پروژههای
کارشناسی منجر به توسعه اقتصادی کشور شود».
دکتر نیلی با بیان اینکه در دورههای پیشین برگزاری روزپروژه
از صنایع مختلف حضور داشتند و همچنین جوایزی را برای
پایاننامههای برتردر نظر گرفتند ،افزود« :این بدان معناست که
دستاوردها و ایدههای دانشجویان مورد توجه صنعت قرار گرفته
است و در برخی از موارد حتی منجر به استخدام دانشجویان
شده است ،اما هنوز زیر ساختهای الزم برای اینکه این ایدهها
منجر به استارتآپ شود وجود ندارد که امیداریم با ایجاد مرکز
نوآوری این اتفاق بیفتد».
وی بــا اظهار اینکــه این رویداد باید بهعنــوان یک روال در
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ادامه پیدا کند ،از برگزاری
جشنواره انتخاب پروژههایی در آینده خبر داد که وارد توسعه
اقتصادی کشور می شوند.
دکتر مصطفی صالحینسب ،مسئول برگزاری سومین رویداد
روزپروژه نیز با بیان اینکه پروژههای کارشناسی دانشگاه تهران
و بالطبع دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر جزو پروژههای با
کیفیت هستند ،گفت« :این پروژهها تا قبل از برگزاری رویداد
روزپروژه بهصــورت خصوصی مورد دفاع قرار میگرفتند و
بازتاب الزم را نداشتند».
وی با عنوان اینکه برگزاری این رویداد اهدافی را به دنبال دارد؛
آگاهی صنعت و ذینفعان از دســتاوردها و ایدههای دانشکده،
تشویق پروژههای برتر و اصالح پروژه های ضعیف را از جمله
اهداف برگزاری روز پروژه توصیف کرد.
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دکتر صالحی نســب خاطر نشان کرد« :هدف آتی این رویداد تعریف
کاربردی پروژهها و تعریف آنها از طرف صنعت است تا این پروژهها
توسط چندین دانشجو انجام و به رقابت گذاشته شوند.در حال حاضر
پروژههایی هستند که حامی صنعتی دارند ،اما برنامه مدونی برای آنها
وجود ندارد».
مســئول برگزاری ســومین رویداد روز پروژه در پایــان تاکيد کرد:
«دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در  ۹گرایش الکترونیک،
بیوالکترونیک ،سختافزار ،نرمافزار ،آی تی ،کنترل ،قدرت ،سیستمهای
دیجیتال و مخابرات در این رویداد با ارائه پوستر شرکت کردهاند».
در پایان این رویداد که بهمنظورتسهیل آگاهی ذینفعان از دستاوردها،
ظرفیتها و توانمندیهای دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتر و
دانشآموختگان آن و همچنین گسترش تعامل دو سویه با کارآفرینان،
سرمایهگذاران ،فناوران و فعاالن صنعتی برتر کشور در راستای تقویت
اقتصاد دانشبنیان برگزار شد ،پروژههای برتر معرفی و از برگزیدگان
تقدیر شد.
اسامی برگزیدگان:
آسا فراهانی برزآبادی ،گرایش الکترونیک ،پروژه ساخت نانوساختارهای
سولفور برای کاربرد باتریهای لیتیوم یونی؛ سید مهیار امامی ،گرایش
سیســتم دیجیتال ،پروژه مدیریت دما در پردازش نزدیک به حافظه؛
مهرداد حاجی آقابزرگی ،گرایش فناوری اطالعات ،پروژه شبیهسازی
و مقایسه الگوریتمهای تخمین اعتماد در شبکه اینترنت اشیا؛ احمدرضا
دارابــی ،گرایش قدرت ،پروژه امکانســنجی تعیین نوع فاز خطوط
هوایی بدون نیاز به سنسور تماسی؛ امیرحسین شاکر ،گرایش کنترل،
پروژه بهکارگیری توجه بینایی در ســاختار و عملکرد شبکه عصبی
عمیق کانولوشــن بهمنظور بازشناسی اشیاء کوچک؛ سپهراسکندری،
گرایش مخابرات ،پروژه تسریع محاسبات تصویربرداری مایکروویو
به کمک پردازش موازی؛ ســید علیرضا میرکاظمی ،گرایش نرمافزار،
پروژه بستر تست عملکرد روتینگ روترها بهصورت اتوماتیک؛ رومینا
ابدی ،گرایش نرمافزار ،پروژه بررسی امکان به اشتراک گذاشتن سفر در
سرویس تاکسی آنالین؛ ایمان نامداری خلیل آباد ،گرایش سخت افزار،
پروژه طراحی شبیهساز شبکه بی سیم بین تراشه.
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با حضور برنده نوبل شیمی

جایزه برگزیدگان سومین
همایش پروتئین و پپتید
اهداء شد

رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهران و برنده جایزه نوبل شیمی جوایز برگزیدگان
سومین همایش پروتئین و پپتید را اهداء کردند.
در جلسه اختتامیه سومین همایش پروتئین و پپتید
که در دانشگاه شــیراز برگزار شد ،جایزه انجمن
بیوشــیمیفیزیک ایران ( )ISOBCبه پژوهشگرا ِن
جوان اهدا شد.
بنا بر این گزارش ،مقاالت دکتر محمدرضا خالصی،
استادیار دانشگاه شیراز ،و فاطمه حمدان ،دانشجوی
خارجی دانشــگاه لبنــان ،در دانشــگاه صنعتی
خواجهنصیرالدین طوسی بهعنوان بهترین مقالهها
انتخاب شدند.
جوایز این همایش توسط پروفسور رابرت هوبر،
برنده جایزه نوبل شــیمی سال  ۱۹۸۸و پروفسور
علیاکبر موسوی موحدی ،رئیس مرکز تحقیقات
بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و رئیس انجمن
بیوشیمیفیزیک ایران به برگزیدگان اهدا شد.
به گفتــه دبیر این همایــش ،پروتئینها و پپتیدها
عالوه بر حوزه پزشــکی در صنعت ،علوم غذایی
و حوزههای دیگر کاربردی وسیع دارند ،به طوری
که یک سوم تجارت کل داورهای دنیا به این علوم
مربوط است و ایران نیز در استفاده از این علوم به
ویژه در بخش دارویی سهم قابل توجهی دارد.
در ســومین همایش پروتئیــن و پپتید ۳۰۰ ،مقاله
توسط دبیرخانه این کنفرانس وصول شد که از کل
مقاالت دریافتی ۲۵۰ ،مقاله پذیرفته و از این تعداد،
 ۵۰مقاله به شــکل سخنرانی و  ۲۰۰مقاله دیگر به
شکل پوستر ارائه شد.
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دکتر نیلی احمدآبادی در آیین بازگشایی باشگاه دانشگاه:

دانشگاه تهران میراث فرهنگی مهم کشور در تاریخ معاصر است
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشــگاه تهران ،در آیین بازگشایی
باشگاه دانشگاه تهران ،این دانشگاه
را میراث ماندگار و مهم کشــور در
تاریخ معاصر توصیف کرد.
در آیین گشایش باشــگاه دانشگاه
که  ۳۰تیر برگزار شــد ،دکتر نیلی
احمدآبادی با بیان اینکه دانشگاه تهران یکی از مراکز بسیار
مهم میراث فرهنگی کشــور در تاریخ معاصر است ،حفظ
میراث فرهنگی و آثار تاریخــی را یکی از برنامههای مهم
دانشگاه برشمرد.
وی با اشــاره به کیفیت ساختمانهایی که در هشتاد و چند
سال گذشته ساخته شدهاند ،گفت« :این ساختمانها به لحاظ
کیفیت دارای یک ساختار مطلوب هستند و با چنین وسعت
استفاده اگر بعد از این همه سال سالم ماندهاند ،نشاندهنده
ساز و کار خوب آنهاســت .اگر ما جایی را میسازیم و یا
مورد بازسازی قرار میدهیم ،نیز باید به همان گونه شرایط
مطلوب را در آنها رعایت کنیم».
دکتر نیلــی احمدآبادی افزود« :در دانشــگاه تهران بعد از
انقالب اسالمی ساختمانهایی که با ساختمانهای گذشته
قابــل قياس باشــد ،تقریب ًا نداریم .این در حالی اســت که
دانشآموختگان دانشگاه تهران حتی در خیابانهای اطراف
دانشگاه بناهای ماندگاری طراحی و اجرا کردهاند .البته این
منحصر به دانشگاه تهران نیست ،بلکه مسئلهای است که در
همه دانشگاهها به چشم میخورد».
رئیس دانشــگاه تهران با اشاره به سنگيني پروژه بازسازی
باشگاه دانشــگاه ،خاطر نشان کرد« :آنچه در برآورد اولیه
پیشبینی شــد با چیزی که در عمــل اتفاق افتاد ،متفاوت
بود .در کل همیشــه بازسازیها به دلیل اینکه نمیتوان به
دقت مســائل را در آنها تحلیل کرد ،مشکالتی را بههمراه
دارند».
وی در پاسخ به اینکه دانشگاه با انجام اینگونه بازسازیها
بهدنبال چه هدفی است ،تاکید کرد« :دانشگاه در گام نخست

به فکر رفاه دانشجویان و همکاران است و این جدا از سایر
مأموریتهای دانشگاه نیست .اگر عنوان میشود دانشگاه،
آموزش ،پژوهش ،فناوری و مســئولیت اجتماعی اســت،
طبیعت ًا باید شرایط مناســب را برای کسانی که میخواهند
ایــن مأموریتها را انجام دهند ،فراهــم آید و یکی از این
بحثها مسئله رفاهی است».
دکتر نیلی احمد آبادی با اشــاره به انتقاد برخی از همکاران
مبنــی بر اینکه دانشــگاه تهران فاقد فضای مناســب برای
رفاه کارکنان اســت ،اظهار کرد« :در این راستا دانشگاه باغ
نگارســتان را تجهیز کرده است و امروز باغ نگارستان یک
محل بسیار مناســب نه تنها برای همکاران دانشگاه تهران،
بلکه تبدیل به یک مکان گردشگری شده است».
باشگاه دانشگاه یک برند تاریخی کشور است
وی از باشــگاه دانشــگاه بهعنوان یک برند تاریخی کشور
یاد کرد و افزود« :این باشــگاه هم بهلحاظ ساختمان و هم
بهدلیــل هدفی که در زمان تأســیس برای آن در نظر گرفته
شــد ،یک مجموعه کامل برای کسانی بود که وارد دانشگاه
تهران میشــوند ،تا بتوانند در یک محــل از کلیه امکانات
رفاهی بهرهمند شوند».
دکتر نیلی در ادامه ســخنان خود گفت« :یکی از دســتور
کارهای مهم دانشــگاه بازســازی فضاها و ساختمانهای
دانشــگاه با حفظ ارزش میراث فرهنگی آنهاست و در این
راستا بازســازی باشگاه را از دید حفظ میراث فرهنگی نیز
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میتوان مالحظه کرد .امروز میتوان ادعا کرد که به ســال
 ۱۳۱۷و به ســاختار همان باشگاهی که وجود داشته است،
برگشتهایم .پاسداشت میراث فرهنگی حفظ ارتباط گذشته
و آینده است .فقط فرهنگ و نوشته نیستند که این پیوستگی
تاریخی را به وجود میآورند ،بلکه ســاختمانها هم نشان
از فرهنگ و تاریخ دارند و میراث گذشته به آینده را پیوند
میدهند».
رئیس دانشــگاه تهران با اشــاره به بازســازی و مقامسازی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی گفت« :در بازسازی دانشکده
حقوق و علوم سیاسی هم حفظ میراث فرهنگی بسیار مورد
توجه قرار گرفته است .این پروژه بسیار سنگینی بود که امید
دارم بهطور رســمی بتوانیم آن را افتتاح کنیم .در این پروژه
تقریب ًا سه برابر بودجهای که از طرف وزرات علوم تخصیص
داده شــده بود هزینه داشــت و علت آن بود که وقتی کاری
انجام میشود باید به نحوی صورت گیرد که ماندگار شود».
وی با بیان اینکه در مجموعه طرح ســاماندهی دانشــگاه
حدود  ۱۱۷ســاختمان دارای ارزش تاریخی پیشبینی شده
اســت که تخریب نخواهند شد ،از بازسازی ساختمانهای
قوام و جاللیه خبر داد.
دکتر نیلی احمدآبادی تنوع غذایی با قیمت مناسب را یکی
از اهداف این باشگاه برشمرد و گفت« :یکی از سیاستهای
دانشگاه تهران تنوع رستورانها است تا امکان انتخاب برای
دانشجویان و همه اعضای دانشــگاه ایجاد شود که بهطور
حتم به دنبال آن یک رقابت سالم هم شکل خواهد گرفت.
هر رستورانی که میخواهد کار خود را خوب ارائه دهد و
مشتری جذب کند باید از استاندارد و کیفیت الزم برخوردار
شود که در این زمینه رقابت خود کیفیت را بهدنبال خواهد
داشت».
معاون اداری و مالی دانشــگاه تهــران :تا کنون حدود ۵
میلیارد تومان هزینه باشگاه شده است
دکتر سعید یزدانی ،معاون اداری و
مالی دانشــگاه ،نیز تکمیل پروژه و
بازسازی باشگاه را یکی از اقدامات
مهمی برشمرد که شروع آن از زمان
معاونت اداری و مالی پیشــین بوده
است.
وی با بیــان اینکه این باشــگاه به
لحاظ تاریخــی ،فرهنگی و معماری یکــی از ثروتهای
بزرگ دانشــگاه تهران است ،افزود« :این بنا در سال ۱۳۱۷
توســط یک معمار فرانسوی در زمینی به مساحت  ۱۰هزار
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و  ۵۰۰متر مربع و در طول ســه سال ساخته شده است که
در کنار ســایر ساختمانهای پردیس مرکزی جزو آثار ملی
اعالم شده و هر تغییری در آنها باید با مجوز سازمان میراث
فرهنگی صورت گیرد».
معاون اداری و مالی خاطر نشان کرد« :این ساختمان در اثر
بالیای طبیعی آسیب ندیده ،اما مداخالت انسانی آسیبهای
زیادی را به آن وارد کرده و قدمت ســاختمان و پوسیدگی
مصالح ،باشگاه را به یک محیط نامناسب تبدیل کرده بود».
به گفته دکتر یزدانی در سال  ۱۳۹۵با دستور رئیس دانشگاه
و تصویب هیأت رئیســه مرمت باشــگاه آغاز شد و هزینه
نهایی خیلی بیشــتر از هزینه پیشبینی شــده اولیه بود و تا
کنون حدود  ۵میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به تأخیر در به پایان رساندن پروژه محدودیت
بودجه ،اخذ مجوزهای الزم از میراث فرهنگی و بازسازیها
و تعمیرات پیشبینی نشــده و تأیید کمیته کیفی ساختمان
دانشگاه را از جمله عوامل تأخیر در اجرای پروژه بازسازی
باشگاه برشمرد.
مهنــدس محمدعلــی گــودرزی،
مدیرکل امور رفاهی دانشگاه تهران،
نیز در ابتدای این مراسم ضمن خیر
مقدم گفت« :باشگاه دانشگاه دارای
چندین ســالن اســت که مجموع
ظرفیت آنها حدود  ۶۰۰صندلی نفر
است».
مهنــدس گودرزی افــزود« :امروز
مفتخریم که شــاهد بازگشــایی فضا و مکانی هســتیم که
همکاران میتوانند از آن اســتفاده کنند .دانشگاه تهران برند
است و باشگاه آن هم باید خدمات ویژهای را ارائه دهد».
در پایان از دستاندرکاران بازسازی باشگاه دانشگاه تهران
تقدیر شد.
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برگزاری نشست علمی گرد و غبار چالشها و راهکارها
در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

همزمان بــا روز جهانی بیایانزدایی ۲۷ ،خرداد« ،نشســت
علمی گرد و غبار چالشها و راهکارها» با حضور کارشناسان
داخلــی و بینالمللی در پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست ،دکتر محمدرحیمیان ،معاون پژوهشی دانشگاه
تهران ،در ســخنانی گفت« :امروز پدیده گرد و غبار یکی از
مهمترین چالشهای جهانی بهویژه در منطقه غرب آســیا و
شمال آفریقاســت .گرد و غبار به شدت کشورهای واقع در
کمربند شــمالی بیابان از جمله ایران ،عراق ،ســوریه ،لبنان،
افغانستان و ...را تحت تأثیر زیانبار خود قرار داده و به شکل
یک معضل با تبعات فراوان در ابعاد انسانی و محیط زیستی
سیمای خود را نمایان کرده است».
معاون پژوهشــی دانشــگاه گفــت« :تغییر وســیع کاربری
اراضی ،کنتــرل بیبرنامه و بدون رعایــت حداقل نیازهای
زیســتمحیطی در رهاســازی منابع آب کنترل شده توسط
کشورهای باالدست و همسایه و حتی در یک سرزمین واحد
سیاسی از جمله عواملی است که در بسط پدیده گرد و غبار
نقشآفرینی میکند».
دکتر رحیمیان افزود« :تهدید سالمت انسان از آثار خطرناک
پدیده گرد و غبار بوده که محدود به دامنههای جغرافیایی و
سیاسی نبوده و فراگیری قابل توجهی دارد».
رائو ماتا ،نماینده موقت فائو در ایران ،نیز در این نشســت با
بیان اینکه تخریب خاک در جهان قابل جبران نیست ،گفت:
«بر همین اســاس پروژههای مشترکی در ایران و سایر نقاط
جهان به اجرا درآمده است».
وي افزود« :پروژه احیای اراضــی جنگلی و تخریب یافته»

( )RFLDLدر مناطق خشک و نیمهخشک استانهای کرمان
و خراسان جنوبی یکی از مهمترین برنامههای مشترک در این
حوزه اســت که با حمایت سازمان تسهیالت جهانی محیط
زیست اجرا میشود».
نماينده فائو تاکيد کرد« :در فرآیند اجرای پروژه احیای اراضی
جنگلی و تخریبشــده ،ظرفیتهای جوامع محلی بهمنظور
تحقــق مدیریت پایدار اراضی جنگلــی و برای حفاظت از
جنگلها ،اراضی فرســوده و دیگر منابع طبیعی و نیز ارتقاء
معیشتهای جایگزین ،تقویت میشود».
ماتا با اشاره به اینکه پروژهها در تطابق با سیاستگذاریهای
ملی در زمینه مقابله با بیابانزایی ،حفاظت از تنوع زیســتی
و کاهــش آثار منفی تغییــرات آب و هوایی به اجرا درآمده
است ،افزود« :در چهارچوب برنامه یکپارچه مدیریت پایدار
منابع آبی حوضه دریاچه ارومیه ،فائو نیز از برنامههاي احیای
دریاچه و اکوسیســتم جانبی حمايت ميکند ،افزون بر این،
دو پروژه منطقــهای فائو در بخش کمبــود آب و مبارزه با
خشکسالی در ایران استمرار دارد».
وی اضافه کرد« :فائو همچنین در تالش اســت تا از طریق
دومین پــروژه منطقهای بــا عنوان «حمایــت از پلتفرم
همکاری منطقهای در برنامه ابتکار کمبود آب» ظرفیتهای
منطقهای و تبادل اطالعات بین کشورهای منطقه را افزایش
داده و چهارچوبی برای افزایش بهرهوری آب ارائه کند».
نماینده موقت فائو در ایران در پايان خاطرنشان کرد« :فائو در
ی خود
مسیر پیش رو در نظر دارد در چهارچوب برنامه کار 
و به گونــهای فعال ،تخصص فنی ،تجربیات جهانی خود را
دوشادوش سایر کارگزاریهای ملل متحد و شرکای دیگر در
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اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار دهد».
سفیر جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در ایران نیز با بیان
اینکه کشورش در امر بیابانزدایی پیشرو است ،گفت« :طرح
موفق سد ســبز الجزایر الگویی مناسب برای بیابانزدایی در
ایران و جهان است».
عبدالمنعم االحریز افزود« :میزبانی نشست منطقهای بررسی
موضوعات کلیدی کنوانســیون مقابله با بیابانزایی در سال
 ،۲۰۱۱ارائه ششمین گزارش ملی اجرای کنوانسیون سازمان
ملل برای مقابله با بیابانزایی در سال  ۲۰۱۶توسط الجزایر از
جمله دالیل این موفقیت است».
وی با بیان اینکه جنوب الجزایر نیز با مشکل ریزگردها مواجه
اســت ،اظهار داشت« :بیش از  ۸۷درصد مساحت الجزایر با
وسعتی تقریب ًا برابر با  ۲میلیون کیلومتر مربع را منطقه صحرا
تشکیل میدهد که در جنوب این کشور واقع شده است ،در
این بخش از کشــور ساالنه شاهد جابهجایی بین  ۶۰تا ۲۰۰
میلیون تن گرد و خاک و مقدار  ۱۰تا  ۲۰میلیون تن ماســه
توسط باد هستیم».
ســفیر الجزایر در ایران با اشاره به اينکه پدیده بیابانزایی در
الجزایر ،بیشتر در اســتپهای مناطق خشک و نیمهخشک
فالتها که حدود  ۸۴درصد از مساحت کل کشور را در بر
میگیرد ،اتفاق میافتد ،اضافه کرد« :این مناطق که از وسعتی
بالغ بر  ۳۲میلیون هکتار برخوردار هستند ،جمعیتی بیش از ۴
میلیون نفر را در خود جای دادهاند و همواره جز مناطق قابل
توجه در امر پرورش گوســفند با ظرفیتی حدود  ۱۸میلیون
رأس بودهاند».
وی با تشریح آسیبهای بیابانزایی در الجزایر گفت« :بیش از
 ۴۰سال است که الجزایر با رویکردی جامع مبتنی بر مشارکت
بخشهای مختلف به مقابله با بیابانزایی پرداخته است».
االحریز اقدام الجزایر را در اجرای پروژه کالن «ســد سبز»
برای مقابله با پدیــده بیابانزایی از ابتدای دهه  ۷۰میالدی
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را اقدامي جســورانه و بیسابقه توصيف کرد و افزود« :این
پروژه مرزهای غربی و شرقی الجزایر را با مسافتی بیش از
 ۱۵۰۰کیلومتــر و میانگین عرض  ۲۰کیلومتر به هم متصل
میکند .این جنگلکاری که بازدهی آن در نقاط مختلف از
 ۵۰تا  ۱۰۰درصد متغییر اســت ،مساحتی بیش از  ۳میلیون
هکتار را تحت پوشش قرار میدهد .از اهداف این کمربند
سبز میتوان به تقویت و محافظت از خاک ،حفظ سفرههای
آبی ،بهرهبرداری معقول از آبها و مقابله با پیشروی بیابان
اشاره کرد».
وی گفت« :البته تا کنون تدابیر دیگری نیز به منظور مقابله با
پیشروی بیابان در قالب اقدام ملی مقابله با بیابانزاییدر نظر
گرفته شده است».
ســفیر الجزایر در ایران یادآور شد« :دخیل کردن آحاد مردم
در تمام سطوح و آگاهسازی گسترده در زمینه خطرات پدیده
بیابانزایی ،جنگلکاری ،مقابله با تخریب جنگلها و حفاظت
از گونههای زیستی از جمله تدابیری هستند که هر شهروند
به شرکت در آن دعوت شده است».
وی با اشاره به اينکه الجزایر در زمینه برنامههای محلی مقابله
بــا بیابانزایی به اجرای  ۱۲هزار پروژه در چهارچوب برنامه
پنجساله ( )۲۰۱۰-۲۰۱۴پرداخته است ،افزود« :این برنامهها
با هدف تقویت و توسعه سد سبز ،ترویج بهرهبرداری معقول
از مراتع و نیز آگاهســازی مسئولین محلی و شهروندان برای
تعهدی پایدار در مقابله با بیابانزایی ،تدوین شده است».
وی بیان داشت« :این اقدام ملی در اجرای دستور کار 10ساله
( )۲۰۰۸-۲۰۱۸کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با
بیابانزایی تهیه شده است».
در این نشست یک روزه علمی ،مسئله گرد و غبار ،چالشها
و راهکارهای مقابله بــا بیابانزایی و پدیده گرد و خاک در
ایران و جهان توســط کارشناســان داخلی و خارجی مورد
بررسی قرار گرفت.
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گرامیداشت روز جهانی پناهنده در دانشگاه تهران

مراســم گرامیداشــت روز جهانی پناهنده به همت وزارت
کشــور ،کمیســاریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان و
کانون مطالعات بینالمللی دانشگاه تهران با حضور جمعی از
سفیران و مسئوالن سازمانهای مختلف ۳۰ ،خرداد  ،در باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
درابتدایاینمراسماحسانمحمدی،دبیرکلتشکلهایفرهنگی
هنری و اجتماعی و دبیر کانون مطالعات بینالمللی دانشگاه ،به
نمایندگی از دانشــگاه تهران در سخنانی گفت« :حضور امروز
ما در اینجا برای تاکید بر اهمیت حوزه پناهندگان و همچنین
گرامیداشــت روز جهانی پناهنده و پاسداشت تجارب عالی و
موفق ملت و دولت جمهوری اســامی ایران در حمایتهای
ارزشمند و سخاوتمندانه از پناهندگان در طول دهههای گذشته،
مبتنی بر مواضع و سیاستهای رسمی جمهوری اسالمی ایران،
به طور خاص فرمان رهبر معظم انقالب ،مبتنی بر ارزشها و
آموزههای دینی ،اخالقی و انســانی است؛ از طرف دیگر ،اما
اینجا هســتیم تا بار دیگر بر لزوم اراده برخی ســازمانهای
بینالمللی و دولتها در اتخاذ مواضع مسئوالنه ،سازنده ،توجه
و رسیدگی به وضعیت نگران کنندهکنونی پناهندگان و بهبود و
ارتقای وضعیت انسانی آنان تاکید کنیم».
دبیرکل تشکلهای فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه تهران،
افــزود« :حوزه پناهندگی یکی از حوزههای مهم و پیچیده در
عرصهروابط بینالملل با وجوه و ســطوح متعدد است که با
حوزههای صلح و امنیت بینالمللی ،تروریسم ،مناقشات قومی،
بهداشت و ...ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد و به همین دلیل
مطالعهآن اهمیت فوقالعاده دارد».
محمدی در ادامه خاطر نشــان کرد« :دانشگاه تهران به عنوان
دانشگاهی عالی و برجسته در حوزهها و رشتههای مختلف از
جمله مطالعــات و پژوهشهای عالی بینالمللی و جهانی که
با محوریت دانشــکدههای حقوق و علوم سیاسی و دانشکده
مطالعات جهان و کانون مطالعات بینالمللی انجام میشود ،در
موضوع پناهندگان آمادگی همکاری علمی ،پژوهشی ،آموزشی
و فرهنگی با سایر نهادهای دولتی و بینالمللی را دارد و رویداد

امروز هم در همین جهت قابل ارزیابی است».
در ادامــه احمد محمدیفر ،مدیرکل امــور اتباع و مهاجرین
خارجی وزارت کشور ،گفت« :امروز شاهد اخبار نگرا ن کننده
جداسازی خانوادههای مهاجران از هم و سرگردانی آنها روی
آبها هستیم ،موضوع مهاجرت حلقههای یک زنجیره است
که همه کشورها در این حلقه شرکت دارند».
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یادآور
شــد« :روز جهانی پناهنده برای مــا دارای مفهوم قدیمی و
گستردهای است ،هر سال آوارگی و مهاجرتهای اجباری از
کشورها به دلیل افزایش جنگهای داخلی ،توسعه تروریسم
و ناامنی ،شــکافهای قومی و مذهبی رو به افزایش است و
شاخصهای سازمان ملل بر همین موضوع تاکید دارد».
وی تاکید کرد« :جمهوری اســامی ایــران همواره با نگاهی
ارزشی و دین مدارانه به پناهندگان خدمترسانی کرده است.
ایران در نیم قرن گذشته ،همواره مأمن و مقصد  ۳تا  ۵میلیون
پناهنده بوده است که در کشورشان دچار رنج و زحمت شدند.
ما تالش کردیم خدمات اولیه و مورد نیاز آنها را تأمین کنیم».
وی خاطرنشــان کرد« :در سال  ۱۳۹۴بنابر فرمان رهبر معظم
انقالب ۱۰۲ ،هــزار نفر از فرزندان مهاجــران غیرقانونی در
مدارس ایران ثبت نام شــدند و جمعیتی  ۴۵۰هزار نفری در
کنار و همسان با دانشآموزان ایرانی تحصیل کردند».
مدیــر کل امور اتبــاع و مهاجران خارجی وزارت کشــور با
بیان اینکه در ســه سال گذشته جمعیت عظیمی از پناهندگان
به کمک کمیســاریای عالی ســازمان ملل در امور پناهندگان
و وزارت بهداشــت تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند،
یادآور شــد« :تالش جمهوری اسالمی ایران ایجاد جامعهای
شــاداب و امیدوار به آینده برای پناهندگان اســت .امروز ۱۷
هزار دانشــجو و  ۲۵هزار فارغالتحصیل دانشــگاهی از میان
پناهندگان فرهیخته افغان آماده بازگشــت و کمک به ساخت
کشور افغانستان هستند».
در حاشیه این نشست ،نمایشگاه عکسی با موضوع پناهندگان در
نگارخانه دانشجو باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
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چهارمین دوره
آموزشی معاونین
اداری و مالی
دانشگاه تهران
برگزار شد
چهارمین دوره آموزشی معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران،
 ۹خرداد ،توسط مرکز آموزشهای ضمن خدمت برگزار شد.
در ابتدای این دوره آموزشــی که بــا موضوع برنامه راهبردی
دانشگاه و چگونگی تهیه برنامه اقدام برای واحدهای مختلف
دانشــگاه برگزار شد ،دکتر سعید یزدانی ،معاون اداری و مالی
دانشــگاه تهران ،طی سخنانی گفت« :دانشــگاه برای بخش
آموزش اهمیت ویژهای قائل است و در این راستا اداره آموزش
ضمن خدمت تبدیل به یک مرکز شده که امیدواریم در آینده
بهصورت خودگردان اداره شود».
بــه گفته دکتر یزدانی وظیفه و مســئولیت مرکز آموزشهای
ضمن خدمت ،ارتقاء سطح دانش و تجربه در تمامی سطوح
دانشگاه و همچنین آموزش پرسنل دانشگاه در راستای ارتقاء
بهرهوری است.
معاون اداری و مالی دانشــگاه تهران با اشــاره به مدارک ارائه
شده از طرف کارکنان دانشــگاه اظهار داشت« :برخی از این
مدارک نامرتبط با نیازهای دانشگاه هستند .در این راستا مرکز
آموزشهای ضمن خدمت میتواند نقش بسیار مثبتی را ایفا
کند .ارائه آمو زشهای تخصصی توسط این مرکز به کارکنان و
گرفتن آزمون شاید بتواند راهی برای اعمال مدرک تحصیلی
کارکنانی باشد که به دالیل مختلف از جمله رشتههای نامرتبط
و یا معدل پایین مدارک آنها اعمال نشده است».
وی در ادامه خاطر نشان کرد« :مرکز آموزشهای ضمن خدمت
میتواند خدمات بسیار ارزندهای را در سطح دانشگاه ایفا کند
تا بتوانیم با ارائه آموزشهای مؤثر ،دانش کارکنان دانشگاه را
افزایش دهیم .درخواست من از مسئوالن واحدهای مختلف
این است که به این مرکز یاری رسانند و در برگزاري دورههای
ضروري برای کارکنان همکاري کنند ،البته در سطح مدیرانی
هم که در پســتهای غیرتخصصي آنها مسئولیت داده شده
است ،آموزشهای الزم باید ارائه شود».
دکتر علــی بزرگی ،رئیس مرکز آموزشهای ضمن خدمت

دانشگاه تهران ،نیز با بیان اینکه این چهارمین دوره آموزشی
ویژه معاونین اداری و مالی اســت ،گفت« :در ســه دوره
گذشته مباحث مختلفی از جمله مدیریت عملکرد کارکنان،
حســابداری تعهدی ،مدیریت منابع انسانی ،بودجهریزی و
برنامهریزی مالی مورد بررســی قرار گرفت و این دوره با
موضوع برنامه راهبردی دانشــگاه و چگونگی تهیه برنامه
اقدام برگزار میشود».
وی ضمن تشــریح عملکرد مرکز آموزشهای ضمن خدمت
در برگزاری دورههای آموزشــی افــزود« :در بحث برگزاری
دورههــای تخصصی کارکنان هر یــک از واحدها میتوانند
دورههای آموزشــی مورد نیاز خود را به مرکز اعالم کنند که
این درخواستها در کمیسیون آموزش ضمن خدمت کارکنان
دانشــگاه بررسی میشــود و در نهایت به واحد مربوط ابالغ
خواهد شــد تا واحدهای دانشگاه بر اساس نیاز خود بتوانند
دورههای تخصصی را برگزار کنند».
در ادامه این دوره آموزشی که با پرسش و پاسخ و ارائه نظرات
و پیشــنهادهای حاضرین همراه بود ،دکتر احسان چیتساز،
مدیر کل برنامه ،بودجه و تحول ســازمانی دانشگاه تهران ،و
دکتــر مریم صالحی ،معاون امور برنامهریــزی راهبردی اداره
کل برنامهریزی و تحول سازمانی ،به موضوع برنامه راهبردی
دانشگاه و چگونگی تهیه برنامه اقدام برای واحدهای مختلف
دانشگاه پرداختند.
آشنایی با محورهای برنامه راهبردی ،آشنایی با برنامه اقدامات،
نشــانگرهای کلیدی عملکرد برنامه ،چگونگی تدوین برنامه
اقدام واحدها ،برنامههایی که مورد حمایت اعتبارات متمرکز
برنامه راهبردی قرار میگیرد ،زمانبندی دریافت اطالعات و
چگونگی نظارت بر فعالیت واحدها و همچنین شــیوه اجرا
و شاخصهای مصوب هرم منابع انســانی دانشگاه تهران از
ســرفصلهای طرح شده در چهارمین دوره آموزشی معاونین
اداری و مالی دانشگاه تهران بود.
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بنیاد حامیان پردیس البرز تاسیس میشود

نشست صمیمی مســئوالن پردیس البرز با دانشآموختگان
ایــن پردیس به منظــور تشــکیل بنیاد حامیــان و کانون
فارغالتحصیالن پردیس البرز ۲۹ ،خرداد ،برگزار شد.
دکتــر نوربخش در این نشســت با تاکید بر تأســیس بنیاد
حامیان گفت« :تاسیس بنیاد حامیان پردیس البرز از مسائل
مهم این پردیس است که باید به آن پرداخته شود».
وی افزود« :هدف از تاســیس چنین بنیادی این اســت که
خیرین ،واقفین و کســانی که میتواننــد بهصورت مادی،
معنوی و فکری به پردیس و دانشگاه کمک کنند را گرد هم
آورد و از دانشجویان صاحب ایده و یا طرحها و پروژههای
بزرگ تحقیقاتی حمایت کند».
وی ضمــن ابراز امیــدواری از شــکلگیری کانون گفت:
«امیدواریم کانون تشکیل شود و محملی باشد برای ارتباط
بیشتر شما عزیزان با پردیس البرز .از طرفی ارتباط دانشگاه
با صنعت موضوع مهمی اســت که کانــون میتواند حلقه
اتصال بین این دو باشد».
دکتــر نوربخش همچنین گزارشــی از پردیس ارائه کرد و
گفت« :پردیس البرز دانشگاهی است با قدمت حدود هفت
ســال که فع ً
ال تا رسیدن به استانداردهای دانشگاههای تراز
اول فاصلــه دارد .بــا توجه به اینکه پردیــس البرز از بدنه
دانشــگاه تهران اســت ،امیدواریم بتواند به مرور از جهت
آموزشی و پژوهشی استانداردهای باالتری را کسب کند».
وی با اشــاره به اینکه یک دانشگاه پس از طی مدت زمان
حداقل  ۲۵سال شــکل میگیرد ،افزود« :بههرحال پردیس
البرز گامهای خوبی را پشــت سر گذاشته است و در حال
حاضر ،دارای  ۲هزار و  ۴۰۰دانشــجو است که در بیش از

 ۷۰رشته در مقاطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل
هستند».
رئیس پردیس البرز تاکید کرد« :انتقال پردیس البرز از کرج
به تهران ،باعث حضور دانشــجویان پردیس البرز در کنار
سایر دانشجویان دانشــگاه تهران و در نتیجه باعث ارتقای
کیفیت آموزش و پژوهش و در نتیجه رضایت دانشــجویان
پردیس شده است».
رئیس پردیس البرز با اشــاره به اینکه در دنیا ،دانشــگاهها
بر اســاس شــاخصهای مختلف رتبهبندی میشوند ،این
شاخصها را تعداد استادان ،تعداد مقاالت ،رشتهها و تعداد
فارغالتحصیالن و میزان تاثیر آنها در جامعه برشمرد.
وی تاکید کرد که طبق بررسیهای صورت گرفته ،پردیس
البرز در این زمینه از پتانسیل باالیی برخوردار است .تعداد
بســیاری از فارغالتحصیالن پردیس از مدیران شرکتهای
خصوصی ،دولتی ،تجاری و صنعتی هســتند که میتوانند
کمک بسیاری به جامعه دانشگاهی برسانند».
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه مــا به دانشــجویان و
فارغالتحصیالن پردیس البرز به عنوان سرمایههای دانشگاه
تهــران نــگاه میکنیم ،بحــث کانــون فارغالتحصیالن را
موضوعی دانســت که خیلی از دانشگاهها بهمنظور ارتباط
مستمر فارغالتحصیالن با دانشگاه در دنیا دارند .این کانون
باعث میشــود تا هم دانشــگاه از پتانسیل فارغالتحصیالن
اســتفاده نماید و هم آنها از پتانسیل دانشگاه .ضمن ًا باعث
میشــود تا فارغالتحصیالن بتوانند شــبکهای برای ارتباط
بیشتر با یکدیگر در اختیار داشته باشند».
در نشســت دانشآموختــگان پردیس البرز با مســئولین
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این پردیس که با حضور جمعی از مســئوالن بنیاد حامیان دانشــگاه و
دانشآموختگان برگزار شــد ،دکتر ناصر غالمی ،قائم مقام بنیاد حامیان
دانشــگاه ،نیز گزارشــی از فعالیتهای بنیاد حامیان دانشگاه ارائه کرد
و گفت« :بنیاد حامیان دانشــگاه از ســال  ۱۳۹۳فعالیــت خود را آغاز
و در ســال  ۱۳۹۶موفق بــه دریافت مجوز فعالیت از وزارت کشــور
شــد .در طی این سه سال کانون توانسته است حدود  ۲۰میلیارد تومان
کمکهــای مردمی جمعآوری نماید کــه از این مقدار حدود  ۶میلیارد
تومان در قالب بورســیه به دانشجویان برتر اعطا شده است و مابقی به
امر ساختمانســازی و تجهیز مراکز تحقیقاتی دانشگاه اختصاص یافته
است».
در ادامه ،وی با اشــاره به دانشــگاههایی مانند هاروارد ،استنفورد و...
که نســبت به جــذب کمک از منابــع مختلف اقدام میکننــد ،افزود:
«جذب کمکهای مردمی باعث میشــود تا دانشــگاه بتواند در مسیر
دانش گامهای موثرتری بردارد ،از جمله جذب نخبگان که خود باعث
ثروتآفرینی است».
دکتر غالمی پس از اشــاره به پتانســیلهای پردیس البرز ،یکی از این
پتانسیلها را شــاغل بودن دانشجویان این پردیس دانست که میتوانند
شرایط ارتباط پردیس البرز با صنعت را فراهم آورند».
وی اظهــار امیدواری کرد تــا با کمک فارغالتحصیــان پردیس البرز
بهمنظور ایجاد کانون فارغالتحصیــان پردیس البرز و فعالیتهایی که
کانــون در آینده انجــام خواهد داد ،فصل نوینی در دانشــگاه تهران و
آموزش عالی کشور آغاز شود.
در ادامه مراســم ،چنــد تن از فارغالتحصیالن ،نظــرات خود را مطرح
کردند.
در پایان مراســم از دانشجویان قهرمان ورزشــی پردیس در رشتههای
مختلــف تقدیر به عمل آمد .در ادامه لیســت دانشــجویان به تفکیک
رشتههای ورزشی اعالم میگردد:
نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته ورزشی

مائده یاری

دکتری

شنا

سیما محمدخان بیگی کارشناسی ارشد تنیس روی میز

مدال

 ۲طــا ۱ ،نقره و ۱
برنز
 ۱طال و ۱نقره

الهام حسینی

دکتری

هندبال

طال

فرشاد دادفر

دکتری

شنا

 ۲طــا ۲ ،نقره و ۱
برنز

احمد پوراوند

دکتری

جودو

طال

علی نهاوندی

کارشناسی ارشد کشتی آزاد

طال

محمد سیستانی

کارشناسی ارشد بسکتبال

طال

علی ذاکریان

دکتری

آلتیمیت فریزبی طال
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برگزاری نمایشگاه عکس
ایران در آغاز قرن بیستم
در کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران

نمایشــگاهی با عنوان «عکس ایران در آغاز
قرن بیستم» توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران و با همکاری کتابخانه ملی برگزار شد.
مجموعه عکسهای جمعآوری شده توسط
المبرت مولیتور ،مستشار بلژیکی دوره قاجار
و از بنیانگذاران گمرک در ایران ،با همکاری
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
و کتابخانه ملی در قالب یک نمایشــگاه در
سرســرای طبقه اول کتابخانــه مرکزی برای
دانشــجویان و مراجعان فرهیخته دانشــگاه
تهران به نمایش گذاشتهشد.
کتابخانه ملــی ایران چنــدی پیش مجموعه
عکس ایران در آغاز قرن بیســتم را شناسایی
کرد و پس از ارتباط با بســتگان این مستشار،
عکسها و اســناد اســکن شــد و در قالب
نمایشــگاهی در کتابخانه ملی در معرض دید
عموم قرار گرفت.
المبرت مولیتور مستشار بلژیکی دوره قاجار
و از بنیانگذاران گمرک در ایران اســت .وی
در مدت زمان حضور خود در ایران خدمات
قابــل توجهــی در حوزه پســت و تلگراف
ارائه کرد و مدتی را بــه عنوان مدیر گمرک
کرمانشاه ،بوشــهر ،زاهدان و زابل به فعالیت
پرداخت .وی در مدت حضور خود در ایران
مجموعهای از تصاویر و اســناد را گردآوری
کرده که در نوع خود منحصر به فرد است.
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سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران
در دانشگاه تهران برگزار شد
سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران با همکاری
انجمن جامعهشناســی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات
زنان  ۳۰خرداد ،در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
برگزار شد.
دکتر حســین سراجزاده ،رئیس انجمن جامعهشناسی ایران،
در مراسم افتتاحیه این همایش گفت« :جامعهشناسی علمی
اســت که تکوین و شکلگیری آن از سالها پیش همراه و
همزاد با تأمل ،نظرورزی و ارائه برنامه و تبیین راه حل برای
مسائل اجتماعی بوده است».
وی افزود« :همه اندیشــمندان کالســیک جامعهشناســی
دستگاه بزرگ نظری خود را که امروز ما بهعنوان نظریههای
کالسیک جامعهشناسی مورد استفاده قرار میدهیم ،با تأمل
و اندیشــه درباره مســائل اجتماعی جامعه خود و تالش
برای ارائه تبیینهای مســتدل در جهت ارتقا و بهبود وضع
جامعه مطرح کردهاند ،به همین دلیل انجمن جامعهشناسی
ایران از ابتدای تأســیس یکی از محورهای اصلی برگزاری
همایشهای خود را بررســی مســائل و آسیبهای جامعه
اجتماعی ایران قرار داده است».
دکتر ســراجزاده با اشــاره به اینکه این ســومین همایش
آســیبهای اجتماعی ایران اســت ،خاطر نشان کرد« :این
همایش امســال در حالی برگزار میشــود که در ارتباط با
موضوعات و آسیبهای اجتماعی با شرایط خاصی مواجه
هســتیم .بسیاری از مســائل اجتماعی در سالهای اخیر از

جمله گسیختگیهای خانوادگی ،طالق ،بیکاری ،خودکشی،
فســاد و افزایش پروندههای دادگاهــی رو به افزایش بوده
است».
رئیس انجمن جامعهشناســی ایران با بیــان اینکه توجه به
مســائل اجتماعی و تالش برای حل آنها در تمام ســطوح
جامعه دارای اهمیت اســت ،تصریح کــرد« :در این حیطه
اختصاص منابع اگر همراه با تغییر رویکرد نسبت به عوامل
ســاختاری نشود ،باعث ایجاد و شــکلگیری دستگاههای
موازی و اتالف منابع مالی و انســانی خواهد شد و در این
راســتا ناکامیها در مواجهه با مسائل اجتماعی و حل آنها
افزایش پیدا میکند».
در ادامــه این همایــش ،دکتر ملیحه شــیانی ،رئیس مرکز
مطالعــات و تحقیقات زنان دانشــگاه تهران ،نیز با اشــاره
به اینکه ســومین همایش ملی آســیبهای اجتماعی ایران
در رونــد همایشهای مربوط به مســائل اجتماعی برگزار
میشود ،گفت« :در این راستا با کمیتههای علمی و اجرایی
که شــامل  ۲۵نفر از استادان برجسته دانشگاههای مختلف
بودند فعالیتهای علمی را آغاز کرديم که نتیجه آن دریافت
 ۵۵۷چکیده مقاله به دبیرخانه بوده است».
وی افــزود« :در فرایند داوری علمــی  ۳۹۱چکیده مورد
پذیرش قرار گرفتند که بر اســاس  ۱۱محور تعیین شده در
کمیته علمی همایش بخشــی از آنها در قالب نشستهای
تخصصی ارائه شــده و مــورد بهرهبرداری قــرار خواهند
گرفت».
دکتر شیانی با بیان اینکه بهرغم تفکیک موضوعات همایش،

37

در عمل با این مســئله مواجه شدیم که
بســیاری از این آسیبها و محورها قابل
تفکیک نیســتند ،گفت« :در بســیاری از
آســیبهای اجتماعی دریافتیم که خود
ایــن آســیبها تولیــد و بازتولیدکننده
آسیبهای دیگری هستند که در حقیقت
این زنجیــره اتصال شــرایط نامطلوبی
را هم در برخورد با آســیبها و هم در
سیاســتگذاری و برنامهریزیها رقم زده
است».
رئیــس مرکــز مطالعــات و تحقیقات
زنان دانشــگاه تهران گفت« :از مجموع
چکیدههــای دریافت شــده حدود ۷۲
چکیده در حوزه آســیبهای خانواده و
بعد از آن  ۶۲چکیده مربوط به آسیبها
و حوزههای زنان ارائه شــده اســت که
متأسفانه از یک طرف ما با گستره ،عمق
و ظهور بسیاری از آسیبها در این حوزه
مواجه هســتیم و از طــرف دیگر نقطه
قوتی است که بســیاری از پژوهشگران
و اندیشمندانی که چکیده ارسال کردهاند
این مسئله را مورد توجه قرار دادهاند».
در ایــن همایش که با گرامیداشــت یاد
و خاطــره دکتر ســیدمحمدامین قانعی
راد ،دانشآموخته دانشگاه تهران ،رئیس
ســابق انجمــن جامعهشناســی ایران و
اســتاد جامعهشناســی مرکــز تحقیقات
علمی کشــور ،همــراه بود ،اســتادان و
صاحبنظران دیگر نیز به ارائه سخنرانی
و بررســی مسئله آســیبهای اجتماعی
ایران پرداختند و در ادامه نشســتهای
تخصصی برگزار شد.
سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی
ایــران بــا محوریت وضعیــت موجود،
دســتاوردهای نظری بومی و سیاستها،
برنامهها و راههای پیشــگیری ،مداخله،
کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی۳۰ ،
و  ۳۱خرداد ،در تاالر شــریعتی و سالن
ابن خلدون دانشــکده علــوم اجتماعی
دانشگاه تهران ،برگزارشد.
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نکوداشت پژوهشگر زبان و ادبیات
فارسی در مؤسسه لغتنامه دهخدا

همایش «نکوداشت مردی از دشتستان؛ دکتر مهدی ماحوزی» در مؤسسه
لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارســی دانشگاه تهران
برگزار شد.
این برنامه که به همت مؤسسه لغتنامه دهخدا ،جمعی از استادان دانشگاه
آزاد اســامی ،کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و دوستداران دکتر
ماحوزی برگزار شــد ،دکتر علی درزی ،دکتر مهدی محقق ،دکتر امیربانو
کریمی ،دکتــر ژاله آمــوزگار ،دکتر علیمحمد ســجادی ،دکتر محمود
طاووسی ،دکتر مریم امیرارجمند ،دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر ایرج
شهبازی سخنرانی کردند و پیامهایی از طرف دکتر حسن بلخاری و نوید
بازرگان به صورت مکتوب و ویدئویی ،قرائت و پخش شد.
در پایان پس از سخنرانی دکتر مهدی ماحوزی ،از وی تقدیر شد.
دکتر مهــدی ماحــوزی ،دانشآموخته دانشــگاه تهــران ،متولد ۱۳۱۴
دشتســتان ،پژوهشــگر زبان و
ادبیات فارسی ،صاحب تالیفات
فــراوان از جملــه کتابهــای
نگاهی بــه صائب ،ســیری در
دیوان شمس« ،خاقانی» شاعری
دیرآشــنا ،گزارشنویسی ،شرح
مخزناالســرار نظامی گنجوی،
نقشی از حافظ ،فارسی عمومی،
سایه (انتقادهای ادبی ،مقالههای
اجتماعی ،تاثــرات ،ترجمهها)،
تصویری از ناصرخســرو ،پرده
پنــدار ،قلمرو ســعدی ،دمی با
خیام و ...است.
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فعالیتهای کانون گردشگری
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
برگزاری سفر و دوره آموزشی برای بیش از هزار نفر
از دانشگاهیان در سال ۱۳۹۷

کانون گردشگری باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از ابتدای سال
 ۱۳۹۷تاکنون برای بیش از هزار نفر از دانشگاهیان و خانواده آنها
ســفرهای متنوع علمی ،زیارتی ،فرهنگی و تفریحی برنامهریزی و
اجرا کرده است.
این کانون در راستای ایجاد اشتغال برای دانشآموختگان رشتههای
گردشگری ،زبانهای خارجی ،تاریخ ،معماری ،هنر ،ادبیات و سایر
رشــتههای مرتبط ،با همکاری یک موسســه آموزش گردشگری
کشــور از ابتدای سال  ۱۳۹۷در حال برگزاری دوره آموزشی جامع
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی بوده است.
در مجموع کانون گردشــگری باشگاه دانشــجویان دانشگاه تهران
توانســته است طی سال تحصیلی جاری به بیش از سه هزار نفر از
دانشگاهیان و خانواده آنها خدمات متنوع گردشگری ارائه دهد.
گفتنی است کانون گردشگری باشــگاه دانشجویان دانشگاه تهران
با حمایت مادی و معنوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه
تهران ،در سال  ۱۳۹۴در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران تاسیس
شــد و طی این زمان توانسته است به فعالترین تشکل دانشگاهی
کشــور در زمینه انجام برنامههای گردشــگری تبدیل شود .از این
کانون توســط معاون فرهنگی وزیر علوم تحقیقات و فناوری ،در
دهمین جشنواره ملی حرکت در بخش کارآفرینی تقدیر شد.
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نشست تخصصی حل و فصل اختالفات در صنعت انرژی در دانشگاه تهران
اولین نشســت از سلسه نشســتهای تخصصی «حل
و فصل اختالفات در صنعت انرژی» توســط مؤسســه
مطالعــات حقوق انرژی دانشــگاه تهران در دانشــکده
حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
در این نشســت صاحبنظــران با موضوعــات «تنوع
روشهای حل و فصل اختالفــات در صنعت انرژی»،
«مذاکره در رونــد اجرای قراردادهای باالدســتی نفت
و گاز»« ،طراحــی مکانیزم حل و فصــل اختالفات در
صنعت انرژی»« ،حقوق فراملــی به عنوان قانون حاکم
بــر ماهیت اختالف»« ،گونهشناســی اختالف در حل و
فصل اختالفات صنعت انرژی» و «طرح دیدگاه در مورد
ویژگیهای حقوق نفت ایران» به سخنرانی پرداختند.
در این نشســت ،که  ۳۰خرداد ،برگزار شد ،دکتر سعید

حبیبا ،معاون پژوهشــی دانشــکده ،جمعی از مسئوالن
دانشــکده ،مســئوالن وزارتخانههای نفت ،نیرو ،وکال،
اســتادان دانشــگاه ودانشــجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاههای کشور حضور داشتند.

افزایش مهارتهای تخصصی دانشجویان در حوزه کسب و کار
معاونــت فرهنگی دانشــگاه تهران و
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
مهارتهــای تخصصــی و توانافزایی
دانشــجویان در حوزه کسب و کار را
افزایش میدهند.
نشســت مشــترک معاونــت فرهنگی
دانشــگاه تهران و ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
با حضور دکتر زارع چاهوکی ،مدیر کل فرهنگی دانشــگاه؛
ابوالفضــل علیزاده معــاون دفتر راهبــری اجرای آموزش
ســازمان و کریم دالویز ،معاون آموزش مرکز تربیت مربی،
 ۲۶تیر ،در دفتر معاونت آموزشــی سازمان فنی و حرفهای
کشور برگزار شد.
در این نشســت ،دکتر زارع چاهوکــی ،مدیر کل فرهنگی
و اجتماعی ،با اشــاره به اولویت دانشــگاه تهران در حوزه
کارآفرینی بر لزوم توانافزایی دانشجویان در حوزه کسب و
کار و افزایش مهارتهای تخصصی آنها تاکید کرد.
وی با اشــاره به تجربیات و اقدامات مختلف دانشــگاه در

حوزه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کار و
تالش در جامعه و به ویژه دانشجویان
ابراز امیــداوری کرد که بــا همکاری
دانشــگاه و ســازمان آمــوزش فنی و
حرفهای بتوان گامهای تاثیرگذاری در
حوزه افزایــش مهارتهای تخصصی
دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه برداشت.
دکتر علیزاده نیز در خصوص زمینههای همکاری ســازمان
فنی و حرفهای با دانشــگاه در حوزههــای مختلف اعم از
ایجاد مرکز ارتقای شایستگیهای دانشجویان ،همکاریهای
مشترک در برگزاری دورههای آموزشی و تدوین سرفصل
و محتوای آموزشی و برگزاری تورهای علمی و آموزشی،
نکاتی را مطرح کرد.
بنابراین گزارش ،دکتر دالویز ،معاون آموزش مرکز تربیت
مربی ،فعالیتهای مرکز تربیت مربی را تشریح و به برخی
زمینههای همکاری فی مابین در برگزاری رویدادهای حوزه
کارآفرینی اشاره کرد.
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نشست هماندیشی
خیرین نیکاندیش
دانشگاه تهران
با رئیس دانشگاه
برگزار شد
پنجمین نشست هماندیشی خیرین نیکاندیش دانشگاه
تهران با دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشــگاه
تهــران ،خیرین نیک اندیش ،اعضــای هیات مدیره و
هیات امنای بنیاد حامیان دانشــگاه تهران ،اول خرداد،
برگزار شد.
در ابتدای جلســه ،دکتر محمود کمرهای ،رئیس هیات
مدیره بنیاد ،گزارشــی جامع از عملکــرد بنیاد حامیان
دانشگاه تهران در سه ماه گذشته ارائه داد.
دکتر کمرهای در این گزارش اهم فعالیتهای حســاب
اندوختــه همیاری ،بورســیههای دانشــجویان برتر و
حمایت از دانشجویان مســتعد و تأسیس بنیاد حامیان
دانشکدهها را تشریح کرد.
رئیس هیات مدیره بنیاد با اشــاره به واگذاری صندوق
نیکوکاری دانشــگاه تهران به بنیــاد افزود« :با موافقت
ریاست دانشــگاه تهران ،صندوق اندوخته نیکوکاری

دانشــگاه به بنیاد واگذار شده است و این صندوق جدا
از حســاب اندوخته همیاری بنیاد اســت که با هدف
کمک به دانشــجویان مستعد دانشــگاه تهران در حال
فعالیت است و در حال حاضر حدود  ۳۰۰همیار عضو
حساب هستند».
در ادامه ،از سامانه جمعسپاری بنیاد رونمایی شد .این
سامانه را سایت جمعسپاری مالی فاندینو که متعلق به
بانک ملت اســت ،با هدف جمعآوری کمکهای خرد
مردمی راه اندازی کرده و در اختیار بنیاد قرار داده است.
در پایان ،رئیس دانشــگاه تهران ،با اشــاره به اهمیت
برگزاری نشســتهای هماندیشی ،گفت« :با برگزاری
نشستهای هماندیشــی ،طوفان فکری بین خیرین و
دانشــگاه صورت میگیرد و در هر جلســه ایدههای
جدیدتری مطرح میشــود که خیرین و دانشگاه را به
سمت نیازهای واقعی کشور سوق میدهد».

گسترش همکاری بین پارک علم و فناوری

و کانون فارغالتحصیالن پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران
تفاهمنامــه همکاری بین پارک و کانــون فارغالتحصیالن پردیس
دانشــکدههای فنی دانشگاه تهران ۲۷ ،تیر ،با هدف کمک به ایجاد
و توسعه کســبوکارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و
تخصصی با ارزش افزوده باال ،جذب ســرمایهگذاری خارجی و
ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازار جهانی به امضاء رسید.
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رونمایی از آثار استاد هندشناس در دانشکده مطالعات جهان

مراســم رونمایی از آثار جدید امیرحسین ذکرگو ،استاد
وابسته بینالملل گروه مطالعات هند دانشکده مطالعات
جهان ،برگزار شد.
در اين مراسم که روز شنبه  ۱۹خرداد برگزار شد ،ضمن
نقد و بررسی آثار دکتر امیرحسین ذکرگو ،استاد وابسته
بینالملل گروه مطالعات هند دانشــکده مطالعات جهان،
از آثار جدید وی رونمایی شد.
در این مراسم دکتر ســعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکده
مطالعات جهان در ســخنانی گفت« :نخ تسبیح کارهای
دکتر ذکرگو هستیشناســی است که گاه در هندشناسی
نمود یافته و گاه در آثار عرفای جهان اســام تجلی پیدا
کرده است».
دکتر عاملی افــزود« :هند با تنوع فرهنگی ،زبانی و قومی
خود که از میراث پنجهزار ساله تمدنی برخوردار است و
حضور  ۸۰۰ساله زبان فارسی در این کشور ،بستر تمدنی
دشواری است که سرآمد این حوزه شدن امری دشوارتر
است که دکتر ذکرگو این دشواریها را پشت سر گذاشته
است».
دکتر فریبا افکاری ،رئیس کتابخانه دانشــکده مطالعات
جهان ،نیز در ابتدای این مراســم در معرفی کتاب اخیر
دکتر ذکرگو با عنوان «من بهشــت را دیدهام» ،این کتاب

را گفتوگویی الیهای و عمیق از ذهنی جســتجوگر در
تاریخ هنر ،فلســفه و اســاطیر بودایی و هندو دانست و
دکتر ذکرگو را صاحب تجربههای بســیار در کشورهای
هنــد ،مالزی و آمریکا خواند که در حوزه هندشناســی،
هنرهای اسالمی ،نسخهشناسی و مطالعات اسالمی بسیار
عمیق اســت .به گفته وي ،دکتر ذکرگو سه بار موفق به
طی جاده ابریشم شده اســت که حاصل این سفرها در
کنار شناخت عمیق وی از اسطورهها ،هند ،هنر و عرفان
هندی در آثارش منعکس شده است.
در ادامه دکتر امیرحسین ذکرگو با اشاره به اینکه آثارش
زاده نقش خداوند و یاورانی اســت کــه در کنار خود
داشته ،گفت« :جبرباوری نشــأتگرفته از خودخواهی
در انســان اســت ،خودخواهی پســندیده نه نکوهیده.
همه انســانهای بزرگ بهدنبال بهکمالرساندن و تبلور
اســتعدادهای خدادادی خود بودهاند و دیگران از مازاد
این تبلور بهرهمند شدهاند».
دکتر ذکرگو کتاب« ،من بهشــت را دیدهام» را نه حاصل
پژوهش ،بلکه زندگینامه خود عنوان کرد که با سفر جاده
ابریشم وی در سال  ۱۹۹۶آغاز شد.
دکتر ذکرگو در ادامه نشست به خواندن مقدمه کتاب من
بهشت را دیدهام و شعری از اشعار خود پرداخت.
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آیین نیکانه چهرههای ماندگار
و مفاخر دانشگاه تهران برگزار شد
آییــن نیکانه چهرههای ماندگار و مفاخر دانشــگاه تهران ،با
حضور ریاست دانشگاه ،چهرههای ماندگار و مفاخر دانشگاه
و جمعــی از خیرین نیکاندیش و اعضای هیأت مدیره بنیاد
حامیان دانشگاه تهران ۲۲ ،خرداد ،برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ،طي سخنانی گفت« :مایه افتخار است که یک بار دیگر
در خدمت چهرههای ماندگار دانشــگاه تهران در محل بنیاد
حامیان دانشــگاه هستیم .این مراسم و این نشستها ماندگار
هستند ،اثرات و برکات این نشستها و این حضور فراتر از
چیزی است که در ذهن ما میگنجد».
رئیس دانشــگاه تهران با تأکید بر اهمیت حضور دانشجویان
افزود« :شاید یکی از مهمترین اثرات بنیاد حامیان دانشگاه و
خیرین وجود همین دانشجویان عزیز ما باشد که از بزرگترین
سرمایهها هستند ،دانشجویان ،محققین و پژوهشگرا ن ما هستند
که کشور را میســازند و در این میان مهمترین آنها نخبگان
هســتند و دانشــگاه تهران به واســطه دارا بودن بزرگترین
جمعیت نخبه کشــور طبیعت ًا میتواند بزرگترین تأثیر را در
آینده کشور داشته باشد».
وی افزود« :من بهعنوان کســی که در جریان جزئیات مسائل
دانشــگاه هستم ،به نظر من حرکت بسیار بزرگی در دانشگاه
تهران شروع شده و اتفاقهای بسیار بزرگی در راه است».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به نقش خیرین در سازندگی
و توســعه کشــور گفت« :زمانی در این کشــور کار خیر از
مســجد شروع و به مدرسه و دانشــگاه و آزمایشگاه کشیده
شد .امروز محصول کســانی که در این مدارسی که خیرین
ســاختند و فارغالتحصیل شــدند ،دانشجویانی هستند که به
واسطه پشتوانه خیرین در دانشگاهها تحصیل کردهاند ،یعنی
آن ســرمایهگذاریهای دیروز ما امروز به شــکل مضاعف
میخواهد در عرصه سازندگی و توسعه کشور وارد شود».

وی خاطر نشــان کرد« :امروز فقط به این افتخار نمیکنیم که
فارغالتحصیالنی را داریم که در بهترین دانشــگاههای جهان
پذیرش میشــوند یا کســانی را داریم کــه در دنیا کارهای
بزرگی را انجام میدهند ،مــا میخواهیم فضایی ایجاد کنیم
که دانشجویانمان در داخل ایران کارهای بزرگ و عظیمی را
عهدهدار شوند .بنابراین ،هرچه که ما شبکه خیرین و نیکوکاران
و پشتیبانان و دوستداران دانشگاه تهران را توسعه بدهیم به
شکل مضاعف در این فعالیتها و در این آینده روشن بیشتر
مشارکت خواهیم کرد».
دکتر نیلی از دانشــگاه تهران به عنوان یک نماد ملی یاد کرد
و گفت« :دانشگاه بیش از  ۳۰۰هزار دانشآموخته دارد ،بیش
از دانشآموختــگان ،دوســتدار دارد .آمار بنیادهای خیرین
و نیکوکاران دانشــگاه تهران که در دانشــکدههای مختلف
تشــکیل شده ذیل بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد حامیان
دانشکده فنی نشان میدهد که مشارکت دوستداران همپای
دانشآموختگان دانشــگاه تهران ادامــه دارد ،حتی در بعضی
مواقع مشارکت دوستداران در پشتیبانی دانشگاه تهران بیشتر
بوده است .دانشگاه تهران صرف ًا متعلق به دانشجویان ،استادان
و دانشآموختگان خود نیست ،دانشگاه تهران یک نماد ملی
است .حضور بینالمللی دارد به همین دلیل هرکسی که برای
آینده این کشــور دلش میتپد و به دنبال افتخار هرچه بیشتر
براي این کشور است ،قاعدت ًا اولین جایی که فکر میکند باید
کمک کند همین دانشگاه تهران است».
وی افزود« :دانشــگاه تهران بعد از آستان قدس دومین نهاد
کشور در دریافت وقف و هدایاست .این اوالً نشان میدهد که
دانشگاه در نگاه مردم ایران جایگاه ویژهای دارد .دوم اینکه به
این دانشگاه اعتماد دارند که دانشگاه تهران در همان جایی که
خیرین گفتهاند و نیت خیرین بوده وقف را هزینه خواهد کرد
و ما امروز با افتخار اعالم میکنیم که در درون دانشگاه تهران
توسط بنیاد حامیان دقیق ًا و بر اساس نظر خیرین و واقفین و
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نیکوکاران اقدامات خود را انجام میدهند».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره بــه نقش چهرههای ماندگار
گفت« :خود چهرههای ماندگار دانشــگاه تهران سفیران بنیاد
حامیان دانشگاه تهران هستند ،چرا که چهرههای ماندگار نفوذ
کالمشان بسیار باالست .بین نخبگان کشور تعدادی بهعنوان
چهرههای ماندگار معرفی شــدهاند .این به این معناست که
به لحاظ علمی ،اخالقی و فرهنگی نمونه کشــوری هستند.
مردم به چهرههای ماندگار اعتماد و اعتقاد دارند و چهرههای
ماندگار هم به دانشــگاه تهران ،به محل تحصیل خود اعتماد
دارند».
رئیس دانشــگاه تهران تاکيد کرد« :استادان پیشکسوت ما به
نقش و تأثیر دانشــگاه تهران آشنا هســتند .با ایمان و اعتقاد
بهعنوان ســفیران دانشــگاه و بنیاد حامیان میتوانند به این
شــبکه گستردهای که در کشور شــکل گرفته کمک کنند .ما
دانشآموختگان بســیار زیادی در بیرون کشــور داریم ،لذا
با گستردهتر شدن این شــبکه اتفاقات بسیار بزرگتری رخ
خواهد داد».
دکتــر نیلی احمدآبادی در پایان گفت« :این فضای زیبایی که
امروز در خدمت شــما هستیم خود به همت بنیاد مصلینژاد
ســاخته شــده اســت .این نمونه بارزی از تأثیر کار خیر بر
فعالیتها و اقدامات پشــتیبانی دانشگاه تهران است .در این
بنیاد از همه قشر داریم که به شیوههای مختلف ،مال و وقت
خود را وقف کردهاند ،نفس این عمل و روحی که این عمل
در کالبد دانشــگاه میدمد بسیار اثربخش است و با هیچ ابزار
مادی قابل قیاس نیست».
در ابتدای آییــن که همراه با ضیافت افطار بود ،دکتر محمود
کمرهای ،رئیس هیات مدیره بنیاد ،ضمن خیر مقدم به چهرههای
ماندگار دانشگاه تهران ،گزارشــی از عملکرد بنیاد از ابتدای
تأسیس ارائه داد و گفت« :بنیاد در حال انجام اقدامات جدید
و نوآورانه در راستای اهداف دانشگاه تهران است و با توجه به
اهداف دانشگاه ،ارتقاء و توسعه علمی آن اولویت اصلی بنیاد
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است ،بخشی از این اقدامات ،بورسیه دانشجویان دانشگاه با
هدف اهمیت دادن و توجه به نیروی انسانی دانشگاه از جمله
دانشجویان ،اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه است».
دکتــر کمــرهای در ادامه افــزود« :با برگزاری جلســات و
رایزنیهای مستمر با خیرین نیکاندیش و به اشکال مختلف
ایــن اقدامات در حال انجام اســت ،نظیر احداث بنا ،تجهیز
کالسهای دانشکدهها ،تجهیز آزمایشگاهها و توانمندسازی
دانشــجویان ،که در حال حاضر نیز بنیاد نیکوکاری جمیلی
با برگزاری جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان اقدام
جدیدی را شروع نموده است و در توانمندسازی دانشجویان
و حمایت از ایدهپردازی و تبدیل ایده به محصول و کارآفرین
شدن دانشجویان حمایت میکنند .در جشنواره سال جاری با
کمک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،حمایت از ایدههای
دانشــجویان در حوزه علوم پایه در دســتور کار قرار گرفته
است».
رئیس هیات مدیره بنیاد گفت« :همچنین بنیاد در تالش است
به صورت همهجانبه در رشد و اعتالی دانشجویان و اعضای
هیات علمی و کارکنان دانشگاه مفید باشد ،تا تبدیل به خیرین
آینده دانشگاه شــوند ،چنانکه در حال حاضر نیز تعدادی از
دانشجویان و کارکنان و اعضای هیات علمی قدم در راه خیر
گذاشتهاند».
دکتر ساداتینژاد ،مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران ،نیز در
این مراسم گفت« :بنیاد در تالش است تا طی یک برنامه 10
ساله  ۳۰درصد از هزینههای دانشگاه تهران را تامین کند و در
آیندهای نهچندان دور بتوانیم  ۷۰درصد از هزینههای دانشگاه
را با کمک خیرین نیکاندیش و عالقهمندان دانشــگاه تهران
تامیــن کنیم .تمامی هزینههای جــاری بنیاد با توجه به نیات
خیرین تامین میشــود و هیچکدام از وجوه پرداختی توسط
خیرین در موردی غیر از نیتهای ایشان هزینه نخواهد شد».
وی افزود« :چهرههای ماندگار و مفاخر دانشگاه تهران نقش
بزرگی در ترویــج فرهنگ نیکوکاری در دانشــگاه دارند و
میتوانند به عنوان ســفیران علمی ،بنیاد را در ســطح جامعه
معرفی کنند و برای پیشــبرد اهداف بنیــاد در جهت تامین
اعتبارات دانشگاه تهران به بنیاد کمک کنند».
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تقویت حضور پردیس
دانشکدههای فنی در
پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران
نشست مشترک پارک علم و فناوری و پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران ،یکم خرداد ،برگزار شد.
در نشست مشترک پارک علم و فناوری و پردیس فنی که با
حضور رئیس ،مدیران پارک علم و فناوری و اعضای شورای
پردیس دانشــکدههای فنی دانشگاه برگزار شد ،دکتر عباس
زارعی ،رئیــس پارک علم و فنــاوری ،ضمن معرفی پارک
گفت« :دانشگاهها در اقتصاد کشــورهای در حال توسعه و
پیشرفته نقش اساسی دارند .ما در ارتباط با توسعه پنج رکن
اساسی صنعت ،دانشگاه ،حکومت ،جامعه و رسانه را داریم».
دکتر زارعی افزود« :دانشــگاه تهران در اجرای نقش خود
و در برنامه ســوم خود ســه رأس اساســی برای پاسخ به

برنامههای توسعه کشور دارد و برنامهریزی آن بر این محور
اســت که دانشگاه کارآفرین باشــد و باید با در نظرگرفتن
بینالمللیســازی عناصری را که در دانشــگاه کارآفرین به
آن نیاز است در خود داشته باشد و در این فرایند مهمترین
رکن مد نظر ما چرخه تولید است».
در ادامه ،دکتر ســلطانی ،رئیس پردیس دانشکدههای فنی،
ضمن اســتقبال از برنامههای پارک علــم و فناوری خاطر
نشــان کرد که طرحهای بســیار خوبی توسط محققین این
پردیس در حال انجام اســت و زمینه ایجاد حضور بیش از
پیش اســتادان پردیس دانشکدههای فنی را در پارک علم و
فناوری فراهم خواهد ساخت.

یویکمین نشست رؤسای
برگزاری س 

پارکهای علم و فناوری وزارت علوم در
دانشگاه تهران

سیویکمین نشســت رؤســای پارکهای علم و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری با حضور دکتر مهدی
کشــمیری ،قائم مقام معاون پژوهش و فناوری و مدیرکل
دفتر برنامهریزی امور فناوری این وزارتخانه ۳۱ ،خرداد ،در
دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر مهدی کشــمیری ،قائم مقام معاون پژوهش و فناوری،
در سی و یکمین نشست رؤســای پارکهای علم و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سخنانی گفت« :هماکنون
دو نوع مجوز با عناوین مجوز فناوری و مجوز دانشبنیان برای
شرکتهای فعال فناور در پارکهای علم و فناوری و همچنین
بخش خصوصی صادر میشود که باید این دو مجوز ادغام و
رویه واحد برای اعطای مجوز دانشبنیان تعیین شود».
دکتر کشمیری با اشاره به اینکه مجوز «شرکت فناور» توسط

پارکهای علمی و فناوری صادر میشــود ،گفت« :فرایند
صدور این مجوز کام ً
ال غیرمتمرکز اســت و رویه واحدی
در کشور ندارد و اساس صدور این مجوز نوع فعالیتهای
شرکتهای فناور است ،ولی مجوز «دانشبنیان» که توسط
کارگروه تخصصی مستقر در «مرکز شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری» صادر
میشــود ،محصولمحور اســت و پس از یک نظام داوری
دوسطحی مشخص صادر میشود».
در ادامه این نشســت ،رؤســای پارکهای علم و فناوری
دیدگاههــای خود را درباره مباحث نشســت مطرح کردند
و کارگروهی نیز برای اصــاح آئیننامه «اعطای مجوز به
شرکتهای دانشبنیان» تشکیل شد تا با همکاری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در اینباره اقدام کند.
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برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارتهای حرفهای
اعضای هیأت علمی در پردیس دانشکدههای فنی

دورۀ آموزشــی چهار روزه ،با هدف توســعۀ مهارتهای
یاددهــی -یادگیری ،با شــرکت  ۲۶نفــر از اعضای هیات
علمی ۲ ،تا  ۵تیر ،در پردیس دانشــکدههای فنی دانشــگاه
تهران برگزار شد.
این دورۀ آموزشــی با هدف توسعۀ مهارتهای یاددهی-
یادگیری اعضای هیأت علمی ،با مشــارکت مرکز ارزیابی
کیفیت پردیس دانشــکدههای فنی دانشگاه تهران ،کرسی
یونســکو در آموزش مهندسی و انجمن آموزش مهندسی
ایران ،با تدریس دکتر حســین معماریان ،اســتاد دانشگاه
تهران و رئیس کرســی یونســکو در آموزش مهندســی،
برگزار شد.
این دوره چهار روزه ،در هشت کارگاه آموزشی هر روز از
ســاعت  ۸:۳۰تا  ۴بعد از ظهر برگزار شد و تعداد  ۲۶نفر
از اعضای هیأتعلمی پردیس دانشــکدههای فنی دانشگاه
تهران و نیز ســه نفر از اعضای هیأت علمی دانشــگاههای

صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف در آن شرکت داشتند.
در آغــاز دوره ،دکتر رضا فرجی دانــا ،رئیس هیأت مدیره
انجمن آموزش مهندسی ایران ،و دکتر شاهآبادی ،مدیر دفتر
ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،بر لزوم توجه بیشــتر به کیفیت در آموزش مهندسی
تأکید کردند.
کارگاههــای این دوره آموزشــی با مشــارکت حداکثری
شــرکتکنندگان برگزار شــد و در روز پایانــی دوره نیز
گواهینامۀ دوره به استادان شرکتکننده اهداء شد.
در نظرخواهیهــای صورتگرفتــه از شــرکتکنندگان،
ضــرورت بهرهمندی اعضای هیأت علمــی مراکز آموزش
مهندسی از چنین دورههایی مورد تأکید قرار گرفت و ایجاد
امکانات الزم برای برگزاری دورههای مشــابه ،برای طیف
وسیعتری از اعضای هیأت علمی مهندسی کشور ،پیشنهاد
شد.
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برگزاری نشست مشترک رؤسای
مراکز مشاوره دانشگاه علوم

پزشکی تهران و دانشگاه تهران

نشســت مشترک رؤســای مراکز مشاوره دانشــگاه علوم
پزشــکی تهران و دانشــگاه تهران به منظور ارائه خدمات
تخصصی و مداخالت درمانی به موقع به دانشــجویان در
زمینه بهداشت و ســامت روان در دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،برگزار شد.
این نشست ،دوم تیر  ،۱۳۹۷به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه
علوم پزشکی تهران و با حضور حمید پیروی ،رئیس مرکز
مشــاوره دانشــگاه تهران؛ دکتر فاطمه رحیمینژاد ،رئیس
مرکز مشاوره دانشــگاه علوم پزشکی تهران ،و کارشناسان
دو مرکز برگزار شد.

در این جلســه بهمنظــور ارتقاء خدمــات تخصصی و به
موقع در زمینه بهداشت و ســامت روان به دانشجویان و
ارائه راهکارهای مناســب برای خدمترســانی مناسبتر،
راهکارهایی از ســوی دو طرف مطرح و مقرر شد نظرات
کارشناسی برای تصمیمگیری و تنظیم تفاهمنامه به معاونان
دانشجویی دو دانشگاه ارائه شود.
همچنین توافق شد نشست مدیران همطراز دو دانشگاه در
حوزههای دانشجویی براســاس تفاهمنامه منعقد شده بین
معاونان دانشجویی دو دانشگاه برای همکاریهای مشترک
برگزار شود.

داوری برنامه رویش در پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران برگزار شد

داوری  ۹طــرح از ایدههای دانشــجویان
دانشگاه تهران در قالب برنامه رویش۱۲ ،
تیر ،در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
برگزار شد.
این مراســم که با حضور دکتر محمدرضا
نظــری و ســایر داوران برگزار شــد۹ ،
دانشــجو از طرحهای خود داوری کردند
و  ۶طرح پذیرفته شد.
برنامه رویش با هدف کمک به دانشجویان
بــرای طــی موفقیتآمیز فراینــد اثبات
مفهومی ایده طراحی شــده است .در این
برنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
با اختصاص اعتبار الزم نســبت به اجرای
فعالیتهای ترویجی توســعه کســب و
کار از یک ســو و حمایت از فعالیتهای
تحقیقاتی مورد نیــاز برای اثبات مفهومی
ایده از سوی دیگر اقدام میکند.
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در دانشگاه ُرستوک آلمان مطرح شد

سطوح تربیت اخالقی در اسالم از نگاه استاد دانشگاه تهران
دکتر خسرو باقری ،استاد گروه مبانی فلسفی اجتماعی آموزش
و پرورش دانشــکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ۲۴
خرداد ،در دانشگاه روستوک آلمان تحت عنوان تربیت اخالقی
در اسالم سخنرانی کرد.
دکتر خســرو باقری در ســخنان خود گفت« :بدفهمیهای
بسیاری اســام را احاطه کرده است؛ چه در سطح بینالمللی
که اســام تداعیگر تروریسم است ،چه در سطح کشورهای
اسالمی که در آنها کجفهمیهایی از اسالم شکل گرفته است.
اما اگر پژوهشــگری بــه دور از این بدفهمیها در خود متون
اسالمی تفحص کند ،میتواند تصویر خالصتری از اخالق در
اسالم فراهم آورد».
وی با اشاره سطوح اخالق در دیدگاه اسالم گفت« :سطح اول
سطح اخالق انسانی اســت .این سطح حتی پیشادینی است.
اهمیت این ســطح از اخالق تا آنجاست که حتی گرویدن یا
نگرویدن به دین را ممکن میکند .در این سطح انسانی ،انسان
از آن نظر که انســان است ،نه برحسب نژاد یا ملیت یا اموری
نظیر آن ،ارزشمند است».
استاد گروه مبانی فلسفی دانشگاه تهران در ادامه گفت« :در سطح
دوم ،اخالق در زمینههای خاص مورد توجه قرار میگیرد؛ در
زمینههایی مانند فرهنگها و آئینهای مختلف .در این سطح،

نظامهای اخالقی هم دارای اشتراک و هم دارای اختالفاند و
اختالفها ناشی از موقعیتهاست .در این سطح ،برای تربیت
اخالقی باید به اشتراکها اولویت داد و بر آنها تاکید کرد».
دکتر باقری افزود« :در ســطح سوم ،اخالق در سطح شخصی
مطرح اســت .در این ســطح به نحو عمده تفاوتهای میان
اشخاص مطرح اســت .تربیت اخالقی در این سطح مستلزم
آن است که در داوری اخالقی نسبت به دیگران محتاط باشیم،
زیرا دسترســی به نیات افراد برای دیگران امکانپذیر نیست.
نهاییترین اصل تربیت اخالقی این است که سه سطح انسانی،
بومی و فردی بهصورت همزمان در نظر گرفته شوند زیرا هر
یک بدون بقیه ناقص خواهد بود .ســطح اول بدون دو سطح
بعدی ،منجر به جهانیگرایی کور میشود؛ سطح دوم بدون دو
سطح دیگر ،منجر به نسبیگرایی میشود و سطح سوم ،بدون
دو سطح دیگر ،منجر به خودگرایی میشود».

انعقاد تفاهمنامه همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون
تفاهمنامه همــکاری صندوق پژوهش و
فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت
ســرمایهگذاری تعــاون ۵ ،تیر ،در پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران و با حضور
مهدی حســین نژاد ،مدیر عامل صندوق
ضمانــت و نایب رئیس هیــأت مدیره؛
علیرضا دلیری ،معاون توســعه مدیریت
منابع انســانی معاونت علمی و دکتر عباس زارعی ،رئیس
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،امضا شد.
دکتر زارعی هنزکی امضای تفاهمنامه میان صندوق پژوهش
و فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت سرمایه را گامی
مؤثر برای صدور ضمانتنامههای شــرکتهای دانشبنیان
توصیف کرد.

رئیس پارک علم و فنــاوری با تأکید بر
اینکه در فعالیتهــای تعاونی ،نوآوری
نیز وجود دارد ،افزود« :معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری همیشه پشتیبان
فعالیتهای دانشبنیان بوده است».
وی با اشــاره به امضای تفاهمنامه میان این
دو صندوق ،خاطرنشان کرد« :با امضای این
تفاهمنامه برگ جدیدی از حمایتها و تضمین مالی پروژههای
دانشبنیان ایجاد شده است».
رئیــس پارک علم و فنــاوری تهران یکــی از چالشهای
شــرکتهای دانشبنیــان را ضمانتنامــه عنــوان کرد و
یادآور شــد« :با امضای این تفاهمنامه گامی مؤثر در تأمین
ضمانتنامه برداشته شده است».
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توششمین گردهمایی
برگزاری بیس 
مدیران امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر دانشگاههای کشور
در دانشگاه تهران

بیستوششــمین گردهمایــی مدیران امور دانشــجویان
شــاهد و ایثارگر دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالی
کشــور با حضور رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه تهران،
معاون وزیر و رئیس ســازمان امور دانشجویان و معاون
دانشجویان داخل ســازمان و مدیر کل امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،معاون
فرهنگی و آموزشی و مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور
ایثارگران و جمعی از مدیران و دانشــجویان برتر شاهد
و ایثارگــر ۲۵ ،تیر ،در تاالر عالمه امینی کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشــگاه تهران و رئیس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ،با
اشــاره به نقش شهدا و ایثارگران در سراسر جهان ،گفت:
«در همه دنیا شــهدا و ایثارگران جایــگاه ویژهای دارند،
بخشــی که در بین جناحهای مختلف چه سیاسی و چه
قومــی و اجتماعی ،منازعهای در آن وجود ندارد موضوع
شهدا است ،همه جوامع به شهدا با نگاه ویژهای برخورد
و تکری م میکنند .ایــن موضوع همچنین درباره آزادگان،
ایثارگــران و رزمندگان و خانوادههــای آنها نیز صدق
میکند .طبیعی اســت ما نیز در ایران ،هم به لحاظ دینی
و هم به لحاظ ملی نگاه ویژهای به این خانواده شــهدا و
جامعه شــاهد و ایثارگر داشته باشــیم و خوشبختانه این
نگاه همچنان با قوت ادامه دارد».
رئیس دانشگاه تهران افزود« :با توجه به اهمیت موضوع،
قانونگذاران و سیاســتگذاران سعی کردند برای تکریم
جامعه شــاهد و ایثارگر و بهرهمندی از توانمندی آنها،
قوانینــی را وضــع کنند و به واســطه تصویب و اجرای
این قوانین طبیعت ًا دانشــگاهها شــاهد ورود ایثارگران و
خانوادههای شاهد و ایثارگر هستند .بخش دیگری از این
قوانین ایجاد تشــکیالتی در دانشــگاهها بوده است برای

توانمندسازی این عزیزان و اطمینان از بهرهمندی آنها از
امتیازاتی که قانون برای آنها در نظر گرفته است».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه گفت« :اکنون  ۴۰ســال از
انقالب گذشــته ،ما قوانین متعددی در خصوص شاهد و
ایثارگر داشــتیم که باید مورد بررســی قرار دهیم که این
قوانین تا چه میزان توانسته اهداف قانونگذاران را محقق
کند».
رئیس دانشــگاه تهران با اشاره به ســهم این دانشگاه از
حضور جامعه شاهد و ایثارگر ،اظهار کرد« :دانشگاه تهران
بیشترین جمعیت رزمندگان ،ایثارگران و خانواده شهدا را
دارد؛ زیرا ما بیشترین جمعیت دانشجویی کشور ،بیشترین
جمعیت هیــأت علمی و کارکنان را در بین دانشــگاهها
داریم و با توجه بــه اینکه قانون ملزم کرده  ۲۰درصد از
این افراد باید شاهد و ایثارگر باشند ،دانشگاه تهران رقمی
بیش از این درصد را دارد ،زیرا اگر اعضای هیأت علمی
و کارکنــان ما که اعالم وضعیت ایثارگری نکردهاند را در
نظر بگیریم ،عدد به مراتب بیش از این خواهد شد».
رئیس دانشــگاه تهران در زمینه قوانین حوزه شــاهد و
ایثارگر در دانشــگاهها ،تصريح کــرد« :به عنوان مثال دو
مــورد از قوانین که در این خصوص وضع شــده نه تنها
کمککننده نیســت ،بلکه مانع نیز ایجاد کرده است؛ یکی
نحوه جذب اعضای هیأت علمی در این حوزه اســت که
دانشــگاه باید به محض تأیید جذب ایــن افراد آنها را
رسمی قطعی کند ،در حالی که درباره بقیه اعضای هیأت
علمی دانشــگاه فرصت دارد که در یــک دوره پیمانی،
رسمی آزمایشــی و رسمی قطعی به ارزیابی عضو هیأت
علمی بپردازد .هنگامی که این بند وجود دارد طبیعی است
که دانشگاه در بدو استخدام ،دقت بیشتری میکند ،چون
احســاس میکند دیگر فرصت ارزیابــی مجدد ندارد در
نتیجه این بند ،بیشــتر از آنچه کمک کند به اینکه دانشگاه

49

تعداد اعضای هیأت علمی خانواده شــهدا و ایثارگران را
افزایش دهد ممکن است حتی مانع جذب شود».
وی اضافه کرد« :سال گذشته نیز مجلس در مورد افزایش
تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر قانونی را تصویب کرد
که در عمل به دانشــگاهها کمکی نکرد و حتی بازخورد
آن میتواند به ضرر این جامعه معزز شــود .این قانون به
مجلس بازگشته و قرار است بازنگری و اصالح شود».
رئیس ستاد شاهد و ایثارگر دانشــگاه تهران ،تاکید کرد:
«پــس بازنگری قانونها و نگاه دقیقتر پس از  ۴۰ســال
واقع ًا الزم اســت و دوســتان در بنیاد شهید نیز لزوم این
بازنگری را تایید میکنند».
دکتــر نیلی احمدآبادی در زمینه دانشــجویان شــاهد و
ایثارگر نیــز تاکيد کرد« :از نظر ما در دانشــگاه تهران یا
در هر دانشگاه دیگری کســی که فارغالتحصیل میشود
باید دارای کیفیت الزم باشــد ،پس مســتقل از هر نحوه
ورود قانونیای به دانشــگاه ،فرد در زمان فارغالتحصیلی
باید شــرایط الزم را داشته باشد ،بنابراین اداره کل شاهد
و ایثارگر و دانشگاه باید فعالیت مضاعفی انجام دهند ،تا
این مهم به انجام برسد».
وی ادامه داد« :از لحاظ ظرفیت آموزشی و توانمندیهای
فردی ،تمام کسانی که وارد دانشگاه تهران میشوند دارای
این ظرفیت و توانمندی هستند .آنچه دانشگاه باید انجام
دهد این اســت که این توانمندیها را از بالقوه به بالفعل
درآورد .اولیــن توانمندی که ما باید به دانشــجو بدهیم،
اعتماد به نفس اســت و همچنین ایجاد آشنایی با فضای
آزاد دانشــگاه نسبت به دبیرستان که باید دانشجویان را با
شرایط دانشگاه و محیط آموزشی آشنا کرد».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تامین امکانات الزم برای
دانشــجویان ،گفت« :امروز مهارتهایی که به دانشــجو
میدهیم مهارتهای متفاوتی اســت .از نظر دانشگاه باید
همه امکانات برای دانشجویان فراهم شود تا یک دانشجو
بــا کیفیت الزم فارغالتحصیل شــود .بهعنوان یک جامعه
دانشــگاهی نباید حالت دفاعی به خــود بگیریم و آنچه
قانونگذار گفته باید بتوانیم به اجرا در بیاوریم».
دکتر نیلــی احمدآبــادی در پایان افزود« :خوشــبختانه
دانشجویان شــاهد و ایثارگر نشان دادهاند که از پتانسیل
مناسبی برخوردار بودهاند ،همانطور که امروز از تعدادی
از آنها تقدیر میشــود .امیدوارم این گردهمایی دو روزه
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بتواند به دستاوردهای ارزشمندی نائل شود».
در ایــن مراســم دکتــر مجیــد
سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه
تهران ،طی سخنانی گفت« :ما در
دانشگاهها این افتخار را داریم که
میزبان عزیزان شــاهد و ایثارگر
هســتیم ،خدمت به ایــن عزیزان
یک وظیفه شرعی ،اخالقی و ملی
است و ما به انجام این وظیفه همواره افتخار کردهایم ،اما
در  ۴۰سالگی انقالب طبیعت ًا این توقع وجود دارد که یک
تجدید نظر جدی در سیاستهای این چهار دهه در حوزه
دانشجویان شاهد و ایثارگر در آموزش عالی داشته باشیم
و ببینیم واقع ًا چقدر از این سیاستها تاکنون کارآمد بوده
و چه نقطه ضعفهایی داشته ،برطرف کنیم و نقاط قوت
را تقویت کنیم».
وی افــزود« :به نظر میرســد در ایــن دوره جدید ،باید
این دانشجویان عزیز در دانشــگاهها با توانمندی بتوانند
دورههای تحصیلــی خود را به اتمام برســانند .اینکه ما
بــدون هیچ برنامــه دراز مدتی صرف ًا مبنا را بر تســهیل
حضور این دانشــجویان در دانشگاه بگذاریم بدون اینکه
به دوران تحصیل و بعد از تحصیل آنها فکر کنیم ،دیگر
در آموزش عالی جواب نمیدهد».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران با ابــراز امیدواری که این
همایش دو روزه منجر به بازنگــری قوانین در این حوزه
شود افزود« :اعتقاد جدی دارم که ما مسئله ایثار و شهادت
را بهعنــوان یــک فرهنگ غنی در دانشــگاهها باید حفظ
کنیم .بسیاری از مسائل جامعه حتی مشکالت اقتصادی با
پرداختن به مسائل فرهنگی خصوص ًا پاسداشت ارزشهای
جامعه ،انقالب و دفاع مقدس قابل حل است .امیدوارم در
کنار اهتمام برای توانمندسازی دانشجویان شاهد و ایثارگر
در توسعه فرهنگ ایثار و شهادت نیز موفق باشید».
همچنیــن در این گردهمایی دکتر محمدرضا علم ،معاون
دانشجویان داخل ســازمان امور دانشــجویان؛ مهندس
فداحســین محمدی ،مدیر کل امور دانشجویان شاهد و
ایثارگر سازمان امور دانشــجویان؛ دکتر مجتبی صدیقی،
رئیس سازمان امور دانشجویان ،سخنرانی کردند.
در پایان این مراسم از  ۹۰دانشجوی ممتاز شاهد و ایثارگر
تقدیر شد.
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نشست مشترک کمیته امداد امام خمینی
و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد

هیأتــی از کمیتــه امداد امــام خمینی (ره) به ریاســت دکتر
عبدالملکی ،معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی،
برای همکاریهای بیشتر با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
از این پارک بازدید کرد.
در این نشســت که  ۴تیر  ۱۳۹۷برگزار شد ،دکتر عبدالملکی،
با اشــاره به اینکه کمیته امداد تمامی قشر فقیر کشور را تحت
پوشــش خود قرار داده است ،گفت« :این کمیته صفر تا صد
مسائل مربوط به جامعه فقیر کشور را دربرمیگیرد و شناسایی
آنهــا را در اولویت قــرار داده ،اما یکــی از حوزههای مهم
کمیته امداد حوزه اشــتغال است که میخواهیم در آن حضور
پررنگتری داشته باشــیم و به خودکفایی خانوادههای تحت
پوشش کمک کنیم».
وی افزود« :متاسفانه اکثر مشــاغل ما هنوز به صورت سنتی
هستند ،در حالی که بخش قابل توجهی از این مشاغل پتانسیل
وارد شدن به بخش نوین و حوزه آیسیتی را دارند».
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید
کرد ۷۰« :هزار دانشــجو و تحصیلکرده تحت پوشش کمیته
امداد قرار دارند که بیش از  ۳۰۰نفر از این دانشــجویان عضو

بنیاد ملی نخبگان نیز هستند که به دنبال ایجاد امکاناتی برای
حرکت آنها به سمت حوزههای دانشبنیان هستیم».
در ادامه این نشست ،دکتر عباس زارعی هنزکی ،رئیس پارک
علم و فناوری دانشــگاه تهران ،ضمن اشــاره به پتانسیلهای
پارکهــای علم و فناوری بهخصوص پــارک علم و فناوری
دانشگاه تهران گفت« :مهمترین مزیتی که پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران دارد ،ارتباط و وصل بودن آن به دانشگاه است
و در این راســتا با ارتباط و شبکههای خوبی که دارد ،در حال
ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه است».
وی در ادامه گفت« :ما خدمات گســتردهای را متناسب با نیاز
کسبوکارهای نوپا و استارتآپها برای آنها در نظر گرفتهایم؛
یعنی ،به اســتارتآپها و شــرکتهای دانشبنیان در تأمین
ســرمایه اولیه ،منتورینگ و مربیگری ،برندینگ ،کارگاهها و
آزمایشگاههای مورد نیاز کمک میکنیم و ضمن ًا کار ارزشمندی
که ما آن را در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران کردهایم،
ایجاد کلینیک کســبوکار بوده است که نیازهای مورد نیاز و
شناساییشده حوزه دانشبنیان را پاسخ میدهیم».
همچنین در این مراسم مینا مهرنوش ،رئیس شعبه فارابی پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران ،با ابراز امیدواری نسبت به نوشتن
طرح همافزایی بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کمیته
امداد گفت« :ما در این پارک مســائل و محورهای توسعهای
صنعت و شرکتها را شناسایی میکنیم و برای رفع آن مسائل
و همینطور توسعه آن شرکتها به دنبال جذب ایدهها هستیم
که این کار مهم باعث میشود شرکتها و صاحبان ایدههای نو
قبل از اینکه وارد بازار شوند ،بازار خود را داشته باشند».
در پایان این نشست مقرر شد تفاهمنامه همکاری بین کمیته
امداد امام خمینی (ره) و پارک علم و فناوری امضا شود.

در رقابتهای شمشیربازی صورت گرفت

صعود تیم دانشآموختگان پردیس علوم
دانشگاه تهران به جمع هشت تیم برتر آسیا
تیم ملی ایران با ترکیب ســکینه نوری ،مهسا پوررحتمی و اعظم بختی،
دانشآموختگان پردیس علوم دانشگاه تهران ،موفق شد در مسابقات با
پیروزی  ۴۵بر  ۴۲برابر استرالیا برای نخستین بار به جمع هشت تیم برتر
آسیا صعود کنند و و رتبه کشوری را ارتقا دهند.
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کارگاه آموزشی

«ورود حرفهای به بازار کار»

در دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه آموزشــی «ورود حرفهای به بازار کار» توســط اداره
کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و سازمان بینالمللی
دانشگاهیان در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
در ایــن دوره جامع ،طی شــش روز و در مدت زمان ۲۴
ساعت ،تمام نکات تخصصی و الزم برای ورود دانشجویان
و فارغالتحصیــان به بازار کار و کســب جایگاه شــغلی
مطلوب توسط آنها مورد بررسی قرار گرفت.
ســرفصلهای ایــن دوره شــامل «مســیریابی شــغلی»،
«رزومهنویسی»« ،مصاحبه شــغلی»« ،قانون و قرارداد کار»،
«فنــاوری اطالعات پیشــرفته»« ،مکاتبــات اداری و آیین
نگارش» و «اخــاق حرفهای» بود که توســط محمدرضا
شمشیرگر و زینب سادات طباطبایی تدریس شد.
از جملــه ویژگیهــای ایــن دوره ،برگــزاری به صورت
«کارگاهی» و «تعاملی» بود؛ شرکتکنندگان در دوره ،ضمن
ترسیم «مسیر شغلی خود» نسبت به تدوین و ارائه «رزومه
کاری» اقدام کردند و شــرط دریافــت گواهی پایان دوره،
تحویل این دو مورد در نظر گرفته شده بود.
در بخــش مربوط به قانون و قــرارداد کار ،یک گروه تئاتر
حقوقی به سرپرستی مریم کشفی و علیرضا فتحی ،نمایشی
در این زمینه در قالب «وقف علمی» اجرا کردند.
این رویداد آموزشــی با حضور  ۵۵نفر از دانشــجویان و
فارغالتحصیالن برگزار شــد و  ۱۷تیــر  ۱۳۹۷به کار خود
پایان داد.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 121

برگزاری نشست و کارگاه
تخصصی در دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی

نشست تخصصی «نقش دانشگاه در توسعه ورزش
کشور و کارگاه تخصصی تثبیت عصبعضالنی
دینامیک» ۲۶ ،اردیبهشــت ،در دانشــکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد.
دومین نشســت علمی از سلسله نشستهای نقد
و گفتوگوی علمی ورزش ایران با عنوان «نقش
دانشگاه در توســعه ورزش کشور» به مدت سه
ساعت با حضور استادان دانشگاه ،روزنامهنگاران
ورزشــی ،مربیان ،ورزشکاران و دانشآموختگان
حوزه علوم ورزشــی با مدیریــت دکتر محمود
گودرزی ،وزیر اسبق ورزش و جوانان ،در آمفی
تئاتر دانشکده برگزار شد.
همچنین کارگاه تخصصی «تثبیت عصبعضالنی
دینامیــک» ( Dynamic Neuromuscular
 ) Stabilizationدر این دانشکده برگزار شد.
ایــن کارگاه تخصصی به مدت چهار ســاعت با
تدریس جعفر کتابچی ،دانشــجوی دوره دکتری
حرکات اصالحــی ،و با نظارت و مدیریت دکتر
فواد صیدی ،عضو هیات علمی این دانشکده ،در
سالن آمفی تئاتر برگزار شد.
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اجرای پروژه سرای سبز با کمک
خیرین در مجتمع کوی دانشگاه تهران
مدیر کل امور خوابگاههای دانشــگاه تهــران از اجرای
پروژههای سرای سبز به کمک خیرین خبر داد.
دکتر محمد اسماعیلی ،مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه،
در تشــریح اجرای پروژه سرای ســبز با کمک خیرین در
مجتمعهای خوابگاهی دانشگاه گفت« :عالوه بر نوسازی
تجهیزات خوابگاهها با کمک خیرین ،در حال جلب حمایت
مالی آنها برای اجرای پروژههای سرای سبز هستیم».
مدیر کل امور خوابگاههای دانشــگاه تهران با اعالم این
مطلب گفت« :در بحث کارآفرینی نیز از ســال گذشته با
کمک بنیــاد حامیان برنامهریزیهایی انجام شــده تا این
فعالیتها با شتاب بیشتری ادامه یابد و در حال تهیه برنامه
مدونی برای اشــاعه موضــوع کارآفرینی در مجتمعهای
خوابگاهی هستیم».
دکتر اســماعیلی با اشــاره به ایجاد مشــکل در اجرای
پروژه آب خاکســتری در سرای دانشــگاه اظهار داشت:
«برای اجرای این پروژه از ابتدای ســال جاری ،تعدادی
از شــرکتهای فعــال در این زمینه را دعــوت و از بین
آنها شــرکتی انتخاب شد تا پروژه آب خاکستری را برای
یکی از مجموعههای خوابگاهی پیاده کند ،ولی متأسفانه
بودجهای که وزارتخانه برای این منظور در نظر گرفته بود

به علت افزایش و تغییــر قیمت ،تکافوی این موضوع را
نمیدهد .قیمتهای فعلی بســیار بیشتر از برآورد قبلی
بوده و به بیش از دو برابر تغییر کرده است».
وی در ادامه خاطر نشــان کرد« :گرانی هزینههای اجرا به
این معنا نیســت که قصد اجرای این پروژهها را نداریم،
برنامه ما این است که تا پایان سال حداقل  ۵۰درصد این
پروژهها را اجرا کنیم».
مدیــر کل امور خوابگاههای دانشــگاه تهران از اقدامات
صورت گرفته در قالب پروژه ســرای ســبز به پروژه باغ
پرندگان اشــاره کرد که مجموع فضاهــای مجتمعهای
خوابگاهی (مجتمع کوی پسران ،فاطمیه و چمران) به این
امر اختصاص داده شده است.
وی در ادامه افزود« :با همکاری یک تیم فعال دانشجویی
به همراه پرسنل کوی ،گونههای گیاهی موجود را شناسایی
کردهایم تا بتوانیم غذای کافی برای پرندگانی تأمین کنیم
کــه در این محیط امکان رشــد دارند و در نهایت بهطور
طبیعی محیط خوابگاهها جاذب انواع پرندهها باشــد که
در این دوسال گونههای پرندههای جدید مانند دارکوب،
مینا ،طوطی و ...در محیطهای خوابگاهی دیده شــده که
باعث سرزندگی در محیط میشود».

برگزاری دورههای مشترک آموزش الکترونیکی بینالمللی
میان پردیس البرز و مرکز یادگیری الکترونیکی
تفاهمنامه همــکاری برگزاری دورههــای تحصیلی آموزش
الکترونیکی بینالمللی ویژه دانشجویان خارجی ،میان پردیس
البرز و مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران امضاء شد.
در چهارچوب سیاست توســعه بینالمللی دانشگاه تهران
و با دریافــت مجوز برگزاری دوره آمــوزش الکترونیکی
( ) E-Learningبرای دانشجویان خارجی توسط پردیس
البــرز ،تفاهمنامه همکاری برگــزاری دورههای تحصیلی
آموزش الکترونیکی بینالمللی برای دانشجویان خارجی به
امضای رؤسای این پردیس و مرکز آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه تهران رسید.
براساس این تفاهمنامه برای اولین بار در دانشگاه تهران تعدادی
از رشــتههای تحصیلی در مقطع کارشناســی ارشد از سوی
پردیس البرز برای دانشــجویان خارجی به صورت مجازی
تحت سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران ارائه میشود.
همچنین در این تفاهمنامه موضوعات مربوط به چگونگی
آمادهسازی رشتههای مجازی به زبانهای انگلیسی و عربی
و همچنین فرآیند جذب دانشجوی خارجی و تحصیل در
این رشتهها تشریح شده است.
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برگزاری جشنواره غذای بینالملل در مؤسسه لغتنامه دهخدا

جشنواره غذای بینالملل ۱۰ ،تیر ،در مؤسسه لغتنامه دهخدا
و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار
شد.
این جشنواره غیر رقابتی با هدف تعامل و آشنایی دانشجویان
کشورهای مختلف با آداب و سنن یکدیگر برنامهریزی شده
و با مشارکت و حضور فعال دانشجویان همراه بود.
در این برنامه دانشــجویان با فراخوان قبلی نسبت به پخت
غذاهای محلی خود اقدام کرده و ضمن معرفی و نحوه پخت

هر غذا ،سایردانشجویان را به صرف غذا و دورهمی صمیمانه
دعوت کردند.
پخت غذا توســط دانشجویانی از کشــورهای کره جنوبی،
اســکاتلند ،ترکیه ،نروژ ،ســوئد ،فرانســه ،عــراق ،آلمان،
هندوســتان ،چین و ژاپن انجام شــد و همچنین تعدادی از
غذاهای ایرانی توسط مدرسین و همکاران موسسه پخته شد
و با نوشیدنیهای سنتی ایرانی از شرکتکنندگان در جشنواره
پذیرایی بهعمل آمد.

جلسه شورای سیاستگذاری
چهارمین کنفرانس بینالمللی کارآفرینی برگزار شد
شــورای
جلســه
سیاســتگذاری چهارمین
کنفرانــس بینالمللــی
کارآفرینــی بــا تأکید بر
بهبود محیط کسبوکار،
 ۲۵تیر ،بــا حضور دکتر
علی وطنی ،معاون علمی
پژوهشی معاونت علمی
فناوری ریاستجمهوری ،در دانشکده کارآفرینی برگزار
شد.
در این جلســه ،دکتر محمدرضا زالــی ،رئیس کنفرانس،
ضمن معرفی ســه دوره پیشین این کنفرانس به مشکالت
محیط کسبوکار در ایجاد و توسعه کسبوکارهای جدید
و ضرورت برگزاری این کنفرانس با هدف بررسی علمی
بهبود محیط کســبوکار اشــاره کرد و در ادامه رؤسای
کمیتههای علمی ،بینالملل و اجرایی نیز جزئیات پیشرفت
امور را تشریح کردند.
دعــوت از نماینــدگان بانــک جهانی برای شــرکت در

کنفرانــس؛ بهکارگیری
مســئولین معاونــت
زنــان و خانــواده در
شورای سیاستگذاری؛
اختصاص یکی از پنلها
به موضوع کارآفرینی در
حــوزه آب؛ تعریف یک
پیام ویژه برای کنفرانس؛
برگزاری پنــل کمک کارآفرینی به تــابآوری اقتصاد و
کسب وکارها از پیشنهادهای طرح شده در این جلسه بود.
دکتر محمدرضا نجفیمنش ،رئیس کمیســیون تســهیل
کســبوکار اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
تهران؛ دکتر داریوش مهاجر ،دبیرکل کنفدراسیون صنعت
ایران؛ مهندس محمد عطاردیان ،رئیس کانون عالی انجمن
صنفی کارفرمایان ایران؛ ســیمین نجفی اقدم ،معاون مرکز
پایش محیط کســبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی
و دیگر افراد اثرگذار حوزه کســب وکار در کشور در این
نشست حضور داشتند.
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امضای تفاهمنامه همکاری
پارک علم و فناوری و
دانشکده جغرافیا

تفاهمنامــه همکاری پــارک علم و فناوری
دانشــگاه تهران و دانشکده جغرافیا به امضا
رسید.
تفاهمنامه همکاری بین پارک و دانشــکده
جغرافیا ،بــا حضور دکتــر ابراهیم مقیمی،
رئیس دانشــکده جغرافیــا و همچنین دکتر
عباس زارعی هنزکــی ،رئیس پارک علم و
فناوری ۲۸ ،خرداد ،به امضا رسید.
این تفاهمنامه در راســتای اهداف ســومین
برنامه راهبردی دانشــگاه تهران و به منظور
تولیــد ثروت از دانش ملی علــوم جغرافیا،
تحول دانشکده جغرافیا به دانشکده کارآفرین،
کسب استقالل مالی دانشکده و همسوشدن با
اقتصاد مقاومتی منعقد شده است.
همکاری و مشــارکت در راهاندازی شعبه
تخصصی مرکز رشد در دانشکده ،همکاری
و مشارکت در اجرای پروژههای پژوهشی،
فناوری داخلــی و بینالمللی ،همکاری در
برگزاری رویدادهای کارآفرینی و نوآوری،
امکان استفاده از خدمات مشاورهای اعضای
هیات علمی در زمینههای علوم جغرافیایی
و همکاری مشترک در استفاده از انرژیهای
نــو و ســازگار بــا محیط زیســت از اهم
موضوعات این تفاهم نامه است.
مدت اعتبار ایــن تفاهمنامه از تاریخ امضاء
به مدت سه ســال خواهد بود که به توافق
هریک از طرفین قابل تمدید است.

برگزاری اولین دوره دانشافزایی

استادان ایرانی زبان چینی در دانشگاه تهران

اولیــن دوره دانشافزایــی اســتادان ایرانی زبان چینی و نخســتین
ســمپوزیوم زبان چینی ایران ،از  ۱۱تا  ۱۳تیر ،در دانشکده زبانها و
ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار شد.
این دوره با حضور پروفســور شــیاو بینگ ،رئیس بخش زبان چینی
دانشگاه ســونیات ســن و رئیس مرکز آموزش و توسعه کتب زبان
چینی ،در مرکز مؤسسه کنفسیوس افتتاح شد.
در روز نخست این مراسم ۵۰۰ ،جلد کتاب آموزش زبان چینی با حضور
خانم دو شیاو چین ،رئیس بخش فرهنگی سفارت چین؛ مسئولین گروه
زبان و ادبیات چینی دانشــکده زبانها؛ مشاور رئیس دانشکده در امور
بینالملل و دانشجویان رشته زبان و ادبیات چینی دانشگاههای کشور به
گروه زبان و ادبیات چینی دانشگاه تهران اهدا شد.

ثبت بیش از  ۱۱۲۰زمینلرزه د ر خردا د ۱۳۹۷
توسط مرکز لرزهنگاری دانشگاه تهران
شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران ،خرداد  ،۱۳۹۷بیش از  ۱۱۲۰زمینلرزه را ثبت کرد.
این زمینلرزهها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخداده و توسط
شبکههای لرزهنگاری ثبت و تعیین محل شدهاند.
در خرداد  ۱۳۹۷تعداد  ۱۷زمینلرزه با بزرگای بیش از  ۴.۰در داخل کشور
توسط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها
 ۲۳خرداد با بزرگای  ،۵.۰حوالی راور واقع در استان کرمان ،رخ داد.
از لحاظ آماری ۱۱ ،زمینلرزه دارای بزرگای کوچکتر از  ،۱تعداد ۴۳۰
زمینلرزه دارای بزرگای بین  ۱و  ،۲تعداد  ۵۴۲زمینلرزه دارای بزرگای
بیــن  ۲و  ،۳تعداد  ۱۲۷زمینلرزه دارای بــزرگای بین  ۳و  ،۴تعداد ۱۶
زمینلــرزه دارای بزرگای بین  ۴و  ۵و تعداد  ۱زمینلرزه دارای بزرگای
بین  ۵و  ۶بوده است.
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اهداء کتابخانه
استاد پاکستانی
زبان اردو
به دانشکده
زبانها و ادبیات
خارجی
دانشگاه تهران
کتابخانه شــخصی دکتر چوهدری ،از استادان قدیمی زبان
اردو در ایــران ۳ ،تیــر ،با حضور ســفیر و رایزن فرهنگی
ســفارت پاکســتان به گروه زبان و ادبیات اردو دانشکده
زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران اهداء شد.
با درخواســت گروه زبان و ادبیــات اردو و موافقت خانواده
ایشــان ،پس از تهیه لیســت ،بیش از  ۶۵۰جلد کتاب به زبان
اردو به کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی انتقال یافت.
دکتر شــاهد چوهدری که در ســال  ۱۳۲۱شمسی در شهر

ســرگودا در پاکستان به دنیا آمده بود ،در مقطع دکترای زبان
فارسی از دانشــگاه تهران فارغالتحصیل و با عنوان دانشیار
و عضو هیأت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و فرهنگی
بازنشسته شده بود .وی نهم مهر  ۱۳۹۶در تهران از دنیا رفت.
دکتر شاهد چوهدری در کنار تحقیقات و پژوهشهای خود
برای زبان فارسی از اســتادان اولیه و قدیمی زبان اردو در
ایران هم به شــمار میرود که دارای تالیفات بســیاری در
معرفی و توسعه زبان اردو در ایران است.

دومین جلسه کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی
با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه برگزار شد

دومین جلســه کارگروه پیگیری همکاریهای بینالمللی با
کشــورهای آسیای مرکزی و روســیه ۱۳ ،تیر ،در معاونت
بینالملل دانشگاه تهران برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر قهرمانی ،دکتر پنجه شاهی،
دکتر رجبی ،دکتر زمانی ،دکتر عباسینژاد ،دکتر کرمی ،دکتر
زهرایــی ،دکتر کیوانپناه و دکتر محمدیپناه برگزار شــد،
گزارشهایی درباره برگزاری جلســه وبینار مرکز مطالعات
عالی انقالب اســامی و بنیاد مطالعات اســامی روسیه،

جلســه همکاری با دانشگاههای اســتان تومسک روسیه و
هیات علمی اعزامی دانشــگاه تهران در خصوص میزگرد
عملیاتی نمودن پتانسیل های کریدور بینالمللی حمل و نقل
ریلی شمال–جنوب ارائه شد.
بحثو بررسی در خصوص همکاریهای دانشگاه با کشور
روســیه از قبیل پیشنهاد دانشگاه سن پترزبورگ براي ایجاد
دفتری در دانشــگاه تهران و همچینیــن مواردی برای بهتر
برگزار شدن چهارمین اجالس دانشــگاههای برتر ایران و
روسیه طرح و تصمیماتی اخذ شد.
کارگروههای کشــورهای مختلــف در معاونت بینالملل
در جهت همفکری و توســعه بیشتر همکاریهای علمی
بینالمللی ایجاد شــده است و در آن استادان صاحبنظر
که با حکم ریاســت دانشگاه منصوب شدهاند با توجه به
ســوابق بینالمللی ،دیدگاههای خــود را درباره تعامل با
دانشــگاهها و مراکز علمی کشورهای مختلف معتبر ارائه
میدهند.
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دکتر حسن بهنژاد:

دانشـگاه تهـران ،دانشـگاه بدون دخانیـات میشـود

معاون دانشجویی دانشــگاه تهران گفت« :دانشگاه تهران
به عنوان دانشــگاه پیشرو کشــور در بحث دانشگاه بدون
دخانیات گامهای موثری را بر خواهد داشت».
دکتر حسن بهنژاد ،معتقد است بر اساس برنامه سوم توسعه
دانشــگاه تهران ،از مهمترین اهداف دانشگاه ،ایجاد محیط
سالم ،حفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز
اســت و دانشگاه بدون دخانیات در رسیدن به این اهداف
کمک شایانی خواهد کرد.
معاون دانشــجویی دانشگاه تهران با اشــاره به تاریخچه
نامگذاری روز بدون دخانیات ،اظهار داشــت« :از ســال
 ۱۹۸۷سازمان بهداشت جهانی روز  ۳۱ماه می مصادف با
 ۱۰خرداد را به عنوان روز دنیای بدون دخانیات در سراسر
دنیا نامگذاری کرده اســت .به تبعیت این روز هفتهای نیز
به آن اختصاص یافته است .در جوامع امروزی دخانیات،
بین افراد کم سن و سال و زنان شیوع زیادی دارد .در دنیا
 ۶میلیون نفر در سال به دلیل مصرف مستقیم
مواد دخانی فوت میشوند و حدود ۶۰۰
هزار نفر نیز اگر چه مصرفکننده
مستقیم مواد دخانی نیستند ،ولی به
علت اینکه در معرض این مواد قرار
می گیرند ،دچار مرگ میشوند».
وی افزود« :شعار روز جهانی بدون
دخانیات در سال « ،۲۰۱۷مواد دخانی
و ارتباط آن با توســعه پایــدار» بود.
بر اســاس تحقیقات انجام شــده ،بین

مصرف مواد مخدر و توسعه پایدار در جوامع انسانی رابطه
معناداری وجود دارد .دانشگاه تهران به همراه دانشگاه علوم
پزشــکی تهران به تاســی از جامعه بینالملل طرح دنیای
عــاری از دخانیات را مطــرح و روز عاری از دخانیات را
با هدف تشــویق افراد برای ترک ســیگار حداقل در یک
بازه زمانی  ۲۴ســاعته برنامهریزی کردند .در این هفته در
تمام دنیا فعالیتهایی راجــع به کاهش مصرف دخانیات
انجام میشود ،به همین دلیل در سطح جهانی فعالیتهای
ضددخانیات در جهت کاهش مصرف دخانیات توســط
ســازمان بهداشت جهانی انجام و تمام فعالیتهای مربوط
به دنیای عاری از دخانیات در آن ســازمان ارائه و راهبری
میشود».
معاون دانشــجویی دانشگاه تهران با اشــاره به برنامههای
دانشــگاه گفت« :امروزه ،خیلی از دانشگاههای دنیا اعم از
دانشگاههای جوامع پیشرفته و جهان سوم ،به سمت دنیای
بدون دخانیات گام برداشتهاند .براساس مطالعات تطبیقی
ما ،خیلی از دانشگاههای دنیا امروزه دانشگاه بدون دخانیات
هستند .از این رو دانشگاه تهران به علت وظیفه ذاتی خود
برای اولین بار در کشــور طرح دانشگاه بدون دخانیات را
مطرح کرد .وزرات علوم تحقیقات و فناوری نیز این طرح
را پذیرفته و حامی این طرح اســت و به تمام سطح کشور
این طرح را ابالغ کرده تا تمام دانشگاهها آن را اجرا کنند».
دکتر بهنژاد درباره روند شکلگیری این طرح اظهار داشت:
«در دانشــگاه تهران ابتدا با مطالعه خطمشــیهای بدون
دخانیات در دنیا و با بازبینی و بومیســازی آن و افزودن
موارد مورد نظر ،پیشنویس این طرح
تهیه و در شورای فرهنگی دانشگاه
مطرح شد .در آن شورا مقرر
شــد کمیتهای به عنوان
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کمیته دانشگاه بدون دخانیات دانشگاه تهران تشکیل
دهیــم که در آن کمیته افراد مختلف شــامل اعضای
هیات علمی ،کارکنان ،مدیران دانشگاه و دانشجویان
عضو تشکلهای دانشــجویی ،علمی و صنفی عضو
باشند .ســپس طرح موجود در زیر کمیته دانشجویی
حک و اصالح شــد تا خود دانشجویان در تصویب
خطمشــیهای دانشــگاه بدون دخانیات به ما کمک
کنند .در حال حاضر خطمشــیهای دانشگاه تهران
برای رســیدن به دانشــگاه بدون دخانیات با کمک
دانشجویان تدوین شــده و منتظر تصویب در کمیته
اصلی و نیز تصویب در شــورای فرهنگی دانشــگاه
است».
وی در تشــریح این خطمشیها افزود« :دیدگاه کلی
اینخطمشیها به تشویق بر ترک دخانیات بازمیگردد
و هیچگونه رویکرد انضباطی در آنها وجود ندارد .در
این خطمشی ،جامعه هدف ،تمامی دانشگاهیان اعم از
دانشجو ،کارکنان ،اعضای هیات علمی و مدیران در
نظر گرفته شده است .محیط تحت پوشش این طرح
را تمام فضاهای دانشگاه شامل پردیسها ،خوابگاهها
و فضاهای ورزشــی در نظر گرفتهایم .در این طرح
پیشبینی شده سه ماه قبل از اجرای طرح اطالعرسانی
الزم صورت میگیرد و بستههای فرهنگی را در این
زمینه توزیع کنیم .از ســازمان ســنجش هم خواهیم
خواســت که در دفترچه انتخاب رشته دانشجویان،
دانشگاه تهران را به عنوان دانشگاه عاری از دخانیات
اعالم کند تــا اگر فردی مایل به حضــور در چنین
دانشگاهی نباشد ،دانشــگاه دیگری را برای تحصیل
انتخاب کند .پیشبینی میشود که با اجرای این طرح
نه تنها دانشگاه تهران ،بلکه سایر دانشگاههای کشور
نیز به این طرح خواهند پیوست».
دکتر بهنژاد در پایان خاطرنشان کرد« :در سال ۲۰۱۸
شعار روز و هفته جهانی بدون دخانیات «دخانیات و
عارضه قلبی» اســت که نشان دهنده عواقب زیانآور
دخانیات بر ســامت و زندگی بشــر اســت .لذا ما
اولویت اصلی خود را در این طرح تشــویق افرادی
قراردادهایم که دخانیــات را ترک میکنند .امیدواریم
در راستای رســیدن به دانشگاه سبز و دانشگاه بدون
دخانیات گامهای خوبی را برداریم».
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دانشجویان پردیس هنرهای زیبا ،برنده
رقابت دانشجویی کشور در پردیس
بینالمللی کیش

دانشجویان شــرکتکننده در دوره فشرده آموزشی پردیس
بینالمللی کیش دانشــگاه تهران که تیر  ۱۳۹۷برگزار شد،
موفق به کسب رتبه اول مسابقه «ال جی چلنجر» شدند.
ونوس جاللی ،سپیده مهربد ،هیلدا طاهری و زهرا کرمی ،از
دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی پردیس
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران ،که در دوره آموزشــی دو
هفتهای معناشناســی در طراحی با رویکرد بینافرهنگی در
پردیس بینالمللی کیش دانشــگاه تهران حضور داشــتند،
با بهرهگیری از مباحث طرح شــده در کارگاه و آشــنایی
با پروفســور زینگاله ،مدرس این دوره ،توانســتند در میان
شــرکتکنندگان مختلف از دانشگاههای کشور به رتبه اول
این مسابقه دست یابند.
این گروه پس از آشــنایی با مســابقه و حضور در کارگاه
پردیس کیــش و بحث و تبادل نظــر در رابطه با موضوع
مســابقه با مدرسان دوره ،پروفســور زینگاله ،عضو هیأت
علمی دانشگاه پلیتکنیک میالن ،و دکتر اژدری ،عضو هیأت
علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،پروپوزال اولیه
خود را برای شرکت در مســابقه ارائه دادند .گروه پس از
داوری در بین پنج تیم برتر قــرار گرفته ،برای انجام دوره
تحقیقاتی به دانشگاه پلیتکنیک میالن ایتالیا اعزام شدند و
با کمک مدرس کارگاه و با بهرهگیری از تفاهمنامه همکاری
بین دانشــگاه پلیتکنیک میالن و پردیس بینالمللی کیش
دانشگاه تهران تحقیقات خود را تکمیل و عملیاتی کردند.
این تیم سپس دستاوردهای نهایی خود را به داوران ارائه داده
و از نتایج سفر تحقیقاتی خود دفاع کردند و در نهایت گروه
متشــکل از دانشجویان دانشگاه تهران موفق به کسب عنوان
برتر و دریافت جایزه  ۱۲هزار دالری این مسابقه شدند.
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درگذشت

استاد برجسته سابق
دانشگاه تهران

دکتر احمد احمدی ،عضو پیشــین هیات علمی دانشــکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،عضو گروه مطالعات
اسالمی فرهنگستان علوم و رئیس سازمان «سمت» ،به دلیل
عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
دکتر احمدی در ســال  ۱۳۱۲در مالیر بــه دنیا آمد و پس
از فراگرفتــن دروس مقدماتــی به حوزه علمیــه بروجرد
رفت و به مدت پنج ســال دروس دینی را تا اواخر ســطح
 ۲فراگرفت .سپس به حوزه علمیه قم رفت و دروس تفسیر
و فلســفه اســامی را در سطوح عالی (اســفار و شفا) نزد
عالمــه طباطبایــی ،درس فقه و اصول را نــزد امام خمینی
(ره) ،سیدحسین طباطبایی بروجردی ،آیات عظام سلطانی،
مشکینی ،محقق داماد و نجفی مرعشی فرا گرفت و همزمان
دکترای فلســفه غرب را از دانشــگاه تهــران اخذ کرد و به
عضویت هیأت علمی این دانشگاه درآمد.
دانشــگاه تهران درگذشــت این اســتاد فرهیخته را به همه
دانشــگاهیان ،به ویــژه به خانواده محترم و داغدار ایشــان
تسلیت گفته ،برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان
از درگاه خداوند بزرگ صبر و اجر مسالت مینماید.

مراسم چهلمین روز درگذشت حجتاالسالم دکتر احمدی
در دانشگاه تهران برگزار شد

مراســم چهلمین روز درگذشت حجتاالسالم والمسلمین
دکتر احمد احمدی ،رئیس ســازمان مطالعه و برنامهریزی
کتب علوم انسانی دانشــگاهها (سمت) ۲۶ ،تیر ،با حضور
دکتــر منصور غالمــی ،وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری؛
دکتر ســیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی؛
حجتاالسالم ناطق نوری ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام؛ دکتر رضا داوری اردکانی ،رئیس فرهنگســتان علوم؛
دکتر محمود نیلیاحمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و برخی
شخصیتهای سیاسی و استادان دانشگاه در تاالر فردوسی
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم ،وزیر علوم ،رئیس دانشگاه تهران ،سرپرست
سازمان مطالعه و برنامهریزی کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت) ،رئیس فرهنگستان علوم و جمعی از شخصیتهای
سیاســی و دانشــگاهی دیگر درباره ویژگیهای اخالقی و
علمــی و اهتمام مرحوم دکتر احمدی به خدمت و جهد در
راه ارتقای علم و اخالق به سخنرانی پرداختند.
همچنیــن در این مراســم پیام رهبر معظــم انقالب و پیام
رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی به مناسبت
درگذشــت حجتاالسالم و المسلمین دکتر احمد احمدی
قرائت شد.
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وداع با پیکر دانشآموخته دانشگاه تهران
در دانشکده علوم اجتماعی
مراســم وداع بــا پیکر دکتر ســید محمدامیــن قانعیراد،
دانشآموختــه دانشــگاه تهــران ،رئیــس ســابق انجمن
جامعهشناسی ایران و اســتاد جامعهشناسی مرکز تحقیقات
علمی کشــور  ۲۷،خرداد ،در دانشــکده علــوم اجتماعی
دانشگاه تهران برگزار شد.
ســید محمدامین قانعی راد ،از جامعهشناسان ایرانی ،رئیس
ســابق انجمن جامعهشناسی ایران ،مشاور سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی (ســمت) و استاد جامعهشناسی
مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور ۲۴ ،خرداد ،در سن
 ۶۳سالگی دار فانی را وداع گفت.
مراسم وداع با پیکر پاک این استاد فرزانه صبح روز یکشنبه
 ۲۷خرداد  ۱۳۹۷ساعت در انجمن جامعهشناسی ایران واقع
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزارشد.
دکتر قانعیراد ســال  ۱۳۳۴در شــهر ری متولد شــد .وی
مدرک کارشناسی پژوهشگری اجتماعی و کارشناسی ارشد
و دکترای جامعهشناسی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد.
از جمله آثار مرحــوم دکتر قانعیراد میتوان به «ســاختار
مدیریت نظام علمی کشور»« ،نظام علمی کشور در برنامه سوم
توسعه»« ،ناهمزمانی دانش :روابط علم و نظامهای اجتماعی

 اقتصادی در ایران»« ،تبارشناســی عقالنیت مدرن» (قرائتیپست مدرن از اندیشــه دکتر علی شریعتی)« ،جامعهشناسی
رشد و افول علم در ایران»« ،هابرماس و روشنفکران ایرانی»
و بسیاری تالیفات و مقاالت دیگر اشاره کرد.
دانشــگاه تهران درگذشت این اســتاد برجسته را به جامعه
علمی کشــور و خانواده سوگوار ایشان تسلیت گفته ،برای
آن مرحوم رحمــت و غفران الهی و بــرای بازماندگان از
خداوند منان صبر و شکیبایی مسئلت مینماید.

عضویت پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران
در انجمن معتبر بینالمللی

پردیس بینالمللی کیش دانشــگاه تهران عضو انجمن
معتبر بینالمللی « »LeNSشد.
پردیس بینالمللی کیش دانشگاه با توجه به فعالیتهای
گسترده و چشمگیر گروه طراحی صنعتی این پردیس
در زمینه ارائه موفق دوره کارشناسی ارشد و برگزاری
کارگاههــای متعــدد بینالمللــی با حضور اســتادان
صاحبنام اروپایی و امریکایــی ،به عضویت LeNS

انتخاب شد.
 LeNSیک انجمن معتبر و شــناخته شــده بینالمللی
است که برای هماهنگ کردن آموزش عالی و پژوهش
در زمینه طراحی پایدار ""Sustainability Design
با تأمین مالی اتحادیه اروپا و اراسموس مشغول فعالیت
بوده و دارای  ۱۲۹دانشــگاه عضو از  ۱۴منطقه جهان
است.
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در مراسم تجلیل بنیاد حامیان دانشگاه تهران از بنیاد جمیلی عنوان شد

حمایت از تجاری شدن ایدهها ،سیاست اصلی دومین
جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان
دکتر محمود کمــرهای ،عضو هیات امنا و هیات
مدیره بنیاد حامیان دانشــگاه تهران در مراســم
تجلیل از بنیاد جمیلی که  ۹تیر  ۱۳۹۷برگزار شد،
با تجلیل از بنیاد نیکوکاری جمیلی و با اشــاره به
برگزاری دومین جشنواره دانشمندان و اندیشمندان
جوان گفت« :اگــر بتوانیم با حمایتهای دومین
جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان بخشی
از ایدههای خالقانه جوانان کشور را به محصول
تبدیل کنیم کار بزرگی کردهایم ودر همین راستا
امســال پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران از
حامیان اصلی این جشنواره است».
عضــو هیات امنــا و هیات مدیره بنیــاد حامیان
دانشگاه تهران با اشــاره به اینکه بنیاد نیکوکاری
جمیلی یک نهاد خیریه خصوصی اســت ،گفت:
«ورود یــک نهــاد خصوصی بــرای حمایت از
ایدههای فناورانه نســل جوان ،هم از نظر اهمیت
موضــوع و هم از لحاظ اینکــه میتواند آغازگر
حمایت بخش صنعت از پژوهش و نوآوری باشد
قابل تحسین است».
دکتر کمرهای با اعالم اینکه بنیاد نیکوکاری جمیلی
تمام هزینههای این جشنواره را پرداخت میکند،
گفت« :تنها انتظار ما از دولت ایجاد تســهیالت
قانونی برای حمایت از نوآوری و فناوری است».
در ادامه این نشست ،ابراهیم جمیلی ،رئیس هیأت
امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی و رئیس شــورای
سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان
جوان ،گفت« :ایفای مسئولیت اجتماعی ،حمایت
از نسل جوان و کمک به پیشرفت کشور ،اهداف
برگزاری این جشنواره است».
وی درخصوص برگزاری نخســتین دوره از این

جشنواره گفت« :در نخستین جشنواره اندیشمندان
و دانشمندان جوان ۷۵۸ ،ایده در سامانه جشنواره
ثبت شده بود که  ۴۲۱ایده تکمیل شد و در فرایند
داوری قــرار گرفت و در نهایت  ۳۷ایده بهعنوان
ایده برگزیده انتخاب شد».
جمیلی افزود« :در دوره گذشــته این جشــنواره
به نفــرات برتر هر بخش جایزه مالی اعطا شــد
و به سه ایده نیز گرنت پژوهشی بنیاد نیکوکاری
جمیلی از  ۱۰۰تا  ۳۰۰میلیون ریال اعطا شد».
رئیس ستاد برگزاری دومین جشنواره دانشمندان
و اندیشــمندان جــوان گفت« :در ســال جاری
سیاســت محوری این جشــنواره در حمایت از
رشتههای علوم پایه ،این است که به جای اعطای
جایزههای مالی ،از ایدههای برگزیده حمایت کند
تا این ایدهها تجاری شــده و کســب و کارهای
جدید در کشور شکل بگیرد».
در ادامه این نشســت ،دکتر هاشم آقازاده ،معاون
اجرایی پــارک علم و فناوری دانشــگاه تهران،
گفت« :این موسســه دانشــگاهی بهعنــوان نهاد
تخصصی برای تجاری کردن ایدههای ارائه شده
به جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان در
کنار این جشــنواره قرار گرفت و تالش میکند
ایدههــای برگزیــده را با حمایتهــای مالی و
تخصصی به کسب و کارهای نوپا تبدیل کند».
وی برنامه جدید پارک علم و فناوری دانشــگاه
تهــران را عــاوه بــر حمایت از شــرکتهای
دانشبنیان ،حمایت از اســتارتآپهای نو اعالم
کرد و گفت« :با اجرایی شدن این برنامه ،ایدههای
نو محققان خارج از دانشــگاه تهــران نیز مورد
حمایت قرار میگیرند».
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افتتاح چند طرح در پردیس ابوریحان با حضور رئیس دانشگاه تهران
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ضمن بازدید از پردیس و دیدار با اعضای
هیات علمی ،چند طرح آموزشی ،ورزشی و فرهنگی را افتتاح کرد.

افتتاح آزمایشگاه مرکزی

ساختمان جدید این آزمایشگاه با هدف بهرهگیری متمرکز از تجهیزات
آزمایشــگاهی با فناوری باال و فراهمسازی بســتر مناسب برای انجام
پژوهشهای بنیادی و کاربردی ،استفاده بهینه از توان پژوهشی اعضای
هیأت علمی و بهبود کیفیت آموزشــی و پژوهشــی دانشجویان مقاطع
تحصیالت تکمیلی در فضایی بالغ بر  ۸۰۰مترمربع طراحی و ســاخته
شده است.
این آزمایشــگاه با ارائه خدمات در زمینههای مختلف علوم و مهندسی
کشاورزی به عنوان آزمایشگاه مرجع و به طور مستقل خدماترسانی به
طرحهای پژوهشی استادان ،پایاننامههای دانشجویان مقاطع تحصیلی
کارشناســی ارشــد و دکتری ،انجام آزمایشهــای متقاضیان خارج از
پردیس و دانشــگاه تهران و نیز برگزاری واحدهای درســی مرتبط با
آزمایشگاه و کارگاههای تخصصی فعالیت خواهد کرد.
آزمایشــگاه مرکزی دارای سه ســالن آزمایشگاهی شامل بخش کشت
بافت ،بیوتکنولوژی و مولکولی و دستگاههای تجزیهای است.

افتتاح سالن بدنسازی

سالن بدنسازی پردیس ابوریحان یکی از مجهزترین سالنهای ورزشی
در ســطح شهرستان و دانشگاه است .این ســالن به مساحت  ۲۵۲متر
مربع ساخته شده است.
سالن بدنســازی پردیس شــامل دســتگاههای مختلف بدنسازی و
همچنین دستگاههای سیستم هوازی از جمله تردمیل و دوچرخه ثابت
است که روزانه حدود  ۱۲۰نفر از دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیات
علمی میتوانند از آنها استفاده کنند.
در کنار این ســالن ،سالن مجزای دیگری به عنوان سالن کشتی و تنیس
روی میز با مساحت  ۲۷۶متر مربع قرار گرفته است که پذیرای ورزشکاران
این رشتههای ورزشی است.

راهاندازی سامانه آبیاری و تغذیه هوشمند

سامانه آبیاری و تغذیه هوشمند با مساحت  ۱۰هزار متر مربع با گونههای
زیتون ،انار ،انگور ،هلو ،سیب ،گالبی و خرمالو با هدف افزایش راندمان
رشد و باروری گیاهان ،کاهش هزینههای مربوط به آبیاری و کشاورزی،
کاهش آفات ،بیماریها و خسارات ناشی از سرمازدگی و کاهش مصرف
سموم و آالیندههای محیط زیستی و ...طراحی و اجرا شده است.
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برگزیدگان مرحله دانشگاهی سی و سومین مسابقات قرآن و عترت
دانشجویان کشور معرفی شدند

آیین معرفی برگزیدگان مرحله دانشــگاهی سی و سومین
مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور یکشنبه  ۶خرداد
 ،۱۳۹۷در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
مسابقات قرآن ســال  ۱۳۹۶دانشگاه تهران شامل برگزاری
مرحله دانشــگاهی سی و ســومین دوره مسابقات قرآن و
عترت دانشــجویان کشور و پنجمین دوره مسابقات قرآن و
عترت ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشــگاه تهران
بود که با معرفی  ۷۵تن از دانشجویان و  ۳۲تن از کارکنان و
اعضای هیات علمی ،به کار خود پایان داد.
در ابتدای این مراسم که رئیس دانشگاه تهران ،معاون فرهنگی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،معاون دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران در آن حضور داشتند،
دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه تهران ،ضمن
گرامیداشت مناســبتهای ماه مبارک رمضان ،گفت« :ما با
زحمات تعداد زیادی از همکاران ما در اداره کل فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تهران ،مدرسه قرآن و عترت ،معاونتهای
دانشجویی و فرهنگی پردیسها و دانشکدهها و ...توانستیم
سی و سومین دوره مســابقات قرآن و عترت علیهمالسالم
دانشــجویان کشور و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت
علیهم السالم ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه
تهران را برگزار کنیم».
معــاون فرهنگی دانشــگاه تهران ،در ادامه اظهار داشــت:
«یک زمان روشــنفکران دینی ما معتقد بودند قرآنها باید از
طاقچهها برداشته شود و از حالت نمادین درآید و وارد متن
زندگی مردم شود؛ یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقالب
اســامی این بود که قرآن و مفاهیــم و ارزشهای آن وارد
زندگی مردم شد».

وی تاکید کرد« :هشــت ســال دفاع مقدس تداوم حضور
ارزشها و مفاهیم قرآنــی در زندگی ما بود .زندگیای که
امروز فارغ از همه ســختیها و زحمتهایــی که برای ما
داشــت ،باید حسرتش را بخوریم .متاســفانه هر چه که ما
از دفاع مقدس و مبدأ انقالب دورتر شــدیم ،قرآنی که قرار
بود جامعه ما را متحول کند و راهگشای نسل جوان ما شود،
نقشش در جامعه کمرنگ شد».
دکتر سرســنگی تصریح کــرد« :امروز اگر شــاهد بعضی
ناهنجاریها در جامعه هستیم ،اگر شاهد برخی پرسشهای
بیپاسخ در جامعه هستیم ،قطع ًا یکی از دالیلش کم توجهی
به قرآن اســت؛ البته ما در این ســالها مسابقه و جشنواره
قرآنــی زیاد برگزار کردیم ،اما به عنــوان یک واقعیت تلخ
باید بپذیریم که کمتر به تأثیرگذاری مفاهیم قرآنی در جامعه
توجه کردیم».
وی افزود« :امروز اگر جامعه ما بخواهد از مشکالت خود پا
فراتر بگذارد و بر مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
خــود غلبه کند ،هیچ چارهای ندارد جز اینکه باز مثل اوایل
انقالب اســامی به قرآن و عترت بازگردد و این موضوع را
از عمق جان طلب کند .حرکتهای نمایشــی را در حوزه
قرآن باید کم کنیم و بیشــتر به این بپردازیم که امروز قرآن
به عنوان بزرگترین کتاب الهی ،چقدر جوابگوی مســائل
روزمره جامعه ما اســت .در دانشگاهها به ویژه نگاه به قرآن
باید خیلی جدیتر از اینکه هست ،باشد».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران بــا تاکید بر نقش فرهنگ،
گفــت« :جوانان امروز ما بیش از هــر زمان دیگری نیازمند
نوشیدن آب گوارایی هستند که در خالل آیات بینظیر قرآن
جاری است .امروز ما در دانشگاه در کنار آموزش و پژوهش،
پرداختن به مسائل جدی فکری ،عقیدتی و فرهنگی را باید
مد نظر قرار دهیم».
وی ادامــه داد« :کار فرهنــگ کار روی مســائل عقیدتــی
دانشــجویان و پاسخدادن به پرســشهای بیکران در ذهن
دانشجویان است و حتم ًا یکی از اولویتهایی است که مانند
آموزش و پژوهش باید مورد توجه واقع شود».
دکتر سرسنگی ،تاکید کرد« :امروز جوانان ما نیازمند شنیدن
حرفهای تازهای از قرآن و عترت هستند .امروز ما نیازمند
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مربیان و معلمانــی از حوزه قرآن و
عترت هستیم که بتوانند با زبان نسل
جوان ،ارزش های قرآن و عترت را
به آنها منتقل کنند .مطمئن باشیم اگر
چنین اتفاقی رخ دهد ،نسل جوان نیز
پذیرای این فضای روحانی و معنوی
است .بسیاری از کســانی که شاید
توجه ندارند یا کمتوجه هســتند به
خاطر این نیســت که فطرتا نسبت
به قرآن و عترت بیتوجهاند ،به این
دلیل است که ما نتوانستیم با برنامهها
و رویکردهــای خودمــان ،فضای
مناسبی را برای نزدیکی و انس بیشتر
دانشــجویان با قرآن و عترت ایجاد
کنیم».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران ،در
پایان ضمن قدردانی از حمایتهای
دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه
تهران از برنامه های فرهنگی دانشگاه
تهران ،افزود« :امیــدوارم برگزاری
چنیــن برنامههایــی موجب شــود
فعاالن قرآنی دانشگاه تشویق شوند
و بدانند که کار آنها در دانشگاه ارج
نهاده میشود و بدانند ما قدرشناس
فعالیتهای آنان هســتیم .امیدواریم
این مســابقات ،فرهنگ قرآنی را در
دانشگاه توســعه دهد .خوشبختانه
امسال شــاهد افزایش  ۵۰درصدی
دانشــجویان و همچنین شــرکت
فعاالنــه کارکنــان و اعضای هیات
علمی دانشگاه بودیم».
در ادامه این مراســم ،حجتاالسالم
والمســلمین مرادی ،معــاون دفتر
نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری
در دانشــگاه تهران نیز به سخنرانی
پرداخت و سپس با حضور مسئوالن
حاضــر در مراســم از برگزیدگان
مســابقات تقدیر و مراســم نماز و
افطار برگزار شد.
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همکاری دانشکده الهیات و معارف اسالمی
توششمین
دانشگاه تهران در برگزاری بیس 
نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم
بیستوششــمین نمایشــگاه بینالمللی قرآن کریم با همکاری اعضای هیات علمی
دانشکده الهیات و معارف اسالمی ۶ ،خرداد ،در شبستان اصلی مصالی امام خمینی
(ره) گشایش یافت.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور سفیران کشورهای اسالمی ،برخی مسئوالن
کشوری ،جمعی از دانشــجویان علوم قرآن و حدیث و عالقهمندان به حوزه قرآنی
در شبستان اصلی مصالی امام خمینی (ره) برگزار شد ،دکتر محمود واعظی ،مشاور
بینالملل دانشکده الهیات و معاون بخش بینالملل نمایشگاه قرآن ،و دکتر عبدالهادی
فقهیزاده ،اســتاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معاون قرآن و عترت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سخنرانی کردند.
دکتر محمود واعظی ،با اشــاره به مجموعه ظرفیتهای
قرآنی جمهوری اسالمی ایران در راهاندازی این بخش،
گفت« :نهادها و موسســات زیادی در کشــور با عنوان
بینالمللــی فعالیــت میکنند ،اما فعالیتهــای آنها در
جشنوارهها و نمایشگاهها مغفول مانده است».
وی افزود« :ویژهنامهای به منظور ارائه ظرفیت قرآنی ایران
در خارج از کشور رونمایی خواهد شد که به چهار زبان
انگلیسی ،اردو ،ترکی و عربی چاپ و عرضه شده است».
معاون بخش بینالملل نمایشــگاه قرآن با تاکید بر اینکه
ایران در عرصه قرآن بینظیر است و در جهان حرف اول
را میزند و در همه کرســیهای علمی و در زمینههای
نیروی انسانی و اســتادان زبانزد است ،خاطرنشان کرد:
«کشورهای دیگر نیازمند بهرهمندی از ظرفیتهای قرآنی
کشور ما هستند که با همت همه نهادها و مسئوالن این توان بالقوه عملی خواهد شد».
دکتر عبدالهادی فقهیزاده ،ســخنران دیگر این مراسم ،به اهداف برگزاری نمایشگاه
قرآن اشــاره کرد و گفت« :این کتاب آسمانی ،میراث گرانبهای ملل اسالمی است و
به دليل نگاه دیپلماسی که این کتاب آسمانی در مجامع بینالمللی ایفا می کند ،مورد
توجه است».
استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات جریانسازی علمی ،فکری و هنری
در نمایشــگاه قرآن را از اهداف دیگر این جشنواره بیبدیل قرآنی دانست و گفت:
«نمایشگاه قرآن توانســته انگیزههایی را در عرصههای فرهنگی و هنری رقم بزند و
حادثهای باشکوه را به ارمغان بیاورد که در مجامع بینالمللی همتا ندارد».
از دیگر سخنرانان این مراســم آیتاهلل تسخیری ،دبیر مجمع تقریب مذاهب؛ صالح
زواوی ،سفیر کشور فلسطین در ایران ،و عبدالمنعم االحریز ،سفیر الجزایر در ایران ،بودند.
توششمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با شعار «قرآن ،چلچراغ هدایت» ،تا ۱۴
بیس 
خرداد ( ۱۹ماه مبارک رمضان) ،در مصالی امام خمینی (ره) برپا بود.
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برگزاری دومین نشست هماندیشی شورای عالی راهبردی
دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم در دانشگاه تهران

دومین نشســت هماندیشی شورای عالی راهبردی دفتر
مشاوره و سالمت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ۳۱
تیر ،برگزار شد.
این نشســت با هدف سببشناســی و پیشــگیری از
رفتارهای خود آسیبرســان ،با حضور دکتر محمدرضا
علم ،معاون ســازمان دانشجویان؛ دکتر داریوش سلیمی،
مدیر کل حراســت؛ دکتر سید ابوالحسن ریاضی ،مشاور
ســازمان دانشــجویان و دکتر منصوره السادات صادقی،
مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،در تاالر امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست حمید پیروی ،رئيس مرکز مشاوره دانشگاه
تهران،درسخنانیگفت«:موضوعرفتارهایخودآسیبرسان
در حوزه آموزش عالی بهخصوص دانشگاههای دولتی ،با
وجود اینکه نسبت به سایر دانشگاهها دارای فروانی کمتری
بوده ،ولی با توجه به انعکاس آن در سطح رسانهها و جامعه
از حساسیت باالیی برخوردار است».
وی افزود« :نتایج کارنامه سالمت روان دانشجویان تازه
وارد دانشگاه تهران در ســال گذشته نیز نشان میدهد
که تعدادی از دانشجویان در بدو ورود نیازمند دریافت
خدمــات بهداشــت روانی و درصد کمی نیــز نیازمند
مداخالت درمانی جدی بودند».
دکتــر منصورهالســادات صادقــی ،مدیر کل مشــاوره
و ســامت وزارت علوم ،بــا تاکید بــر اهمیت دوره

دانشجویی و لزوم توجه به دانشجو گفت« :دانشجویان
در مرحله انتقالی هستند که با انتخابهای متعدد مواجه
هســتند و بنابراین ممکن است بیشتر در معرض آسیب
قرار داشته باشند».
وی با اشــاره به برنامههای دفتر مشــاوره و ســامت
وزرات علوم برای پیشــگیری و مداخــات در زمینه
رفتارهای خودآسیبرســان افزود« :اقدامات انجام شده
شــامل افزایش تعداد مراکز مشاوره ،افزایش تعداد کادر
متخصص در این مراکز ،اجرای برنامه کارنامه ســامت
دانشــجویان ورودی جدید و اجرای ســیمای زندگی
است که ســبک زندگی دانشجویان را در ابعاد مختلف
بررسی میکند».
مدیر کل مشــاوره و سالمت وزارت علوم ادامه داد« :از
دیگر اقدامات انجام شــده ،راهاندازی و تقویت کانون
دانشجویی همیاران سالمت روان است .همیاران سالمت
روان شبکه حمایت اجتماعی و پتانسیل بسیاری خوبی
برای همیاری خود دانشجویان هستند».
دکتر صادقی اعالم کرد« :ســال گذشته با همکاری ۱۳۰
دانشگاه ۱۰ ،مرکز پیام نور و  ۱۵۵شعبه فرهنگیان و فنی
و حرفهای ،حدود  ۱۲هزار دانشــجو عضو این کانونها
شدهاند و در برنامههای مراکز مشاوره دانشجویی همراه
هستند .وی همچنین در پایان گزارشی از سایر اقدامات
انجام شده برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارائه داد».

دستـــــــــــــــــــــــــاورد

ثبت چهارگونه ماهی جدید توسط دانشیار
گروه شیالت دانشگاه تهران

پژوهشگران دانشگاه تهران مترجم
هوشمندساختند
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پژوهشگران دانشگاه تهران مترجم هوشمند ساختند
پژوهشــگران و دانشــجویان آزمایشــگاه پردازش متن و
زبانهای طبیعی دانشگاه تهران موفق به ساخت یک مترجم
هوشــمند خودکار برای ترجمه متون فارسی و انگلیسی به
یکدیگر شدند.
پژوهشــگران و دانشــجویان آزمایشــگاه پردازش متن و
زبانهای طبیعی دانشــگاه تهران ،به سرپرستی دکتر هشام
فیلی ،دانشــیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،موفق به
ســاخت یک مترجم هوشــمند خودکار برای ترجمه متون
فارسی و انگلیسی به یکدیگر شدند.
به گفته دکتر فیلی ،تحقیقات برای ســاخت این مترجم که
«فرازین» نام دارد از حدود هشــت ســال پیش آغاز شد و
الگوریتمهای مختلف ترجمه ماشینی مورد بررسی ،ارزیابی
و توسعه قرار گرفت .در طی این پژوهشها و نهایت ًا در دو
ســال اخیر با تمرکز بر مدلهای شبکه عصبی ،مترجمی با
کیفیت قابل مقایســه با کیفیت ترجمه انسانی (در برخی از
حوزهها) ارائه شــد که ترجمهای روان و با دقت باال انجام
میدهد.
مقایســات انجام شــده بین نتایج مترجم فرازین و مترجم

گوگل نشان میدهد که فرازین در زمینه فارسی به انگلیسی
با اختالف معناداری نسبت به گوگل بهتر است درعینحال
که در ترجمه انگلیســی به فارسی نیز اندکی بهبود را نشان
میدهد.
برای اســتفاده کاربران از فرازین سایتی با آدرس www.
 faraazin.irســاخته شــده اســت و امکانات ویرایش
خروجــی در آن قرار گرفته اســت .همچنین در راســتای
افزایش کارایی ،فرازین امکان ترجمه فایلهای متنی (مانند
 Word ، PDFو  ) htmlرا دارد تــا کاربران بتوانند فایل
خود را به صورت یکجا در سایت بارگذاری کرده و ترجمه
آن را به صورت یکجا دریافت کنند.
عــاوه بر این پالگینــی به نام فرازین بــار برای کمک به
ویرایش ترجمه سیســتم و تولید ترجمه نهایی ارائه شــده
اســت که روی نرمافــزار  Wordنصب میشــود و کلیه
امکانات سایت فرازین را به نرمافزار  Wordمنتقل میکند.
در دو ماه گذشــته که ســایت فرازین به صورت آزمایشی
راهاندازی شده است بیش از  ۱۲۰میلیون کلمه ترجمه انجام
داده است که عموم ًا از انگلیسی به فارسی بوده است.
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ثبت چهارگونه ماهی جدید
توسط دانشیار گروه شیالت
دانشگاه تهران

دانشــیار گروه شیالت پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی
دانشــگاه تهران موفق به توصیف و ثبت جهانی چهار گونه
ماهی جدید شد.
این پروژه توسط دکتر سهیل ایگدری ،دانشیار گروه شیالت
پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی ،با همکاری اســتادان
دانشگاه حاجی بکتاش ولی -نویشهر ترکیه در قالب پروژه
Project-based Mevlana Exchange Program
 )076-2016-(MEVبه منظور مطالعه ماهیان حوضههای
آبریز مشترک انجام شد.
پژوهشــگران این پــروژه تاکنــون موفق بــه توصیف و
ثبت جهانــی چهار گونه ماهی جدید شــامل رفتگر ماهی
چیچکــی( ،)Oxynoemacheiluscicekiرفتگرماهی

الســا ( ،)Oxynoemacheiluselsaeلــوچ احمــدی
( )Seminemacheilus ahmetiو ماهــی نــازک
اســماعیلی ( )Chondrostoma esmaeiliiاز آبهای
داخلی ایران و ترکیه شدهاند.
اعضــای دیگر این تیم پریا جلیلی ،دانشــجوی دکتری گروه
شــیالت دانشگاه تهران؛ پروفســور اردوغان چیچک و دکتر
سویل سونگر از دانشگاه حاجی بکتاش ولی ترکیه ،بودند.
در حال حاضر نمونههای تایپ گونههای توصیف شده در موزه
ماهیشناسی گروه شیالت دانشگاه تهران نگهداری میشوند و
امکان بازدید محققان از این مجموعه تحقیقاتی فراهم است.

تمدید کرسی یونسکوی دانشگاه تهران
در تحقیقات بینرشتهای دیابت

کرســی یونســکوی دانشــگاه تهران در «تحقیقات
بینرشتهای دیابت» تا ژانویه  ۲۰۲۲تمدید شد.
این کرســی در ژانویــه  ۲۰۱۴و به ریاســت دکتر
علیاکبر موسوی موحدی ،رئیس موسسه تحقیقات
بیوشیمی بیوفیزیک ،در دانشگاه تهران تأسیس شده
است و سازمان یونسکو بر اساس گزارش فعالیتها

و عملکرد موفق کرســی فوقالذکــر با تمدید آن تا
ژانویه  ۲۰۲۲موافقت کرده است.
هدف از تأســیس کرسیهای یونســکو در سراسر
جهان ارتقای همکاری بینالمللی و بین دانشــگاهی
برای تعالی ظرفیتســازی نهادی و مشــارکت در
دانش است.
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معرفی خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران
خانم ماه منیر کامکار شاهرودی
اهدائیات:
•  51اثر شامل آینه کاری ،حجم ،طراحی و نقاشی ،فرش ،تکه جواهر و ...
زندگی نامه:
ماهمنیر کامکار شاهرودی فرمانفرمائیان در سال  ۱۳۰۱در قزوین به دنیا آمد .وي نقاش و گردآورنده هنر
مردمی است.
خانم فرمانفرمائيان به مدت سه سال از  1324تا  1327در مدرسه طراحی پارسونز در رشته تصویرسازی
ُمد و از سال 1327تا  1329در دانشگاه کورنل به تحصیل پرداخت.
در اواســط دهه  ۱۳۳۰تصویرگر ُمد نشریاتی چون تاون ،کانتری و گالمور بود و طرح لباس میکشید و
به عنوان گرافیست تجاری و طراح ُمد برای فروشگاههای بزرگ کار می کرد.
وی تنها هنرمندی اســت که در  ۴۰سال اخیر از ترکیب آینه کاری ،اشکال هندسی ،نقش مایهها و نقاشی
پشت شیشه استفاده کرده تا آثار مدرن خود را خلق کند.
ســبک متمایز او ،که در اواخر دهه  ۴۰و دهه  ۵۰شــکل گرفت ،متأثر از پیوند قوی و عمیق با کشورش
و کارآموزی در نیویورک پدید آمده اســت .اين ســبک خاص و ویژه شامل ترکیب نقاشی پشت شیشه،
آینهکاری ،خاتم کاری ،هندسه اسامی و طراحی معمارانه است.
در ســال  ، 1393خانم کامکار نخســتین هنرمند ایرانی شد که آثارش در یک نمایشگاه انفرادی در موزه
گوگنهایم به نمایش درآمد.
تاکنون آثار این هنرمند در موزههای ایران ،امریکا ،اروپا و خاورمیانه به نمایش گذاشته شده است که از
جمله آنها میتوان به موزه هنر مدرن ،موزه متروپلیتن و موزه گوگنهایم در نیویورک اشاره کرد.
اهدائیات سرکار خانم کامکار شاهرودی در تاالر منیر واقع در باغ موزه نگارستان نگهداری می شود.

اطالعات باکس تبلیغاتی بنیاد حامیان دانشگاه تهران
• راههای ارتباطی
• سایتutf.ut.ac.ir :
• اینستاگرامhamiyanut :
• تلگرامhamiyanut :
• سروشhamianut :
• ایتاhamiyanut :
• ایمیلinfo@utf.ut.ac.ir :
• شماره تماس02188390549 :

بینالمللی
اخــــــــــــــــــــــبـــــار

با حضور وزیر نیرو صورت گرفت
دیدار نماینده دفتر منطقهای یونسکو
با رئیس دانشگاه تهران

برگزاری اجالس مشترک رؤسای
دانشگاههای سطح یک ایران با
دانشگاههای ترکیه

سومین دور گفتوگوهای فرهنگی ایران و
ایتالیا در ُرم برگزار شد
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سومین دور گفتوگوهای فرهنگی ایران و ایتالیا در ُرم برگزار شد
سومین دور گفتوگوهای فرهنگی ایران و ایتالیا با موضوع
«بررســی راهکارهــای برونرفــت از افراطگرایی دینی
اسالمهراسی» با حضور هیاتی دانشگاهی از ایران ۲۸ ،و ۲۹
خرداد ،در دائرهالمعارف ترکانی ایتالیا در شــهر ُرم برگزار
شد.
دکتر سیداحمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیرکل حوزه
ریاســت و روابط عمومی دانشــگاه تهران ،در این نشست
با موضــوع «علل و ریشــههای تاریخــی افراطگرایی در
خاورمیانه و راههای برونرفت از آن» سخنرانی کرد.
وی گفت« :افراطگرایی پیوندی گسســتناپذیر با تفکرات
ایدئولوژیــک دارد ،به گونهای که میتوان گفت ایدئولوژی
دینی و ایدئولوژی سیاســی دو بازوی خشــونت دینی و
خشونت سیاسی در تاریخ بشریت بودهاند».
وی افزود« :هرگاه زمینههای استدالل و برهان رو به ضعف
بگذارد ،دریچهای به نام خشونت گشوده میشود که مفری
بــرای گریز از عقل و برهان در اثبــات حقانیت یک راه و
مسلک است».
اســتاد دانشــگاه تهران با اشــاره به پدیده تروریسم اظهار
داشــت« :متاسفانه پدیده تروریسم در خاورمیانه و بسیاری
از نقاط جهان به نادرست با نام اسالم و گروههای اسالمی
گره خورده اســت ،به گونهای که دو واژه ترور و اسالم به
واژههای همنشینی تبدیل شدهاند که همآمیزی آنها به شکل
تروریسم اســامی به یکی از مفاهیم امروز دنیای سیاست
تبدیل شده است».

دکتر خضری در توصیف ریشههای این همنشینی مفهومی
افزود« :امروزه هنگامی که صحبت از افراطگرایی دینی در
منطقه خاورمیانــه به میان میآید ،به طــور معمول نام دو
اندیشــه که در واقع یکی زاده دیگری است ،به ذهن متبادر
میشود :سلفیها و وهابیون که شــکلگیری آنها ریشهای
تاریخی دارد».
وی با تشریح روند تاریخی شکلگیری افراط و افراطگرایی
از صدر اسالم تا به امروز گفت« :ریشۀ افراطگرایی کنونی در
خاورمیانه را باید در تداوم اندیشههایی چون تفکر خوارج
و حنابله جستوجو کرد .تداوم همان افکار و حرکتها در
قالب دو مکتب سلفی و وهابی است .با وجود تفاوتهایی
که بین ســلفیون و وهابیون دیده میشــود ،این دو به یک
ریشــه بازمیگردند .چنانکه پیــروان وهابیت مذهب خود
را ادامه دهنده راه ســلف امت (صحابه و تابعین) و سلفیه
تلقی کرده ،دیگر مذاهب اسالمی را اهل بدعت و ضاللت
میدانند».
دکتر خضــری در توضیح راههای مقابله بــا افراطگرایی،
ضمن اشــاره به زمینههای ایجاد آن در بســتر آموزشهای
اعتقادی خاطرنشان کرد« :باال بردن زمینههای آگاهی برای
رسیدن به خودباوری و کنکاش متفکرانه در مبانی اعتقادی
و پدیدههای علمی و رســیدن به برهانهای عقلی در کنار
عقاید دینی ،یکی از راههای مبارزه با گرایش به افراطگرایی
اســت .گرچه این یک روش مطلق نیست و چه بسا افراد
برخوردار از تحصیالت عالی به این راه کشیده شدهاند ،اما
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در کل یکی از راههای مؤثر مبارزه با آن است».
وی اضافه کرد« :عوامل سیاسی و اجتماعی در جوامع مولد
این گروهها ،اغلب زمینهساز شــکلگیری آنها بوده است.
جوامع بســته و فاقد ســازوکارهای دموکراتیک که در آنها
افراد مشارکت اجتماعی و سیاسی چندانی ندارند ،گرایش
به رفتارهای خشــن بــرای عرض اندام و دیده شــدن را
افزایش میدهند .خاورمیانــه را میتوان یکی از محلهای
اصلی اســتقرار این نظامهای غیردموکراتیک و بسته تلقی
کرد».
استاد دانشــگاه تهران ،تشــویق و فراهم کردن زمینۀ رشد
فکری مردم این کشــورها در حرکت به ســوی جوامعی
که در آن خود گردانندگان اصلی نظام سیاســی -اجتماعی
باشند ،یکی از راههای مقابله با پدیدۀ افراط و برونرفت از
افراطگرایی کنونی دانست.
دکتر خضری در پایان ،بازگشت به آموزههای اساسی اسالم،
پرهیز از یکجانبهگرایی ،خودمحــوری ،خودحقپنداری،
تعصبات قومی و مذهبی ،بازگشت به خردگرایی و استفاده
از ابزارهای هویتبخــش نظیر هنر را از دیگر راهکارهای
مقابله با افراطگرایی برشمرد.
همچنین در این نشســت دکتر محمدعلــی ربانی ،رئیس
مرکز مطالعات راهبری و روابط فرهنگی ســازمان فرهنگ
و ارتباطات اســامی ،گفت« :امروزه دامنه واژگان مربوط
به افراطگرایی بســیار گوناگون بوده و از کشوری به کشور
دیگر متفاوت اســت؛ همانگونه کــه در خصوص ماهیت
تروریســم ،اجماع کلی وجود نداشته و تعریف بینالمللی
تأییدشــدهای که همه را به یک نظر متحد برساند نیز وجود
ندارد».
وی افزود« :یکی از پدیدههایی که با شــروع قرن بیستم و
پس از پایان جنگ ســرد خودنمایی کرد ،روند رو به رشد
افراطگرایی بود .افراطگرایی تا کنون اشــکال مختلفی در
سطح جهان داشته است؛ اما در ظاهر ،دین به ویژه اسالم را
یکی از انگیزهها و خاستگاههای آن برشمردهاند».
دکتــر ربانی ادامــه داد« :افراطگرایی و خشــونت تفاوت
چندانی ندارد و هرگونه تجربه متفاوت اجتماعی و تاریخی
را شامل میشود که مســیری غیرمنطقی و خشونتگرا در
رســیدن به آرمانها و اهداف را پیشه کند .البته باید در نظر
داشــت که روایت ازلی و ذاتگرایانه درباره تمایل طبیعی
برخی جریانهای درون اســام مانند سلفیون و وهابیت به
افراطگرایی قابل بررسی و بعض ًا قابل پذیرش است».
رئیــس مرکز مطالعات راهبری و روابط فرهنگی ســازمان
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فرهنگ و ارتباطات اســامی بیان کــرد« :نکته دیگر اینکه
حوزه اصلی تأثیرگذاری افراطگرایی ،اجتماعی و فرهنگی
اســت ،لذا برای حل و فصل این معضل بزرگ قبل از هر
چیز باید فراتر از راهکارهای نظامی و امنیتی و حتی سیاسی
به دنبال یافتن ســازوکارهای فرهنگی بر پایه گفتوگو و
تعامل بود».
وی در ادامه ،گفت« :در این راهکار ،اندیشمندان ،عقلگرایان
و نخبگان که جایگاه مهــم و تأثیرگذاری در صورتبندی
رویدادها و مســائل فرهنگی اجتماعــی در دنیای معاصر
دارند ،باید نقش و سهم اصلی را بر عهده گیرند».
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد« :تجربه روابط بینالملل
نشان داده اســت که هر گاه تعامالت جوامع در بستری با
بنیان و ریشه فرهنگی و گفتوگو سامان پیدا کند ،تعامالتی
پایدار ،صلحآمیز و اثرگذار شکل گرفته است».
در این نشست ،دکتر حسین سلیمی ،رئیس دانشگاه عالمه
طباطبایی ،نیز با اشــاره به اسالم اروپایی ،اسالم بنیادگرا و
اسالم عقالیی اظهار داشت« :اسالم اروپایی امروز ،محصول
تعامــل و آمیختگــی فرهنگی اروپایی با فرهنگ اســامی
اســت که به خصوص از طریق مهاجــران به اروپای نوین
راه یافته است .در درون این تعامل نیز هم میتواند فرهنگ
ســختگیر و بحرانآفرین متولد شود و هم فرهنگی عقالیی
و تمدنساز».
وی ادامه داد« :امروز به تدریج میتوان گفت که اســام در
تار و پود زندگی اروپائیان حضور یافته اســت ،اقلیتهای
مســلمان به عنصری تعیین کننده در سیاســت و فرهنگ
اروپایی بدل میشوند و در عین حال تحوالت جهان اسالم
به طور مســتقیم بر امنیت و اقتصاد و حتی زندگی روزمره
مردم مؤثر اســت .به این دلیل نمیتوان حضور نوین اسالم
در جهان و شــکل گرفتن جامعهای با هویت اســامی در
درون جامعه اروپایی نادیده گرفت».
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی بیان داشت« :امروز نمیتوان
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فرهنگهای جوامع بزرگ را تنها به سیاست خارجی موقتی
دولتها و یا اشتراک منافع یا تضاد منافع دولتها در برخی
مسائل جهانی فروکاست».
وی همچنیــن ،گفت« :جوامع ریشــهداری مانند ایران یک
تمامیت فرهنگی هستند که در آن اندیشه ،علم و هنر ریشه
دوانده و مدنیتی پویا و ســازنده را شــکل داده که فراتر از
سیاســت دولتها در جامعه جهانی نقشآفرینی میکند .از
ایــن رو نمیتوان مدنیت ایرانــی را به برخی امواجگذرای
سیاست خارجی فروکاست .این امر در مورد دیگر جوامع
اسالمی نیز صدق میکند و نباید فرهنگهای ریشهدار را در
قالب اتحادها و یا تضادهای سیاسی موقتی فهمید».
پس از آن ،پروفســور کارلو چرتی ،رایزن فرهنگی اســبق
ایتالیا در ایران و اســتاد زبان فارســی دانشگاه ُرم ،با عنوان
«میــراث فرهنگی و رادیکالیســم اســامی» گفت« :امروز
صحبت از اعمال وحشیانه گروههای افراطی در جهان است
که دارای ویرانی آثار باستانی متعددی در گوشه و کنار دنیا
و در کشــورهایی هســتند که در تحول تمدن بشری نقش
مهمی داشتهاند».
وی افــزود« :متأســفانه افراطگراها تأثیر ناخوشــایندی بر
میراث باستانی داشتهاند که این امر محدود به افراطگرایان
نبوده اســت ،بلکه در طول تاریخ ،گروههای افراطی دیگر
ادیان در ویرانی تاریخ تمدن بشر تأثیرگذار بودهاند».
پروفســور چرتی خاطرنشــان کرد« :امــروزه فقط میراث
باســتانی در معرض خطر افراطیون نیستند ،بلکه عوامل و
کسانی که دســتاندرکار حفظ میراث فرهنگی هستند ،در

خطر افراطیون میباشند».
در بیانیه پایانی این نشســت به بهرهگیری هرچه بیشــتر از
ظرفیت فرهنگ و گفتوگوهای فرهنگی در مواجه با چالش
افراطگرایی ،تالش در تقویت و گســترش ســهم و نقش
فرهنگ در یافتن راهکارهای مشــترک و ارائه تحلیلهای
علمی و واقعبینانه از ریشههای ظهور افراطگرایی و راههای
مبارزه با آن اشاره شده است.
بهرهگیــری از هنر و ظرفیتهای آن در کاهش افراطگرایی
دینی ،تداوم و اســتمرار گفتوگو و هماندیشــی نخبگان،
باالبردن زمینههای آگاهی جوامع و ایجاد و بســط شرایط
و زمینه گفتوگو و تأکید بر گســترش تفســیر عقالنی و
اعتدالــی از دین به عنوان مهمترین راهــکار برونرفت از
چالش افراطگرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این بیانیه
آمده است.
همچنین ،در خصوص مواردی چون استمرار گفتوگوهای
فرهنگی بین ایران و اروپا ،گســترش گفتوگوهای ایران
و ایتالیــا به ایــران و اروپا با هدف جلب مشــارکت دیگر
کشورها ،تشــکیل اتاق فکر ،تشــکیل دبیرخانه یا شورای
تعاملی گفتوگوهای مستمر فرهنگی ،برگزاری دور چهارم
این گفتوگوها در محل دانشــگاه عالمه طباطبایی توافق
کردند.
دومین دور گفتوگوهای فرهنگی ایران و اروپا با موضوع
«نقش هنر در گســترش تعامــل و همکاریهای علمی و
فرهنگی» سال گذشته در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران
برگزار شد.
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بازدید دندانپزشکان سوری از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
از
گروهــی
د ند ا نپز شــکا ن
کشــور ســوریه،
 ۱۹تیــر ،از مرکز
تحقیقات بیوشیمی
و بیوفیزیک بازدید
کردند.
در این بازدید دکتر
موسوی موحدی،
رئیس مرکز ،دربارۀ
تحقیقــات انجام
شده روی فلوراید
و مســواکزدن
و اســتفاده از
خمیردندانهــای تولید شــده از مواد شــیمیایی و آثار آن
در افراد در خصوص ایجاد رادیکالهای آزاد و پیشــروی
عوارض دیابت سخنانی ایراد کرد.
ســخنران دیگر این جلســه ،خانم دکتر تقوی ،دبیر کرسی
یونسکو در تحقیقات بینرشتهای در دیابت ،بود که تحقیق

خود را همــراه با
اسالید ارائه کرد.
دکتر ریاضی ،استاد
بیوشیمی مرکز ،نیز
دربــاره تحقیق بر
روی دانشآموزان
بیشفعــال بــا
محوریــت تأثیــر
فلوراید بــر رفتار
آنها سخنانی ایراد
کرد و از میهمانان
بــرای انجــام
همکا ر یهــا ی
تحقیقاتی مشترک

دعوت به عمل آورد.
در پایان نیز ،نماینده دندانپزشــکان سوری ضمن تشکر از
دکتر موسوی موحدی آمادگی خود را برای انجام همکاری
مشــترک اعالم و نماد انجمن دندانپزشــکان سوریه را به
رسم یادبود به وی اعطا کرد.

بازدید هیات دانشگاه
جیرونای اسپانیا از پردیس
البرز دانشگاه تهران
هیاتی از دانشگاه جیرونای اسپانیا با مشاور بینالملل پردیس
البرز دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر لوئیس موندت ،هماهنگکننده مقطع کارشناسی ارشد؛
دکتــر بالزاک ،مدیر گروه فرهنگ و هنرهای معاصر و دکتر
ویدال ،مدیر گردشگری فرهنگی دانشگاه جیرونای اسپانیا،
 ۵خــرداد ،با دکتر محمدرضا ســعیدآبادی ،مشــاور امور
بینالملل پردیس البرز ،دیدار و گفتوگو کردند.
هیات دانشــگاه جیرونای اسپانیا با اظهار عالقه به همکاری با
پردیس البرز دانشــگاه تهران در زمینههای اراسموس پالس،
تبادل دانشــجو و برگزاری کارگاههای مشــترک بر امضای

تفاهمنامه مشترک برای ترسیم افق آینده همکاریها تاکید کرد.
در ادامه ،دکتر محمدرضا ســعیدآبادی ضمن برشــمردن
ظرفیتهای آموزشی و بینالمللی پردیس البرز به تفکیک،
برنامههای همــکاری پردیس با دانشــگاه جیرونا از قبیل
برگزاری کارگاه مشــترک ،تبادل دانشــجو برای دورههای
کوتاهمدت ،برگزاری دوره مشترک و تبادل استاد و دانشجو
را تشریح کرد.
دانشــگاه جیرونای اســپانیا از نظر کلــی دارای رتبه ۷۰۰
در میان دانشــگاههای جهان و در رشتههای گردشگری و
مطالعات فرهنگی دارای رتبه  ۵در اروپاست.
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با برگزاری اجالس مشترک رؤسای دانشگاههای سطح یک ایران با دانشگاههای ترکیه

گامی مهم در جهت دیپلماسی علمی ایران و ترکیه برداشته شد

با برگزاری اجالس مشترک رؤسای دانشگاههای سطح یک ایران
با دانشگاههای ترکیه در دانشگاه آیدین استانبول ،گامی اساسی
در جهت گسترش دیپلماسی علمی میان دو کشور برداشته شد.
در این اجالس که  ۲۱تیر ،با حضور  ۱۱دانشــگاه ایران و ۱۵
دانشگاه ترکیه برگزار شد ،دکتر آیدین ،رئیس دانشگاه آیدین
و رئیس اتحادیه دانشــگاههای یوراس ،گفت« :برگزاری این
اجــاس آرزوی دیرینه من بوده و بدون تردید اتفاق خوب و
مهمی در روابط دانشگاهی دو کشور است که در زمان مناسبی
در حال انجام است».
دکتر آیدین با اشاره به سطح این اجالس تاکيد کرد« :دانشگاههای
ایران و ترکیه ،عالیترین ســطح همکاریهای دانشــگاهی را
بررسی میکنند .خیلی خوشحال و مطمئن هستم این همکاریها
در استفاده از ظرفیتهای دو کشور تأثیرگذار خواهد بود».
وی با بیان زیرســاختهای علمی ،الکترونیک و ســامت
دانشــگاه و توانمندیهای نظام آموزشی ترکیه افزود« :ما در
اینجا جمع شدهایم تا تجربیات خود را منتقل کنیم و دوست
داریم از شما یاد بگیریم .باید یک پلت فرم مشترک تعریف
کنیم و امیدواریم همکاری میان دانشگاههای دو کشور به نحو
مطلوب شکل بگیرد».
رئیس اتحادیه دانشگاههای یوراس در پایان گفت« :من عاشق
ایران و تمدن و فرهنگ و مهندســی ایران هستم .خیلی کارها
هســت که باید انجام بدهیم تا روابط دانشگاهی بین ایران و
ترکیه گسترش یابد و مستحکم شود».
همچنین در این اجالس ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه تهران ،نیز ضمن تشکر از سخنان محبتآمیز و استقبال

گرم دکتر آیدین گفت« :به نمایندگی از رؤسای دانشگاههای
ایرانی حاضر در اجالس از میزبانی دانشــگاه آیدین تشــکر
میکنم که زمینه نوعی ارتباط و تعامل علمی و دانشــگاهی را
بین ایران و ترکیه فراهم کرده است».
دکتر نیلی احمدآبادی افزود« :گسترش همکاریهای بینالمللی
بین دانشگاههای ایران و دانشگاههای کشورهای مختلف ،جزو
دستور کار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است که میتواند
به توسعه علم و فناوری کشور کمک شایانی بکند».
وی اظهار داشت« :یکی از شــیوههای خوب برای اینکه این
همکاریها شــکل بگیرد و حداقل رفت و آمــد را به دنبال
داشته باشد ،تشکیل جلسات مشترک بین رؤسای دانشگاههای
کشورهای مختلف و دانشگاههای معتبر ایران است».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت روابط دانشگاهی گفت:
«بهترین و پایدارترین ارتباط ،ارتباطات علمی و دانشگاهی است
که ما باید در این فرصت ویژهای که پیش آمده است ،تعریف
ساختاری درستی برای ارتباطات دانشگاهی ارائه دهیم».
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به تواناییهای علمی ترکیه و ایران تاکيد کرد« :دانشــگاههای
ترکیــه تجربه خوبی در بخــش علوم دارند .دانشــگاههای
ایرانی هم که نمایندگان آنهــا در اینجا حضور دارند ،برترین
دانشگاههای ایران هستند و سابقه خوبی در عرصه بینالملل
دارند و آماده بسط همکاری و روابط خود با دانشگاههای برتر
دنیا و کشورهای همسایه به ویژه ترکیه هستند و این ارتباطات
را در سرلوحه کارهای خود قرار دادهاند».
رئیس دانشــگاه تهران در پایان آمادگی دانشــگاههای ایرانی
را برای همــکاری در زمینههای مختلف علمی ،پژوهشــی،
دانشجویی ،فرهنگی و تکنولوژیکی با دانشگاههای برتر ترکیه
اعالم کرد.
در ادامه این اجالس رؤســای دانشگاههای سطح یک ایران و
دانشگاههای ترکیه به بیان دیدگاههای خود برای ارتقای روابط
علمی بین دو کشور پرداختند.
هیأتهای دانشگاهی همچنین در ادامه این اجالس در چهار
نشست تخصصی با عناوین :دانشگاه ،جامعه و مسئولیتهای
اجتماعی ،بینالمللی سازی دانشگاهها ،گسترش پارکهای علم
و فناوری و مدیریت بهینه و تأمین منابع مالی دانشــگاهها به
بحث و تبادل نظر پرداختند.

75

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 121

نشست «بررسی رسالت جهان اسالم نسبت به مسئله فلسطین»
در دانشکده الهیات و معارف اسالمی

نشســت «بررسی رســالت جهان اسالم نســبت به مسئله
فلســطین» با حضور سفیر فلســطین در دانشکده الهیات و
معارف اسالمی دانشگاه تهران ،یکم خرداد ،برگزار شد.
صالح زواوی ،سفیر فلســطین در ایران ،در نشست «بررسی
رسالت جهان اسالم نسبت به مسئله فلسطین» گفت« :مسئله
فلسطین مسئله اصلی جهان اسالم است و امروز جهان اسالم
دوران سختی را پشت سر میگذارد ،چون حجم توطئهها علیه
فلسطین زیاد است .گفتوگو در رابطه با مسئله فلسطین خیلی
مهم است ،ما باید مسئله فلسطین را برای مردم تشریح کنیم».

وی با اشــاره به اینکه به عنوان دانشجو همیشه پیگیر اخبار
و تحلیلهای مرتبط با فلســطین است ،افزود« :جهان اسالم
نباید بهســادگی با مسئله فلسطین برخورد کند ،چون امروز
در برابر یک رژیم غاصب بینالمللی قرار داریم».
در حاشــیه این نشســت ،صالح زواوی ،به همراه اســامه
حورانی ،ســخنگوی انجمن دانشــجویان فلسطینی ایران،
و دکتر محمد اصغری ،مســئول ارتباطات مرکز بینالمللی
عدالت برای صلح ،با دکتر مجید معارف ،رئیس دانشــکده
الهیات ،و هیأترئیسه دانشکده دیدار و گفتوگو کرد.

اهدای کتابهای کمیاب توسط سفارت فرانسه ســفارت فرانســه کتابهای کمیاب در زمینــه معماری و
شهرسازی به پردیس هنرهای زیبا اهدا کرد.
به پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
در مالقاتی که به درخواست خانم امل مورله ،رایزن فرهنگی
سفارت فرانسه در ایران ۲۱ ،خرداد ،در دفتر ریاست پردیس
هنرهای زیبا صورت گرفت ،تعداد قابل توجهی کتاب کمیاب
در زمینه معماری و شهرسازی به زبانهای انگلیسی و فرانسه
از سوی سفارت فرانسه به پردیس هنرهای زیبا اهدا شد.
این کتابها طیفی وسیع از آخرین مباحث نظری و اندیشهای
و تجربیات عملی در مقیاس جهانی را پوشش میدهد که بعد
از فهرستبرداری در کتابخانه پردیس هنرهای زیبا به نمایش
گذاشته خواهد شــد و در اختیار دانشجویان و پژوهشگران
قرار خواهد گرفت.
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دیدار سفیر اسپانیا با رئیس دانشکده مطالعات جهان
ادوارد لوپس بوســکتس ،سفیر اسپانیا در ایران ۱۹ ،تیر،
با دکتر سید سعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکده مطالعات
جهان ،دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که با حضور دکتر مریم حقروستا ،مدیر
رشــته مطالعات آمریکای التین دانشکده ،برگزار شد،
راههای همکاری بیشتر علمی و فرهنگی با دانشگاههای
اسپانیا ،از جمله دانشگاه بارســلونا ،سانتیاگو ،مادرید،
والنسیا و سویل بررسی شد.
در آغاز نشست ،دکتر عاملی با اشاره به نزدیکی فرهنگی
ایران و اســپانیا افزود« :در میان دانشجویان خارجی در
کشــورهای مختلف ،دانشــجویان ایرانی و اســپانیایی
مراودات خوبی با هم دارند».
در ادامه نشســت ،پنــج محور همکاری مطرح شــد:
نخست ،تأسیس رشته کارشناسیارشد مطالعات اسپانیا؛
دوم ،تأسیس رشته مطالعات جهان در مقطع کارشناسی

بهصورت مشترک با یکی از دانشگاههای اسپانیا؛ سوم،
تبادل دانشــجو ،بهخصوص معرفی دانشــجو در رشته
مطالعات ایران دانشــکده؛ چهــارم ،برگزاری کنفرانس
و هفته فرهنگی اســپانیا در دانشــکده مطالعات جهان؛
و پنجم غنیســازی کتابخانــه دیجیتالی دانشــکده با
کتابهای اسپانیایی.
رئیس دانشکده مطالعات جهان با معرفی رشته مطالعات
آمریکای التین در این دانشــکده و تسلط دانشجویان و
استادان این رشــته به زبان اسپانیایی ،هدف از این پنج
محور را رفع خأل دانش و اطالعات میان کشورها و رفع
پندارهای غلط از ایران و معرفی چهره حقیقی ایران در
مجامع جهانی عنوان کرد.
ســفیر اسپانیا ضمن استقبال از موارد مطرحشده ،و بیان
این مطلب که در اسپانیا بیش از  ۵میلیون مسلمان زندگی
میکنند ،بر اجراییشدن محورهای پنجگانه تأکید کرد.

بازدید وابسته علمی و فنی سفارت فرانسه از پردیس دانشکدههای فنی
ژان کریستف بونته ،وابســته علمی و فنی سفارت
فرانســه ۴ ،تیرماه ،بــه منظور آشــنایی با پردیس
دانشــکدههای فنی دانشــگاه تهران از این پردیس
بازدید کرد.
وی طی این دیدار چندســاعته ،ابتدا در جلســات
جداگانهای با دکتر ســیروس زمانــی مدیر روابط
بینالملــل پردیس و دکتر فریبــرز جوالی و دکتر
کارن ابرینیا ،رؤسای دانشکدههای مهندسی صنایع
و مهندسی مکانیک دیدار و گفتوگو کرد.
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دیدار سفیر سوئیس و

رایزن ژاپن از دانشکده
مطالعات جهان

ســفیر ســوئیس و رایزن ژاپن ۲۱ ،خــرداد ،در دو دیدار
جداگانه با دکتر ســیدمحمد مرندی ،مدیر گروه مطالعات
آمریکا ،دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشســت ،مارکوس الیتنر ،سفیر ســوئیس ،و دکتر
مرندی ،مدیر گروه مطالعات آمریــکا ،درباره اوضاع اخیر
پس از خروج ترامپ از برجام بحث و گفتوگو کردند.
دکتر مرندی ضمن اشــاره به مواضع نامشــخص اروپا در
ایــن خصوص ،با تاکید بر پایبندی ایران به برجام گفت که
در صورت ادامه این رونــد و عدم پایبندی آمریکا و اروپا
به تعهدات خود در برجام ،ایران ناگزیر اســت تصمیمات
دیگری بگیرد.
در ایــن دیدار ،دوطــرف ابــراز امیدواری کردنــد که با
روشنشدن وضعیت برجام ،تبادالت علمی میان دانشگاهها

و مراکز علمی سوئیس و دانشگاه تهران تقویت شود.
آقای آداچی ،رایزن سیاســی سفارت ژاپن ،نیز در دیداری
جداگانه ضمن ابراز تأســف از شــرایط بهوجود آمده در
عرصه بینالملل ،بــر حمایت ژاپن از گفتوگوهای برجام
تأکید کرد.
دکتر مرندی برگزاری مذاکره مجدد بر سر برجام را بهدلیل
عدم تعهــد طرف آمریکایی ناممکن عنــوان کرد و افزود:
«از دیــدگاه ایران در صورت خــروج از برجام ،آمریکا در
بلندمدت بیش از ایران متحمل خسارت خواهد شد».
مدیرگروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان درباره
برخی درخواســتهای آمریکایی -اروپایی از ایران گفت:
«مبارزه با تروریسم و افراطگرایی برای ایران بحث اخالقی و
امنیت ملی است و هرگز از آن کوتاه نخواهد آمد».

برگزاری دوره آموزشی مشترک توسط دانشگاه تهران و دانشگاه فرایه برلین
دومین دوره آموزشــی مشــترک میان مرکز مطالعات عالی
بینالمللی دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
و مرکز سیاســت جهانی دانشگاه فرایه برلین آلمان آغاز به
کار کرد.
اولیــن روز این دوره با عنوان «سیاســت جهانی در جهان
متالطم :دیدگاههای اندیشمندان ایرانی و
اروپایی» ۹ ،تیر ،در ســالن کنفرانس مرکز
مطالعــات عالی بینالمللــی و با حضور
دکتر ســیدعلی سادات اخوی و پروفسور
کالوس زگبرز ،روسای دو مرکز ،برگزار
شد.
مدرسین دوره را هشــت استاد آلمانی و
دو اســتاد ایرانی تشکیل میدهند .از میان
 ۲۵دانشجوی پذیرفته شده برای این دوره
 ۲۰،نفر ایرانی ۴ ،نفــر آلمانی و یک نفر

دانمارکی هستند.
از شــرایط پذیــرش دانشــجویان دوره ،دارا بودن مدرک
کارشناسی در رشته علوم سیاسی ،روابط بینالملل ،اقتصاد
و یا ســایر رشــتههای مرتبط و همچنین تســلط به زبان
انگلیسی است.
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در دانشگاه تهران برگزار شد

دوره آموزشی سیاست جهانی در جهان متالطم:
دیدگاههای اندیشمندان ایرانی و اروپایی

دومین مدرسه تابستانی با عنوان «سیاست جهانی در جهان
متالطم :دیدگاههای اندیشــمندان ایرانــی و اروپایی» و با
حضور استادان ایرانی و آلمانی برگزار و طی آن موضوعات
روز دنیا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دومین دوره آموزشــی مشــترک میان مرکز مطالعات عالی
بینالمللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و
مرکز سیاست جهانی دانشــگاه فرایه آلمان ۱۷ ،تیر ،به کار
خود پایان داد.
از جملــه محورهای اصلی این دوره میتوان به روند رو به

رشــد و تحوالت سیاست جهانی با تمرکز ویژه بر ایران و
اتحادیه اروپا و مشخص ًا چالشهایی که اتحادیه اروپا ،ایران
و دیگر بازیگران منطقهای و بینالمللی با آن مواجه هستند،
اشاره کرد.
در این نشست ،استادان دانشــگاه فرایه و دانشکده حقوق
و علوم سیاســی با موضوعات بازیگران نوظهور در عرصه
سیاست جهانی ،چالشهای اتحادیه اروپا به ویژه گسترش
پوپولیســم ،روابط ایران و اتحادیه اروپا و غیره ســخنرانی
کردند.

بازدید مسئول امور فرهنگی و آکادمیک سفارت جمهوری شیلی
از مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک
آقای ماتوریســیو کارابلی ،مســئول امــور فرهنگی و
آکادمیک و نفر دوم ســفارت جمهوری شیلی ۱۹ ،تیر،
از مؤسسه ژئوفیزیک بازدید کرد.
در این جلسه مشترک با رئیس مؤسسه ژئوفیزیک و رئیس
مرکز لرزهنگاری کشوری ،توضیحاتی درباره رئوس عملکرد
و توانمندیهای موسســه ژئوفیزیک و مرکز لرزهنگاری
کشوری ارائه شد و برنامهریزی برای همکاریهای مشترک
علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان آقای کارابلی از بخش پایش مرکز لرزهنگاری
کشوری مؤسسه ژئوفیزیک بازدید کرد.
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از سوی اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران صورت گرفت

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی در دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه

کارگاه آموزشــی کارآفرینی در دانشــگاه اندوکوز مائیس
ترکیه توســط اعضای هیأت علمی دانشــکده کارآفرینی
دانشگاه تهران برگزار شد.
در چهارچــوب قــرارداد بینالمللی اراســموس ماندوس
و به دعوت رســمی دانشــگاه اندوکوز مائیس ترکیه ،دکتر
بابــک ضیا و دکتر ســید مجتبی ســجادی ،اعضای هیأت

علمی دانشــکده کارآفرینی ،برای اجرا و برگزاری کارگاه
آموزشی با موضوع «کارآفرینی» ،از  ۱۶تا  ۲۳اردیبهشت ،به
شهرسامسون ترکیه سفر کردند.
در این ســفر کارگاههای متعــددی در زمینههای آموزش
کارآفرینی ،کارآفرینی بینالملل و زنجیره تأمین کارآفرینانه
برای دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتری رشتههای
مختلف و با حضور معاون بینالملل و رؤسای دانشکدههای
مهندسی ،اقتصاد و کشاورزی دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه
برگزار شد.
طی برگزاری این کارگاهها مقرر شــد دانشکده کارآفرینی
دانشــگاه تهــران برای توســعه و اســتقرار کامل دروس
کارآفرینی برای رشتههای مهندسی ،اقتصاد و کشاورزی و
همچنین تشکیل دانشکده کارآفرینی دانشگاه اندوکوزمائیس
همکاری فراگیر وگستردهای داشته باشد.

دیدار کاردار سفارت
آفریقای جنوبی
از دانشکده

مطالعات جهان
ثریا جاکوب ،کاردار و لوتاندو ،دبیر دوم سیاســی سفارت
آفریقای جنوبی ۲۸ ،خرداد ،با دکتر امیربهرام عرباحمدی،
مشــاور بینالملل و مدیر گروه مطالعات آفریقای مرکزی و
جنوبی دانشکده مطالعات جهان ،دیدار و گفتوگو کردند.
در ایــن دیدار دکتر عرباحمدی با اشــاره بــه تاریخچه
تأسیس دانشکده مطالعات جهان و گروه مطالعات آفریقای
مرکزی و جنوبی ،توضیحاتی درباره دروس رشــته جنوب
آفریقا و اهداف آن بیان کرد و با برشــمردن تجربیات خود
در کشورهای مختلف آفریقایی ،خواستار همکاری هر چه
بیشتر ســفارت آفریقای جنوبی با دانشکده مطالعات جهان
در زمینههای علمی و فرهنگی شد.

در این دیدار ثريا جاکوب نیز با تشــکر از تأســیس گروه
مطالعات آفریقای مرکزی و جنوبی و رشته مطالعات جنوب
آفریقا در دانشگاه تهران ،این رشته را نهتنها در ایران ،بلکه
در خاورمیانه منحصربهفرد دانست.
وی همچنین ،خواستار توســعه مناسبات علمی دانشگاه
تهران بــا دانشــگاههای آفریقای جنوبی شــد و تأکید
کرد این ســفارتخانه از تمامی امکانات خود در تعمیق
روابــط علمی دانشــگاه تهران بــا دانشــگاههای تراز
اول این کشــور همچون دانشــگاه کیپتاون ،دانشگاه
ویتزواترراند ،دانشــگاه اســتلنوش ،و دانشگاه پرتوریا
استفاده خواهد کرد.
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با حضور وزیر نیرو صورت گرفت

دیدار نماینده دفتر منطقهای یونسکو
با رئیس دانشگاه تهران

خانم الروش ،مدیر و نماینده دفتر منطقهای
یونسکو در تهران ۲۷ ،خرداد ،ضمن بازدید
از دانشگاه با دکتر محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشــگاه تهران ،دیدار و گفتوگو
کرد.
در این دیدار که دکتر رضا اردکانیان ،وزیر
نیرو ،و جمعی از مسئوالن و استادان دانشگاه
از جمله دکتر سید محمدعلی بنیهاشمی،
رئیس مؤسسه منطقهای آموزش عالی آب
دانشگاه تهران ،حضور داشتند ،دو طرف در
خصوص همکاری وزارت نیرو ،دانشــگاه
تهران و دفتر منطقهای یونســکو در ایران،
در ارتباط با مسائل مرتبط با آب و آموزش
آکادمیک آن بحث و تبادل نظر کردند.

دیدار استاد علوم سیاسی دانشگاه لیل فرانسه با استادان دانشگاه تهران

دکتر اتیین پیرات ،اســتاد علوم سیاسی دانشگاه لیل فرانسه،
در دیداری از دانشــگاه تهران ۵ ،و ۶تیر ،با دکتر محمدباقر
قهرمانــی ،معاون بینالملل دانشــگاه تهران ،و مســئوالن
دانشکده مطالعات جهان دیدار و گفتوگو کرد.
در این جلســه درباره همــکاری دوجانبــه مخصوص ًا در
زمینههای تخصصی حقوق و علوم سیاســی بحث و تبادل
نظر شــد و دو طرف در زمینههای ایجاد بستر مناسب برای
همکاریهای مختلف تخصصی مثل تأســیس رشته تاریخ
اروپا با همکاری دانشــگاههای اروپایی و از جمله دانشگاه
لیل و مرکز علوم سیاسی بحث و گفتوگو کردند.

در دیداری دیگر که در دانشــکده مطالعات جهان برگزار
شــد ،دکتر محمد ســمیعی ،مدیرگــروه مطالعات ایران؛
دکتر امیــر بهرام عرباحمــدی ،مدیرگــروه مطالعات
آفریقای مرکزی و جنوبی و مشــاور بینالملل دانشــکده
و دکتر ناهیــد شــاهوردیانی ،مدیرگروه زبان فرانســه
دانشــکده زبانها و ادبیان خارجی ،با استاد دانشگاه لیل
به گفتوگو پرداختند.
در این دیدار مقرر شــد با امضای تفاهمنامه میان دوطرف،
تبادل اســتاد و دانشــجو ،همکاریهای علمــی ،برگزاری
کنفرانسها و دورههای دکتری مشترک دنبال شود.
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بازدید هیأت رسمی

دانشگاه یوننان چین

از دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
هیأت رســمی دانشــگاه یوننان چین  ۳۰تیر ،با
مســئوالن دانشــکده زبانها و ادبیــات خارجی
دانشگاه تهران ،دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف در زمینه ایجاد همکاریهای
بیندانشــگاهی و ارتقاء همکاریهای مشترک از
قبیل توسعه دورههای مشترک در مقاطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حضور مسئول قطب حمایت از

آموزش و یادگیری دانشگاه ژنو
در دانشکده کارآفرینی

مســئول قطب حمایت از آموزش و یادگیری
دانشــگاه ژنو از دانشــکده کارآفرینی دانشگاه
تهران بازدید کرد.
دکتر مالوری شــوآب ،مسئول قطب حمایت از
آموزش و یادگیری دانشگاه ژنو ۳۱ ،اردیبهشت،
ضمــن بازدید از دانشــکده کارآفرینی ،کارگاه
آموزشی «اســتفاده نتایج ارزیابی دانشجویان از
تدریس اعضای هیأت علمی به جهت پیشرفت
عملی آموزش» را بــرای اعضای هیأت علمی
این دانشکده برگزار کرد.
در این کارگاه با طرح مباحث تخصصی از جمله
رویکردهــای ارزیابی آمــوزش در ،UNIGE
رویکردهای دسترســی به اهداف (سازمانی و
سفارشی) ،دسترســی اطالعات برای اعضای
هیأت علمی (طبقهبندیها و شاخصها) از نظر
کمی و کیفی در حوزه ارزیابی کیفیت آموزشی
مطرح شد.

بازدید هیاتی از دانشگاههای
آلمان از دانشکده زبانها و

ادبیات خارجی دانشگاه تهران
هیاتی از دانشــگاههای آلمان با مســئوالن
دانشــکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه
تهران با هدف ایجاد همکاریهای مشــترک
دیدار و گفتوگو کردند.
خرداد  ۱۳۹۷هیأتی مشترک از دانشگاههای
«ینا»« ،پوتســدام» و «الیپزیــگ» به منظور
فراهمکــردن مقدمات امضای تفاهمنامه بین
این دانشگاهها و دانشگاه تهران با مسئوالن و
دانشجویان گروه زبان آلمانی دانشکده دیدار
و گفتوگو کردند.
در ایــن دیــدار ،جزئیات متــن تفاهمنامه،
قرارداد همکاریهای مشــترک ،زمینههای
موجود همکاریها بهویــژه در زمینه تبادل
استاد و دانشجو بررسی شد.
متن پیشنهادی تفاهمنامه مورد نظر به زودی
به امضای طرفین خواهد رسید.
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برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان بینالملل
دانشگاهها در دانشگاه تهران
آییــن نکوداشــت دانشآموختگی دانشــجویان غیرایرانی
بورسیه دانشگاههای استان تهران ۲۴ ،تیر ،با حضور سفرای
کشــورهای مختلف ،مسئوالن ســازمان امور دانشجویان
و دانشــگاه تهران در تاالر فردوســی دانشکده ادبیات این
دانشگاه برگزار شد.
دکتــر عبدالحمید علیزاده ،مدیرکل دانشــجویان غیرایرانی
ســازمان امــور دانشــجویان ،در جشــن فارغالتحصیلی
دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه تهران گفت« :در راستای
تمرکززدایی در حوزه مربوط به امور دانشجویان بینالمللی،
که از سوی وزارت علوم ابالغ شده است ،امسال جشنهای
فارغالتحصیلی دانشجویان خارجی بهصورت غیر متمرکز و
منطقهای برگزار شد.
وی افزود« :این جشــنها در شــهرهای مشــهد ،تهران و
اصفهان برگزار شده است که امیدواریم در سال آینده تعداد
این جشنها افزایش یابد».
مدیرکل دانشــجویان غیرایرانی ســازمان امور دانشجویان
خاطرنشــان کرد« :تعداد فارغالتحصیالن خارجی کشــور
نسبت به سال گذشته  ۱.۶برابر رشد داشته است».

دکتر علیزاده اعالم کرد« :در ســال گذشته  ۳۰۰دانشجوی
خارجی در دانشگاههای کشــور فارغالتحصیل شدهاند که
امسال این تعداد به  ۵۰۰فارغالتحصیل رسیده است».
وی یادآور شــد« :برنامه داریم تعداد دانشجویان بینالملل
کشــور را افزایــش دهیم که در این راســتا طــرح جامع
ساماندهی دانشجویان خارجی در دست بررسی است».
مدیرکل دانشــجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان با
اعالم اینکه در این طرح تمامی امور دانشجویان از پذیرش
و جذب تا فارغالتحصیلی برنامهریزی خواهد شــد ،افزود:
«ارتباط فارغالتحصیالن خارجی با دانشــگاههای کشور نیز
در این طرح دیده شده است».
پیام اصلی دانشآموختگان شــرکتکننده در این مراســم
دربــاره صلح بود که در این راســتا ســرود و نمایشهای
مختلفی برگزار شد.
در این مراســم که  ۳۵۰نفــر از دانشآموختگان بینالمللی
از قارههای مختلف آسیا ،اروپا ،آمریکا و اقیانوسیه حضور
داشــتند ،میثاقنامه دانشآموختگی خود را قرائت کردند و
نیز از  ۶۲دانشجوی برتر با اهدای جوایز تقدیر شد.
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گسترش همکاری مشترک
دانشگاه جیانگ سو -چین
با پردیس بینالمللی کیش
دانشگاه تهران
تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جیانگ سو -چین با
پردیس بینالمللی کیش دانشــگاه ،خرداد  ،۱۳۹۷در
زمینه ایجاد مرکز پژوهشــی مشترک بینالمللی پمپ
به امضا رسید.
براساس این تفاهمنامه مرکز ملی پژوهشی پمپ چین
( )NRCPکه در دانشــگاه جیانگ سو مستقر است با
پردیس بینالمللی کیش دانشــگاه بــرای ایجاد مرکز
مشترک و انجام پژوهش در زمینه توسعه فناوریهای
نوین پمپ همکاری میکنند.

برگزاری دوره مشــترک دکتری بــا ارائه مدرک از
ســوی طرفین ،تبادل اســتاد و دانشــجو از جمله
موضوعاتــی بود که مورد موافقــت دو طرف قرار
گرفت.
دانشگاه جیانگ سو از دانشگاههای معتبر کشور چین
و دارای رتبه نســبت ًا باال در ردهبندی دانشــگاههای
جهانی اســت و مرکز ملی پژوهشی پمپ چین نیز
از اعتبار باالی جهانی در زمینه توســعه فناوریهای
نوین پمپ برخوردار است.

گروه مطالعات منطقهای دانشکده حقوق و علوم

سیاسی دانشگاه تهران برنده جایزه ژان مونه شد
گروه مطالعات منطقهای دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشــگاه تهران موفق بــه دریافت جایزه آموزشــی-
پژوهشی ژان مونه اتحادیه اروپا شد.
برنامه ژان مونه ،پروژه اراســموس کمیســیون اتحادیه
اروپا ،با هدف گســترش آموزش و پژوهش علمی در
زمینه مطالعات اتحادیه اروپا ایجاد شده است .این پروژه
برنامهای برای گســترش آمــوزش ،پژوهش ،ورزش و
ارتباطات بینالمللی است که توسط کمیسیون اروپا در
سال  ۱۹۸۷ایجاد شده و امروزه بودجهای  ۷/۱۴میلیارد

یورویی دارد.
گروه مطالعات منطقهای دانشــگاه تهــران اولین و تنها
برنــده جایزه ژان مونه در ایران اســت .گروه مطالعات
منطقهای درصدد اســت درسهای تخصصی در زمینه
اتحادیه اروپا در دورههای کارشناســی ارشد و دکتری
ارائه کند.
گــروه مطالعات منطقهای دانشــگاه تهــران در پی آن
اســت تا در آینده با همکاری کمیسیون اتحادیه اروپا،
برنامههای آموزشی و پژوهشی خود را ارتقاء بخشد.
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فرشاد امانخانی
نام پدر :علي
تاريخ و محل تولد1347/4/21 :
رشته تحصيلي :عمران-دانشکده فني
تاريخ و محل شهادت:
 ۱۹بهمن  -۱۳۶۵شلمچه

زندگينامه شهيد فرشاد امانخاني
شهيد فرشاد امانخاني در  21تيرماه سال  1347در تهران به دنيا
آمد .ایشــان فرزند پنجم خانواده بودند و در سن  6سالگي در
دبستان ارمغان تحصيل خود را آغاز نمود و دوره راهنمايي را
در مدرسه شاپوريان به اتمام رساند .با رسيدن به سن تكليف
تعليمات دینی و مذهبي خود را به طور جدي پیگیری مینمود
تــا جايي كه قرائت قرآن و مطالعه كتــب مذهبي از کارهای
دائمي و مهم ايشان محسوب ميشد .در مسجد محل حضور
مســتمر داشتند و عضو كتابخانه مسجد نيز بودند .نامبرده در
سال  1365موفق به اخذ مدرك ديپلم در رشته رياضي فيزيك
شــد .بالفاصله در كنكور همان سال شرکت و با رتبه  246در
رشته مهندسی عمران در دانشكده فني دانشگاه تهران پذيرفته
شد .از آنجايي كه شهيد در اين برهه از زمان احساس مسئوليت
شديدي نسبت به دين اسالم مينمود پس از ثبت نام در دانشگاه
و انتخاب واحد و گذراندن حدود دو ماه از سال تحصيلي عازم
جبهه نور علیه ظلمت شــد و به همراه سپاهيان محمدرسول
اهلل(ص) در عملياتهاي بزرگ كربالي  4و 5شركت داشتند
و در نهایت در نوزدهم بهمن سال  1365در منطقه شلمچه به
همراه يكي از همرزمانــش مورد اصابت تركش خمپاره قرار
گرفته و با شــهادت به آرزوی دیرین خود نائل گردید .وي به
طور جدي از رياكاري پرهيز داشت.
گزيدهاي از وصيتنامه شهيد فرشاد امانخاني
حمــد و ثنا خدائي را كــه ما را در عرصهاي بــه اين دنيا
وارد كرد كه بتوانيم عمل جهاد في سبيل اهلل را انجام دهيم
و در روز قيامت شــرمنده رسولاهلل نباشيم و همگي سعي
كنيــم تقواي الهي را پيش گرفته و از گناهان بپرهيزيم .زيرا
اين چند ســال باقيمانده عمر واقع ًا ارزش آنرا ندارد كه به
خاطر مدتي لذت مادي دنيا ،آخرت خود را خراب كرده و
مشمول عذاب الهي شويم.

و به قول شهيد سيد محمد حسيني ؛
اگر لذت ترك لذت بداني دگر لذت نفس ،لذت نداني
عزيزان من ،راه زندگي بســيار خطرناك و تاريك است و
در هر قدم دشمنان دين كمين كردهاند تا ما را فريب دهند.
پس عاجزانه خواهشــمندم مراقب باشيد تا زر و زيور دنيا
گولتان نزند كه درآن دنيا ديگر پشــيماني سودي نخواهد
داشت .همچنين بسيار ياد مرگ كنيد كه انسان را از گناه باز
ميدارد ،سعي كنيد تا آنجا كه ممكن است نماز را اول وقت
و به جماعت بخوانيد و از قرآن جدا نشويد.
خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم
ديبا نتوان بافت از اين پشم كه رشتيم
بر حرف معاني خط عذري نكشيديم
پهلـــوي كبــــائر حسنـــاتي ننوشتيم
افسوس بر اين عمر گرانمايه كه بگذشت
ما از سر تقصير و خـــطا در نگذشتيم
پيري و جواني پي هم چون شب و روزند
ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم
چون مرغ در اين كنگره تا كي بتوان خواند
يك روز نگه كن كه بر اين كنگره خشتيم

دانشــگاه تهــران در رسـانـه هـا
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در آخرین روز از سفر فرانسیس گری،
رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی،
به تهران ،یادداشــت تفاهم همکاری
میان ســازمان ثبت اســناد و امالک
کشــور به عنوان مرجع ملی مالکیت
معنوی ،دانشــگاه تهران و ســازمان
جهانی مالکیت معنوی به امضا رسید.
خبرگزاری صدا و سیما۱۳۹۷/۲/۲۹

مدیــر علمی دوره آموزشــی MBA
منابــع انســانی دانشــکده مدیریت
دانشــگاه تهران از آغاز پیش ثبت نام
دوره  MBAو  DBAدانشــگاه تهران
خبر داد.
خبرگزاري تسنيم۱۳۹۷ /۲/ ۳۰

بانــک ملت بــا همکاری دانشــگاه
تهــران ،مجموعــه مســابقاتی تحت
عنوان«مســابقه ایده ملــت (Mellat
 »)Ideaبا محورهای مختلف به منظور
کســب ایده و طرحهــای خالقانه از
دانشجویان ،برگزار میکند.
تیتربرتر1397 /۲/ 30

حســین حســینی در گفتوگــو با
خبرنــگار مهر گفت :صادق زیبا کالم
از دانشــگاه تهران بازنشسته نشده و
هنوز حکمی برای وی صادر نشــده
است.

خبرگزاري مهر۱۳۹۷ /۲/۳۰

دکتــر ســاداتینژاد ،مدیرعامل بنیاد،
اظهار داشت :آئین نیکانه بنیاد حامیان
دانشــگاه تهــران با حضــور جمعی
از خیریــن و رئیس دانشــگاه تهران،
اعضای هیأت امنا و هیات مدیره بنیاد
حامیان دانشــگاه تهران در روز ســه
شنبه مورخ  1خردادماه سال جاری و
با هدف همگرایــی و همافزایی برای
تامین مالی جهت برطرف کردن یکی
از نیازهای دانشــگاه تهــران برگزار
میگردد.

جامعه خبر1397/۲/ 31

معاون آموزشــی دانشــگاه تهران در

تشریح شــرایط بازنشستگی اعضای
هیات علمی دانشگاهها گفت :براساس
آییننامه جدید برای زمان بازنشستگی
استادان ممتاز استثناء تعیین شده است.
خرداد ۳۱ا۱۳۹۷ /۲/

دومین نشست مشــترک هیاترئیسه
پنــج دانشــگاه تهران تحــت عنوان
کنسرســیوم همکاریهــای ملــی و
بینالمللی ،با حضور رئیس و اعضای
هیاترئیســه دانشــگاهها و با هدف
گسترش ارتباطات بین دانشگاهی در
راســتای اجرای تفاهمنامه همکاری
آموزشــی ،پژوهشــی و فنــاوری و
پیگیری اقدامات صــورت گرفته در
دانشگاه تهـران برگزار شد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۷/۲/۳۱

در پی انتشــار نامهای از ســوی دکتر
صادق زیباکالم ،اســتاد علوم سیاسی
دانشــگاه تهران ،در رســانهها ،مبنی
بر صــدور حکم بازنشســتگی وی،
به اطالع دانشــگاهیان میرســاند که
دانشــگاه تهران در سال گذشته برای
این عضو هیات علمی خود هیچگونه
حکم بازنشستگی صادر نکرده است
و وی کماکان در دانشــگاه تهران در
کســوت اســتادی حضور و فعالیت
دارد و حقوق خــود را در فروردین
ماه امســال از دانشگاه تهران دریافت
کرد ه است.
خبرگزاری آنا1397 /۲/31

معاون آموزشــی دانشــگاه تهران از
تعیین تکلیف میزان ســنوات تحصیل
دانشجویان این دانشــگاه خبر داد و
گفت :بر اســاس تصمیمــات اتخاذ
شده میزان ســنوات دانشجویان دروه
کارشناســی از  ۸به  ۹نیم سال کاهش
یافت.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۲/ ۳۱

مجری طرح توســعه فناورانه میدان
آزادگان در دانشــگاه تهران ،این طرح

را نقطه عطفی در همکاری دانشگاه و
صنعت عنوان کرد و گفت :تخصیص
اعتبار به طرحهایی از این دست که به
افزایش ضریب بازیافت مخازن منتهی
میشود ،سرمایهگذاری است نه هزینه.

	کانال نفت 1397/۳/2

مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران
از کمک سالیانه 20میلیارد تومان این
بنیاد به دانشــگاه تهــران خبر داد و
گفت :براســاس یک برنامه  10ساله،
باید  30تا  35درصــد نیازهای مالی
دانشگاه توسط این بنیاد تامین شود.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۳/ ۲

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
در مراسم شروع پذیرهنویسی “صندوق
سرمایهگذاری جسورانه یکم دانشگاه
تهــران” ،از پیگیریهــای جدی در
زمینه ایجاد روشهای نوآورانه برای
تامین سرمایه شرکتها در زیستبوم
دانشبنیــان خبر داد و گفت :صندوق
سرمایهگذاری جسورانه یکم دانشگاه
تهران پنجمین صندوقی است که این
روشهای فوق را دنبال میکند.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۷ /۳/۵

رئیــس دانشــگاه تهران در مراســم
پذیرهنویســی صندوق سرمایهگذاری
جســورانه یکم ،دانشــگاه تهران را
دانشگاه پیشگام در تأمین سرمایه برای
فعالیتهــای کارآفرینی دانشــجویان
و استادان دانســت و گفت :دانشگاه
آمادگی این را دارد که سایر بخشهای
این صندوق را نیز به بخش خصوصی
واگذار کند.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۷ /۳/۵

بعــد از برگزاری انتخابات شــورای
مرکزی انجمن اســامی دانشجویان
مســتقل دانشــگاه تهران رضا علیپور
به عنوان دبیر تشــکیالت این تشکل
دانشجویی انتخاب شد.

خبرگزاري فارس 1397 /۳/5
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پذیره نویســی صندوق سرمایهگذاری
جســورانه یکم دانشــگاه تهــران ،با
همکاری معاونت علمــی و فناوری
رئیس جمهــور ،ســازمان بورس و
دانشگاه تهران آغاز شد.
خبرگزاری صدا و سیما 1397 /۳/۵

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران
از آغــاز برگزاری انتخابات شــورای
صنفی دانشــجویان دانشگاه تهران در
 ۱۰واحد دانشگاهی از امروز شنبه ۵
خرداد ماه خبر داد.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۷ /۳/۵

رئیــس دانشــگاه تهــران از اصالح
آئیننامــه بازنشســتگی اســاتید این
دانشــگاه تا قبل از مهرماه جاری خبر
داد و گفت :براســاس آئیننامه جدید
اساتید ممتاز کشوری بدون محدودیت
زمانی میتوانند در دانشگاه به فعالیت
خود ادامه دهند.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۷ /۳/ ۵

بر اســاس آئیننامه و دســتورالعمل
اجرایی مصوب هیاترئیسه دانشگاه
تهــران ،بــورس تحصیلــی فردوس
از ســوی خیرین آمــوزش عالی به
دانشــجویان نخبه و برجســته علمی
مقطع دکتری تخصصی این دانشــگاه
اعطا می شود.
خبرگزاري مهر۱۳۹۷ /۳/ ۶

بر اساس اطالعات مرکز مطالعات علم
و فناوری ( )CWTSهلند ،دانشــگاه
تهران ،به عنوان برترین دانشگاه ایرانی
در زمان شــروع به کار دولت تدبیر و
امید ،رتبه  ۲۵۵جهان را داشــت ،اما
پس از گذشــت پنج ســال اینک این
دانشگاه با  ۷۶پله صعود ،به رتبه ۱۷۹
دنیا رسیده است.
خبرآنالين ۱۳۹۷ /۳/ ۱۲

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران
گفت :از ســازمان ســنجش خواهیم
خواست که در دفترچه انتخاب رشته

این دانشگاه را به عنوان دانشگاه عاری
از دخانیات اعالم کند.
خبرنامه دانشجویان ایران ۱۳۹۷ /۳/ ۱۲

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران
از راهاندازی نرمافــزار فروش غذای
ذخیره شــده دانشــجویان بعد از ماه
مبــارک رمضان خبــر داد و گفت :با
راهاندازی این نرمافزار دانشــجویان
میتواننــد در صورت لــزوم غذای
ذخیرهشده خود را به فروش برسانند
و از هدررفت آن جلوگیری کنند.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷/۳/ ۱۲

قــرارداد ارائــه خدمــات مالــی و
ضمانتنامــهای بین صندوق پژوهش
و فناور دانشگاه تهران و پارک علم و
فناوری مدرس منعقد شد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۳/ ۱۲

معامالت در بازارهای نُهگانه فرابورس
ایران در هفتهای که گذشت در حالی
به پایان رسید که بازار سوم فرابورس
ایران شــاهد پذیرهنویسی واحدهای
صندوق ســرمایهگذاری جســورانه
یکم دانشگاه تهران در نماد «تهران»1
بود و بدیــن ترتیب  0.1میلیون ورقه
بهادار به ارزش  20میلیارد ریال در 5
روز کاری هفته جاری در بازار ســوم
فرابورس معامله شد.
خبرگزاري فارس ۱۳۹۷ /۳/ ۱۲

سخنگوی انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه تهران خبر داد :مسئولیتهای
اعضای جدید شورای مرکزی انجمن
اســامی دانشجویان دانشگاه تهران و
علوم پزشکی تهران مشخص شد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۳/ ۷

دکتر لوئیس مونــدت ،هماهنگکننده
مقطع کارشناسی ارشد؛ دکتر بالزاک،
مدیر گروه فرهنگ و هنرهای معاصر و
دکتر ویدال ،مدیر گردشگری فرهنگی
دانشــگاه جیرونای اســپانیا ،شنبه ۵
خــرداد  ،۱۳۹۷با دکتــر محمدرضا
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ســعیدآبادی ،مشــاور امور بینالملل
پردیــس البــرز ،دیــدار و گفتوگو
کردند.
خبرگزاري آنا 1397 /۳/ 7

به موجب قانون تأســیس دانشــگاه،
مصوب هشــتم خرداد ســال 1313
َّ
شمســی ،در این تاریــخ ،از مدارس
عالــی آن زمان از قبیــل دارالمع ّلمین
عالی ،مدرســه حقوق و علوم سیاسی
طب ،دانشگاه تهران
و مدرســه عالی ّ
تشــکیل شــد و اجزاء مختلف آن به
سرعت ایجاد گردید.
راسخون 1397 /۳/ 8

رئیــس دانشــگاه تهران با اشــاره به
تغییر سریع شــرایط بازار کار همگام
با تغییــرات تکنولوژی گفــت :باید
دانشآموختگانی متناســب با شرایط
جهانی تربیــت کنیم و تحویل جامعه
دهیم.
ایران آنالین۱۳۹۷ /۳/۱۴

محمــود نیلــی احمدآبــادی ،رئیس
دانشگاه ،در خصوص اصالح آییننامه
بازنشســتگی اساتید دانشــگاه تهران
گفت :براســاس آییننامه استخدامی
اعضای هیأت علمی دانشگاهها که از
ســوی وزارت علوم ابالغ شده است،
سن بازنشستگی اعضای هیأت علمی
با مرتبه استادی  70سال و استادیاری
 67سالگی تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان1397 /۳/14

رئیــس دانشــگاه تهران با اشــاره به
تغییر سریع شــرایط بازار کار همگام
با تغییــرات تکنولوژی گفــت :باید
دانشآموختگانی متناســب با شرایط
جهانی تربیــت کنیم و تحویل جامعه
دهیم.
شبکه خبر۱۳۹۷ /۳/۱۶

پذیرفتهشــدگان چند برابــر ظرفیت
آزمون دکتری دانشــگاه تهران تا روز
چهارشــنبه  30خرداد فرصت دارند
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برای ارزیابی مرحلــه دوم آزمون در
سایت این دانشگاه ثبتنام کنند.
آفتابنیوز۱۳۹۷ /۳/۱۶

رتبهبنــدی جهانــی کیو اس ســال
 ۲۰۱۹منتشر شــد و شش دانشگاه از
ایران در جدیدتریــن نتایج رتبهبندی
دانشگاههای برتر دنیا حضور دارند.
خبرگزاري مهر۱۳۹۷ /۳/۱۷

چندی پیش خبری از ســوی محمود
نیلی ،رئیس دانشگاه تهران ،رسانهای
شــد مبنی بر اینکه این دانشــگاه بعد
از آســتان قدس دومین نهاد کشــور
در دریافــت وقف و هدایاســت؛ با
انتشار این خبر ،اما و اگرهایی درباره
چگونگی حضور یک نهاد دانشگاهی
در جایــگاه دوم دریافت بیشــترین
حجم از موقوفات ایجاد شــد ضمن
اینکه ســواالت مختلفی هــم درباره
چگونگی تخصیص ایــن منابع مالی
و اولویتهای دانشــگاه تهران برای
استفاده از این موقوفات طرح شد.
افق نيوز ۱۳۹۷ /۳/ ۲۷

معــاون پژوهشــی دانشــگاه تهران
گفت :امروز پدیده گردوغبار یکی از
مهمترین چالشهای جهانی بهویژه در
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا است.

		

خبرگزاري ايرنا /۳/ 27
1397

جشــنواره تخصصــی اینوماین برای
حمایت از ایدههــای نوآورانه معدن
و صنایــع معدنــی ۲۳ ،و  ۲۴تیر ،در
دانشگاه تهران برگزار میشود.
خبرگزاري آنا1397 /۳/ 27

همزمــان با برگــزاری ســمپوزیوم
بازتوانــی شــناختی ،بیــش از ۷۰
متخصــص و نــوآور حــوزه علوم
شناختی از سوی ســتاد توسعه علوم
شناختی به منظور آشنایی هرچه بیشتر
محققان با طرحهای پژوهشی و توسعه

فناوری در حوزههای علوم شناختی و
گســترش همکاری های مشترک بین
رشتهای در دانشــکده روانشناسی و
علوم تربیتی دانشــگاه تهران گرد هم
میآیند.
خبرگزاري ايسنا1397 /۳/ 29

ســومین همایــش ملی آســیبهای
اجتماعــی ایــران از ســوی انجمن
جامعهشناسی ایران و مرکز مطالعات
و تحقیقات زنــان در تاریخ  30و 31
خرداد ماه در دانشــگاه تهران برگزار
میشود.
خبرگزاري آنا1397 /۳/ 29

دورههای مربوط به رشتههای مدیریت
و کارآفرینی با عنوان «کهاد» از ابتدای
مردادماه در دانشــگاه تهــران برگزار
میشود.
خبرگزاري مهر۱۳۹۷ /۳/ ۲۹

رئیــس کمیته مخابــرات و ارتباطات
مجلس علت اســتقبال باالی کاربران
ایرانــی از تلگرام طالیی را اســتفاده
از پلتفرم و ســرورهای اصلی تلگرام
اعالم کرد .نماینده مردم ســبزوار در
مجلس طراح و مجری تلگرام طالیی
را پردیس دانشگاه تهران اعالم کرد و
افزود :تلگرام طالیی با فونت فارسی
در داخل کشور و بر روی سرورهای
ایرانی قرار دارد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷/۳/ ۲۹

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید
بر اینکه کســب نمره قبولی در آزمون
زبان از سوی بســیاری از دانشگاهها
نادیده گرفته میشود ،گفت :متاسفانه
این امر موجب شده است افرادی وارد
دوره دکتری شوند که صالحیت الزم
برای ورود به این مقطع را ندارند.

خبرگزاري دانشجو۱۳۹۷ /۳/ ۳۰

معاونــت فرهنگــی دانشــگاه تهران
دستورالعمل اجرایی یازدهمین دوره

جشنواره ملی حرکت «ویژه فعالیتها
و دستاوردهای علمی دانشجویان» را
ابالغ کرد.
خبرگزاري فارس

۱۳۹۷ /۳/ ۲۸

رئیــس دانشــگاه تهــران تقویــت
دیپلماســی علمــی را بهترین راهکار
بــرای ارائه تصویر حقیقــی ایران در
عرصههای بینالمللی دانست و گفت:
دانشــگاههای کشور باید این سیاست
را در اولویت برنامههــای خود قرار
بدهند.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۷ /۳/ ۲۸

ایمیــدرو در نظــر دارد در راســتای
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و
حمایــت از فنــاوران و صاحبــان
ایدههای نوآورانه؛ جشنواره ایدههای
ارزشآفرین معدن و صنایع معدنی را
در شــش محور و در روزهای  ۲۳تا
 ۲۴تیر برگزار کند.

آرمان اقتصادي۱۳۹۷ /۳/ ۲۸

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران
از برگزاری و تاییــد انتخابات چهار
دانشــکده دانشــکده علوم اجتماعی،
زبانهــای خارجی ،زبــان و ادبیات
فارســی و حقوق دانشگاه تهران خبر
داد.
خبرگزاري آنا۱۳۹۷ /۴/ ۲

ســردبیر ارشــد خبرگزاری آنا اظهار
داشت :فضای دانشــگاه تهران دارای
نوعی از نشــاط علمی بســیار خوبی
اســت ،در حالــی که دانشــگاههای
حاضر در شهرستانها از نشاط علمی
در محیط دانشــگاه برخوردار نیستند.
برنامه فردای روشن با موضوع بررسی
فضای حاکــم بر دانشــگاه تهران ،با
حضور علیرضا بهشــتیخواه (سردبیر
ارشد خبرگزاری آنا) از شبکه رادیویی
گفتوگو روی آنتن رفت.
خبرگزاري آنا۱۳۹۷/۴/ ۲
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معاون دانشجویی دانشگاه تهران از نیاز
این دانشگاه به بیش از  ۸میلیارد تومان
اعتبار برای مقامسازی خوابگاهها خبر
داد و گفت :در تابســتان امسال شش
خوابگاه این دانشــگاه مقاومســازی
میشوند.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۴/۲

چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی
کارآفرینــی با تاکید بــر بهبود محیط
کسب و کار توسط  ۱۳و  ۱۴شهریور
ماه ســال جاری در دانشــگاه تهران
برگزار میشود.
ذاکرنيوز۱۳۹۷ /۴/ ۳

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری
دانشــگاه تهران با اشــاره به توسعه
همکاریهای این صندوق با صندوق
ضمانت سرمایه تعاون ،گفت :در این
همکاری بر اساس دو مدل تعریفشده
ضمانتنامههای مورد نیاز شرکتهای
دانشبنیان بهمنظور دریافت تسهیالت
بانکی صادر خواهد شد.
خبرگزاري ايسنا ۱۳۹۷ /۴/۵

شــرکت گاز هرمزگان و دانشــکده
محیط زیست دانشگاه تهران با هدف
ایجاد ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
خبرگزاري ايرنا ۱۳۹۷ /۴/۵

کتابخانه «شــاهد چوهدری» ،اســتاد
زبان اردو توسط ســفیر پاکستان ،به
دانشــکده زبانهــا و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران اهدا شد.
خبرگزاري مهر۱۳۹۷ /۴/۵

عبدالملكــی ،معــاون اشــتغال و
خودكفايی كميته امداد امام خمينی ،در
نشســت خبری با رئيس پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران كه صبح امروز
در این دانشــگاه برگزار شد ،گفت:
امروزه كميته امداد تمامی قشــر فقير
كشور را تحت پوشش خود قرار داده
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است و توانســته صفر تا صد مسائل
مربوط بــه بخش فقير كشــور را در
اولويت خود قرار دهد.

تهــران از دانشآموختگی نخســتین
دانشــجوی خارجی این پردیس خبر
داد.

چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت
آب و خاک ایران و ششمین جشنواره
مهندســی و مدیریــت آب ایران ۲۲
و  ۲۳آبان  ۱۳۹۷در دانشــگاه تهران
برگزار خواهد شد.

دانشــیار گــروه شــیالت پردیــس
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه
تهران گفت که درقالب یک تفاهمنامه
همکاری و یک کار پژوهشی مشترک
چهار گونه ماهی بومی آبهای ایران
و ترکیه ثبت جهانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ۱۳۹۷ /۴/۵

خبرگزاري آنا ۱۳۹۷ /۴/ ۵

کارگاه آموزشــی ورود حرفــهای به
بــازار کار ،بهمنظور توانمندســازی
شغلی دانشــجویان دانشــگاه تهران
برگزار میشود.
خبرگزاري آنا ۱۳۹۷ /۴/ ۵

مراســم انعقــاد تفاهمنامــه صندوق
پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران و
صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون
در محل پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران برگزار شد.
فارس نيوز۱۳۹۷ /۳/ ۶

حسین حســینی در نشست مشترک
شــورای معاونیــن آموزشــی و
دانشــجویی دانشــگاه تهران گفت:
بهرغم برخــورداری از یک ســابقه
خوب در دانشگاه ،در حوزه خدمات
و بهویژه خدمات دانشجویی به دلیل
اتفاقاتــی کــه در مقاطعــی رخ داده
است دچار مشــکل هستیم ،هر چند
بههمت تالشهای صورت گرفته در
واحدهای دانشــگاه این اشکاالت به
حداقل رسیده است.
خبرگزاري مهر۱۳۹۷/۴/۸

رئیــس پردیــس بینالملــل ارس
دانشــگاه تهــران از دانشآموختگی
اولین دانشجوی خارجی پردیسهای
بینالملل دانشگاه تهران خبر داد.

روزنامه رسالت 1397 /۴/۹

رئیس پردیس بینالملل ارس دانشگاه

ذاکرنيوز 1397 /۴/۹

ایران اکونومیست1397 /۴/۹

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران
گفت :در حال حاضر برای دانشجویان
روزانه این دانشــگاه در تمامی مقاطع
خوابگاه تدارک دیده شده است.
خبرگزاري مهر 1397 /۴/۹

مســئول نهــاد رهبری در دانشــگاه
تهران با اشــاره به صدور احکام برای
دانشجویان دستگیر شده این دانشگاه
گفــت :در ایــن رابطه جلســهای با
مســئوالن قوه قضائیه داشتیم و حتی
رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها هم
به این قضیه ورود پیدا کرده است.

نسيم آنالين1397 /۴/10

تفاهمنامه همکاری صندوق پژوهش
و فناوری دانشــگاه تهران و صندوق
ضمانــت ســرمایهگذاری تعاون ،در
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران
و با حضور مهدی حســیننژاد ،مدیر
عامل صندوق ضمانت و نایب رئیس
هیأت مدیــره ،علیرضا دلیری ،معاون
توسعه مدیریت منابع انسانی معاونت
علمی و دکتر عبــاس زارعی ،رئیس
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران،
امضا شد.
خبرگزاري آنا1397 /۴/10

معاون آموزشــی دانشــگاه تهران از
برگزاری دورههــای مختلف آموزش
مهارتــی بــه دانشــجویان در حوزه
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مدیریت و کارآفرینی خبر داد و گفت :این دورهها منجر به
افزایش توانمندی دانشجویان و افزایش آمادگی برای ورود
به بازار کار و کارآفرینی میشود.
خبرگزاري فارس۱۳۹۷ /۴/۱۱

در ایــام امتحانــات  ۱۰هــزار و  ۸۰۰کاالی آموزشــی و
تنقالت سالم به همت مرکز مشاوره دانشگاه تهران در میان
دانشجویان توزیع شد.
خبرنامه دانشجویان ایران1397 /۴/12

صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران معاونت علمی
طرحی پسادکتری در دانشگاه تهران با عنوان «تدوین مدل
جهت شــناخت فرایند مصرف انرژی در سازمان براساس
مطالعه رفتار مصرفی کارکنان» را مورد حمایت قرار داد.
ذاکرنیوز۱۳۹۷ /۴/۱۲

دورههای آموزشی -مهارتی کهاد (ماینر) در دانشگاه تهران
طــی دو مرحله (کالسهــای الکترونیکــی و کالسهای
حضوری) از اول مرداد  ۱۳۹۷برگزار میشود.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۴/۱۲

محمود نیلیاحمدآبادی صبح امروز در نشست هماندیشی
دانشــگاهها با وزارت علوم برای دستیابی به رتبههای برتر
جهانی در وزارت علوم اظهار داشت :سیاست حقالتدریس
و حقالتحقیق بدترین سیاســتی بــود که پس از انقالب در
دانشــگاههای کشور ایجاد شد ،چرا که این سیاست مشوق
فردگرایی و ضد کار تیمی است.

			

خبرنامه دانشجویان ایران1397 /۴/16

حبیبالهی ،مدیر کل تربیت بدنی دانشــگاه تهران ،گفت:
در حال حاضر دانشــگاه تهران بالغ بر  70هزار متر فضای
ورزشــی دارد که حدود  35هزار متر آن فضای سرپوشیده
است.
باشگاه خبرنگاران جوان ۱۳۹۷ /۴/۱۸

مهلــت ارســال چکیده مقــاالت به هشــتمین کنفرانس
بینالمللی ایرانشناسان اسپانیا تا  ۳۰تیر  ۱۳۹۷تمدید شد.
خبرگزاري آنا 1397 /۴/18

انجمن اسالمی دانشجویان مســتقل دانشکده فنی دانشگاه
تهران در نامــهای به وزیر نفت خواســتار تغییر رویه این
وزارتخانه در محاسبه خوراک پتروشیمیها شد.
خبرگزاری تسنیم 1397 /۴/19

دومین دوره روزی با دانشگاه تهران را با شعار «من دانشگاه
تهرانی هســتم» ،دوشنبه هشــت مرداد سال جاری در همه
پردیسها و دانشکدههای دانشگاه تهران برگزار میشود.
شعار سال ۱۳۹۷ /۴/۱۹

آییــن نکوداشــت دانشآموختگی دانشــجویان بینالملل
دانشگاههای استان تهران در دانشگاه تهران برگزار میشود.
خبرنامه دانشجویان ایران ۱۳۹۷ /۴/۱۹

رئیــس کتابخانه مرکزی ،مرکز اســناد و تأمین منابع علمی
دانشگاه تهران ،با اشاره به اهدای  12هزار جلد کتاب به این
کتابخانه گفت :با کمک و مســاعدت موسسه خانه کتاب،
 10هزار جلد کتاب و بــه همت معاونت فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی 2 ،هزار جلد کتاب به منبع و مخزن
کتابخانه مرکزی ،مرکز اســناد و تامین منابع علمی دانشگاه
تهران افزوده شد.
ايبنا 1397 /۴/25

موسســه منطقهای آمــوزش عالی آب دانشــگاه تهران با
همکاری دانشــکده مهندسی عمران و مشــارکت استادان
ایرانی و بینالمللی از دانشــگاههای هلنــد و آلمان بدون
کنکور دانشجو میپذیرد.
ايلنا1397 /۴/26

محمود نیلــی احمدآبادی در گفتوگو بــا خبرنگار مهر
گفت :در حال حاضر برنامهای برای کاهش ظرفیت پذیرش
دانشجوی نوبت دوم نداریم ،اما در تامین بودجه برای این
دانشجویان با مشکل مواجه هستیم.
خبرگزاري مهر1397 /۴/26

رئیس پردیس بینالملل ارس دانشــگاه تهران از برگزاری
اولین دوره آمادگی آزمون مترجمین قوه قضائیه در پردیس
بینالمللی ارس خبر داد.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۴/۲۶

تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
و کانون فارغالتحصیالن فنی دانشگاه تهران به امضاء رسید.
خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۴/۲۹

تفاهمنامه بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کانون
فارغالتحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران به امضا رسید.
خبرگزاري فارس

۱۳۹۷ /۴/ ۳۰

معاون دانشجويي دانشگاه تهران از ارائه تغذیه ارگانیک در
مجموعه خوابگاههای این دانشگاه خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان۱۳۹۷ /۴/ ۳۰

دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران در راســتای ارتقای
مهارتهای روز مدیریتی دنیا دورههای کوتاه مدت MBA
و  DBAبرگزار میکند.

خبرگزاري ايسنا۱۳۹۷ /۴/۳۱

جـــــــــــــــــــــــدول هـا
انتصاب ،ارتقاء ،بازنشستگی ،تقدیر و تشکر ،ماموریت
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انتصـــابــــات
پرديس ابوريحان
نام و نامخانوادگي

رتبه علمي

انتصاب

تاريخ انتصاب

دکتر جابر سلطاني

استاديار

مدير اجرايي برگزاري سومين نمايشگاه دستاوردهاي دانشگاهها،
مؤسسات پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري در حوزه«مديريت سبز»

/3/4۹7

دكتر مرجان سيرجاني

استاد

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

۹۷/۲/۲۶

دكتر علي حاجي آقا بزرگي
اميري

استاديار

تغيير از سرپرست به رياست مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان
دانشگاه

۹۶/۶/۲۰

طيبه كربالئي مهريزي

-

عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران

97/4/16

دكتر سيدتقي اميد نائيني

استاديار

معاون علمي پرديس (۳سال)

97/5/1

دكتر مرجان مشكور

استاد

عضويت هيأت علمي وابسته دانشكده زمينشناسي (۳سال)

۹۷/۲/۲۶

دكتر محمدعلي آموزگار

استاد

مدير مسئول مجله ۳( Progress in Biological Sciencesسال)

97/4/4

دكتر پرويز رشيدي رنجبر

استاد

دبير كميته برنامهريزي و اجرايي كنفرانس بينالمللي
““MIDDLE EAST – EUROPE FORUM

97/3/12

دكتر منصور خليليعراقي

استاد

نايب رئيس كنفرانس بينالمللي
““MIDDLE EAST – EUROPE FORUM

97/3/12

پرديس دانشكدههاي فني

پرديس علوم

پرديس بينالمللي كيش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
دكتر امير رضا كشتكار

استاديار

عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

دکتر حسن احمدي

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

دکتر حسين آذرنيوند

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

دکتر غالمرضا زهتابيان

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

دکتر مجيد كريم پورريحان

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

دکتر داريوش مظاهري

استاد بازنشسته

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

پرديس هنرهاي زيبا

دکتر محمدمهدي عزيزي

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

دكتر فرشاد فرشته حكمت

استاديار

تمديد معاون آموزشي دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي (۳سال)

/۲۸/۳۹۷

دكتر غالمحسين كريمي دوستان

استاد

مدير مسئول نشريات :ادب فارسي ،ادب عربي ،پژوهشهاي علوم
تاريخي ،پژوهشنامه نقد ادبي و بالغت ،فلسفه ،مطالعات باستانشناسي و
پژوهشهاي ايران شناسي (۳سال)

97/3/29

دكتر روحاله هادي

دانشيار

مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي

97/4/24

دانشكده ادبيات و علوم انساني
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دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دكتر محمدعادل ضيائي

دانشيار

تمديد مدير گروه آموزشي فقه شافعي (۲سال)

۹۷/۱/۲۱

دكتر احمد باقري

استاد

رئيس دانشكده (۳سال)

۹۷/3/۲۱

دکتر سيدكاظم علوي پناه

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

دكتر حسين آقابابايي

-

عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات حقوق كيفري و جرمشناسي (۳سال)

97/4/12

دكتر محمدعلي اردبيلي

-

عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات حقوق كيفري و جرمشناسي (۳سال)

97/4/12

دكتر عليرضا باهنر

استاد

معاون اداري و مالي دانشكده

97/۳/1

دكتر داريوش شيراني

دانشيار

رئيس بيمارستان دامهاي كوچك دانشكده (۲سال)

97/۴/4

دكتر سيدحسين حسيني

استاد

تمديد معاونت آموزشي دانشگاه (۳سال)

۹۷/۵/۱۲

دكتر داود شريفي

استاد

تمديد معاون پژوهشي و فناوري دانشكده (۳سال)

۹۷/۲/۲۹

دكتر زهره انواري

استاديار

سرپرستي كتابخانه دانشكده

97/3/20

دكتر سيدمهدي اعتماديفرد

استاديار

رئيس دانشكده (۳سال)

97/4/26

استاديار

سرپرست هسته پژوهشي زيست الگو و الهام زيستي

97/4/19

دكتر محمدجواد اميري

استاديار

سرپرست معاونت اداري و مالي پرديس

97/2/31

دكتر مرجان مشكور

استاد

عضويت هيأت علمي وابسته گروه آموزشي طراحي محيط زيست

۹۷/۳/۲

دكتر عبدالرضا كرباسي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله ۳( Desertسال)

97/۴/20

دكتر روح اله حسيني

استاديار

تمديد سرپرست مركز مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا دانشكده

۹۶/۱۲/۱۹

دكتر محمد اسماعيل نباتيان

استاديار

سرپرست گروه تاريخ و تمدن و انقالب اسالمي

97/4/12

دكتر عباس زارعي هنزكي

استاد

دبير كميته علمي كنفرانس بينالمللي
““MIDDLE EAST – EUROPE FORUM

97/3/12

استاد

تمديد رياست مؤسسه (۳سال)

۹۶/۹/۱۷

دكتر محمدجواد كالئي

استاديار

تمديد رئيس مركز تقويم مؤسسه (۳سال)

۹۷/۳/۲۳

مهندس سيدمصطفی ميرسليم

-

تمديد عضويت در شوراي مركز تقويم دانشگاه (۳سال)

۹۷/۲/۲۹

دکتر عليرضا موحدنژاد

-

تمديد عضويت در شوراي مركز تقويم دانشگاه (۳سال)

۹۷/۲/۲۹

فريد قاسملو

-

تمديد عضويت در شوراي مركز تقويم دانشگاه (۳سال)

۹۷/۲/۲۹

دانشكده جغرافيا

دانشكده حقوق و علوم سياسي

دانشكده دامپزشكي

دانشكده علوم اجتماعي

دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر مهدي ضرابي

دانشكده محيط زيست

دانشكده مطالعات جهان

دانشكده معارف و انديشه اسالمي
پارك علم و فناوري

مؤسسه لغتنامه دهخدا و مركز بينالمللي آموزش زبان فارسي
دكتر علي درزي

موسسه ژئوفيزيك
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دکتر حميدرضا گياهی يزدی

-

تمديد عضويت در شوراي مركز تقويم دانشگاه (۳سال)

۹۷/۲/۲۹

دكتر فرحناز تقوي

استاديار

تمديد معاون اداري ومالي مؤسسه (۳سال)

97/۳/23

حجتاالسالم و المسلمين آقاي
مهدي سهرابي

-

تمديد عضويت در شوراي مركز تقويم دانشگاه (۳سال)

۹۷/۴/۳

دكتر حبيب رحيمي

استاديار

رئيس مركز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله (۳سال)

97/4/4

دكتر مهدي رضاپور

دانشيار

معاون پژوهشي موسسه (۳سال)

97/4/5

مؤسسه فناوري و نوآوري ارس
دكتر زهرا امام جمعه

استاد

رئيس مؤسسه فناوري و نوآوري ارس (۳سال)

97/2/29

مهندس محسن نريمان

-

عضو هيأت امناي مؤسسه فناوري و نوآوري ارس

/۳۰/۲۹۷

دكتر يوسف داداشزاده

-

عضو هيأت امناي مؤسسه فناوري و نوآوري ارس

/۳۰/۲۹۷

مهندس احد نصرتي وايقان

-

عضو هيأت امناي مؤسسه فناوري و نوآوري ارس

/۳۰/۲۹۷

مهندس جعفر ملكي

-

عضو هيأت امناي مؤسسه فناوري و نوآوري ارس

/۳۰/۲۹۷

مهندس ابراهيم نصيري

-

عضو هيأت امناي مؤسسه فناوري و نوآوري ارس

/۳۰/۲۹۷

معاونت آموزشي

دكتر حسن ابراهيمي

دانشيار

دبير هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي

97/۳/23

دكتر حسن ابراهيمي

دانشيار

عضو شوراي سياستگذاري و نوآوري آموزشي دانشگاه

97/4/9

محسن تقي نقيلو

-

معاون موزهها و مراكز فرهنگي ادارهكل فرهنگي و اجتماعي

97/4/6

دكتر علي حسين رضايان قيه
باشي

دانشيار

معاون اداري و مالي سازمان

97/3/1

دكتر محمدرضا صادقي مقدم

استاديار

تمديد معاون توسعه و بهرهبرداري سازمان توسعه و سرمايهگذاري
(۳سال)

۹۷/۵/۲۵

دكتر احسان چيتساز

-

«عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران»

97/4/16

نيره كاظمي

-

«عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران»

97/4/16

رئيس اداره حفاظت فيزيكي پرديس مركزي

97/4/31

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

تمديد رياست دانشگاه تهران (۴سال)

۹۷/۴/۲۶

محمدعلي گودرزي

-

اصالح از سرپرست مديريت رفاه به مديركل امور رفاهي دانشگاه

/۴/۲۹۷

دكتر محمدرضا حاتمي

استاديار

«رئيس كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران»

97/4/16

رقيه احمدي

-

«عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران»

97/4/16

ايوب سروري

-

«عضو كميته اصلي ارتقا رتبه كاركنان دانشگاه تهران»

97/4/16

معاونت فرهنگي

سازمان توسعه و سرمايهگذاري دانشگاه

ادارهكل برنامهريزي و تحول سازماني

ادارهکل حراست

-

شهرام كنعاني برانقار

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي
ادارهکل منابع انساني و امور رفاهي
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ارتــقـــــاء

پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی

رتبه جدید علمی

تاریخ ارتقاء

دكتر جالل اميني

استاد

۹۷/۳/۲

دكتر محمد مهدي نصيري خونساري

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دكتر محمد قمبري

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دكتر صادق فتحي دهكردي

دانشيار

۹۷/۳/۲

دكتر محمدجواد ارسطا

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دكتر مجيد خانعلي

دانشيار

۹۷/۳/۲

دكتر حامد ابراهيميان طالشي

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دكتر مسعود فكري

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دكتر شادي نفيسي

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دكتر زينب برخورداري

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دانشيار

۹۷/۳/۲

دكتر سيد طاها مرقاتي خوئي

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دكتر افسانه باقري

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دكتر عليرضا نيك فرجام

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

دکتر فاطمه ثقفي

دانشيار

۹۷/۳/۲

دكترعلي پيران نژاد

دانشيار

۹۷/۳/۲

دكتر نادر نقشينه

دانشيار

۹۷/۴/۱۳

پرديس فارابي

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
دكتر هومن مينو نژاد

دانشكده حقوق و علوم سياسي

دانشكده كارآفريني

دانشكده علوم و فنون نوين

دانشكده مديريت
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بازنشستــــگان

پردیس ابوریحان
نام و نامخانوادگي

سمت

تاريخ اجراي حكم

حجت اله محنتي

متصدی امور دفتری و بایگانی

/۱/۲ ۹۸

محمد مهدی ایمان

مربي

/۱/۷ ۹۷

دکتر بهجت فروزنده

دانشيار

/۱/۷ ۹۷

رمضانعلی رمضانپور

تکنسين

/۲۸/۱۲۹۷

معصومه صادقي

کارشناس

/۱/۷۹۷

دکتر نصرت اله ضرغام

دانشیار

۹۷/۱۱/۱۵

مهدي مهرپورپيجان

رئيس اداره امور مالي

/۱/۳۹۸

عسگر علیزاده ذوالبین

کارشناس امور دانشجویی

/۱/۵۹۷

معصومه صادقي

کارشناس

/۲۸/۱۲۹۷

علی میردار هریجانی

انباردار

۹۷/۱۰/۱

سيده صغري عظيمي

مسئول امور آموزشی و دفتری

/۱/۸۹۷

دکتر غالمعلي حدادعادل

دانشيار

/۱/۷۹۷

دکتر رضا شیوا

استاديار

/۱/۷۹۷

کارشناس کتابداری

/۱/۷۹۷

دکتر شهال معظمي

دانشيار

/۱/۷۹۷

فرزانه تيموري حميد

مسئول دفتر

/۱/۹۹۷

اسماعیل مسلمی

مراقب دام

/۱/۷۹۷

امين اموال

/۱/۷ ۹۷

کاردان امور سمعی و بصری

تغيير تاريخ بازنشستگي از /۱/۳۹۷
به /۱/۷۹۷

پردیس دانشکدههای فنی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشکده اقتصاد

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
محمد حسیننژاد ایران

دانشکده حقوق و علوم سياسي

دانشکده دامپزشکی

دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي
شيرخدا شجاعي

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
داود باباالری
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دانشکده محیط زیست
دکتر علی ترابیان

استاد

/۱/۷ ۹۷

قدرت عبدالهزاده

کاردان امور دانشجوئی

/۱/۷۹۷

حیدر قاسمیان سیاهکلرودی

مسئول امور آموزشی و دفتری

/۱/۱۱۹۷

دکتر طهماسب مظاهري خورزني

استادیار

/۱۵/۱۱۹۷

دانشکده مديريت

مؤسسه ژئوفیزیک
علي الهي

معاونت آموزشي

۹۸/۵/۱

نگهبان

غالمعلي طهوري

معاون پذيرش و ثبت نام ادارهكل خدمات آموزشي

/۲۰/۱۹۷

اعظم کوچه مشکی

رئیس ادارهکل برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی

/۲۸/۱۱۹۷

مسعود يوسفي

كارشناس مسئول سفارشات

/۱/۱۰۹۷

خسرو زنجانی پور قنبری

امین اموال

/۲۸/۱۲۹۷

میترا شادمان

كارشناس بهداشت ادارهكل بهداشت و درمان

/۱/۵۹۷

اسداله نمازي

متصدي امور خوابگاه

۹۷/۷/۱

ماشاءاله حسین مردی

رئیس محترم اداره ( خوابگاه ها )

۹۷/۸/۱

محمد ابراهیم تاج الدین

متصدي محترم خوابگاه

۹۸/۳/۱

مهدي نجاراف

امين اموال

۹۷/۹/۱

سيد جعفر موسوي

مامور حراست فيزيكي

/۱/۷۹۷

کاظم غمناک سنگ بجاری

مامور حفاظت فیزیکی

/۱/۵۹۷

نورمحمد عبدالمالكي

مامور حفاظت فيزيكي

/۱/۷۹۷

داود روشنی ثمرین

مامور حفاظت فیزیکی

/۱/۵۹۷

سیروس مالمیر

مامور حفاظت فیزیکی

/۱/۵۹۷

ابوالفضل همايتي نمين

مامور حفاظت فیزیکی

/۱/۹۹۷

خسرو کربالئی محمد میگونی

سرنگهبان

/۱/۵۹۷

قرداش مهدی زاده ثمرین

سرنگهبان

/۱/۵۹۷

حسین جوزانی

مامور حفاظت فيزيكي

/۱/۷۹۷

داود روستائی

مامور حفاظت فيزيكي

۹۷/۱۲/۲۸

سرمعلی بیرامی صوفلو

مامور حفاظت فيزيكي

۹۷/۱۲/۲۸

احمد مالمیر

مامور حفاظت فيزيكي

۹۷/۱۲/۲۸

معاونت بينالملل

معاونت پژوهشي

معاونت دانشجوئي

ادارهکل امور خوابگاه

ادارهکل حراست
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تقديـــر و تشـــکر

پرديس علوم
نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

در دوران مسئوليت قبلي

دكتر فرزانه شميراني

استاد

دبير هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

دكتر ابراهيم اميري تكلداني

استاد

معاونت اداري و مالي پرديس ارس

دكتر سيدرضا ميرائي آشتياني

استاد

رياست مؤسسه فناوري و نوآوري ارس

دكتر شاهين رفيعي

استاد

معاونت علمي پرديس البرز

دانشيار

مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي

دكتر مجيد معارف

استاد

رئيس دانشكده الهيات و معارف اسالمي

دكتر سيدسعيد ميرزرگر

دانشيار

معاونت اداري و مالي دانشكده

دكتر شهرام جمشيدي

استاد

رياست بيمارستان دامهاي كوچك

دكتر محمد مرادي

استاديار

سرپرستي معاونت اداري و مالي سازمان توسعه و
سرمايهگذاري دانشگاه

دكتر طاهر روشندل اربطاني

استاد

مدير گروه آموزشي بخش مديريت رسانه

دكتر علي اصغر پورعزت

استاد

مدير گروه آموزشي مطالعات مديريت اسالمي

دكتر منوچهر انصاري

دانشيار

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر عليرضا حاجياننژاد

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دانشكده دامپزشكي

دانشكده مديريت

دانشكده معارف و انديشه اسالمي

مدير گروه آموزشي

MBA

دكتر محمد نصيري

استاديار

مدير گروه آموزشي تاريخ و تمدن و انقالب اسالمي

دكتر مهدي رضاپور

دانشيار

رياست مركز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله

دكتر وحيد ابراهيمزاده اردستاني

استاد

معاونت پژوهشي مؤسسه

احمد قاسمی

-

رياست اداره حفاظت فيزيكي پرديس مركزي

مؤسسه ژئوفيزيك

ادارهکل حراست
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ماموریتها و سفرهای علمی
پرديس دانشکدههاي فني
نام و نامخانوادگی

رتبه علمی

گروه

کشور

دكتر محمد كارآموز

استاد

عمران

آمريكا

مدت

هدف

شركت در كنكره جهاني محيط زيست  ۹۷/۳/۱۱تا ۹۷/۳/۱۹
و منابع آب

دكتر امين جميلي

استاديار

صنايع

فرانسه

شركت در كنفرانس IEOM 2018

 ۹۷/۵/۳تا ۹۷/۵/۶

دكتر عطااله طالعيزاده

-

صنايع

فرانسه

شركت در كنفرانس IMAC 2018

 ۹۷/۴/۱۲تا ۹۷/۴/۲۱

دكتر عطااله طالعيزاده

-

صنايع

مجارستان

شركت در كنفرانس 20th Intl.
Symoosium on Inventories

 ۹۷/۵/۲۶تا ۹۷/۶/۴

دكتر سيامك حاجي يخچالي

استاديار

صنايع

فرانسه

شركت در كنفرانس ICASET 2018

 ۹۷/۳/۳۱تا ۹۷/۴/۳

دكتر رمضانعلي مهدوينژاد

دانشيار

مكانيك

مالزي

شركت در كنفرانس ICEMPM 2018

 ۹۷/۵/۳۱تا ۹۷/۶/۳

دكتر پدرام حنفيزاده

استاديار

مکانيک

اتريش

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۳/۲۹تا ۹۷/۴/۱۱

دكتر بهزاد مشيري

استاد

برق و كامپيوتر

كانادا

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۴/۲۴تا ۹۷/۶/۲۲

دكتر مهدي پور فتح

استاديار

برق و كامپيوتر

امارات

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۳/۲۴تا ۹۷/۳/۲۹

دكتر كريم محمد پور اقدم

استاديار

برق و كامپيوتر

كانادا

شركت در كنفرانس

ANTEM2018

 ۹۷/۵/۲۶تا ۹۷/۶/۲

دكتر كبري قرئلي

استاديار

مكانيك

كانادا

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۴/۵تا ۹۷/۶/۱

دكتر حسين عارفي

استاديار

نقشه برداري و

آلمان

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۴/۱۰تا ۹۷/۶/۸

دكتر مهرداد رئيسي
دهكردي

دانشيار

مكانيك

ژاپن

شركت در كنفرانس

 ۹۷/۶/۲۳تا ۹۷/۷/۱

دكتر كيوان صادقي

استاد

مكانيك

ايتاليا

شركت در كنفرانس

دكتر علي يار جوادي

استاديار

شيمي

آلمان

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۴/۱۰تا ۹۷/۶/۸

دكتر مهرداد رئيسي
دهكردي

دانشيار

مكانيك

كره جنوبي

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۴/۱۳تا ۹۷/۴/۱۵

دكتر منوچهر مرادي سبزوار

دانشيار

برق و كامپيوتر

امريكا

شركت در كنفرانس NDS2018

 ۹۷/۴/۳۰تا ۹۷/۵/۵

دكتر حسين تقدس

استاديار

عمران

آلمان

شركت در كنفرانس ISARC 2018

 ۹۷/۴/۲۷تا ۹۷/۵/۶

دكتر كبري قرئلي

استاديار

مكانيك

كانادا

شركت در كنفرانس ICHTFF 2018

 ۹۷/۵/۴تا ۹۷/۵/۹

دكتر محرم دولتشاهي پيروز

دانشيار

عمران

آمريكا

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۴/۲۷تا ۹۷/۵/۱۲

دكتر جواد فيض

استاد

برق و كامپيوتر

اندونزي

شركت در كنفرانس APSEM2018

 ۹۷/۵/۱تا ۹۷/۵/۶

دكتر حسين آذرنيوند

استاد

منابع طبيعي

آلمان

بازديد از دانشگاه روتنبورگ آلمان -ايراد

/۱۳/۴۹۷تا /۲۰/۴۹۷

دكتر مجيد عزيزي

استاد

علوم و صنايع چوب و

چين

شركت در كنفرانس بين المللي دوساالنه
" Business and Innovation
”Systems

/۱۹/۴ ۹۷تا /۲۶/۴۹۷

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي

اطالعات مكاني

كاغذ

th Sympusium 29
IX Mechanics of 2018

سخنراني و پيگيري پروژه علمي فيمابين

 ۹۷/۶/۱۱تا ۹۷/۶/۱۹
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دكتر اميرحسين

دانشيار

محيط زيست

چين

مأموريت پژوهشي

/۱/۷ ۹۷تا /۳۱/۶۹۸

دكتر مصطفي اويسي

دانشیار

زراعت و اصالح نباتات

سوئيس

مأموريت پژوهشي

/14/4 ۹۷تا /14/6۹۷

دكتر عليرضا صبوري

استاد

گياه پزشكي

تركيه

شركت در كنفرانس بينالمللي
"International Congress of
”Acaology

/۱۱/۶ ۹۷تا/۱۸/۶۹۷

دكتر احمد رضوانفر

استاد

اقتصاد و توسعه

مالزي

شركت در كنفرانس بينالمللي
" International Conference
on Environment, Agriculture,
”Biology and Natural Resorces

/۲۸/۴ ۹۷تا/۵/۵۹۷

دكتر سعيد يزداني

استاد

اقتصاد و توسعه

كانادا

شركت در كنفرانس بينالمللي
" International Conference
on Food and Agricultural
”Engineering

/۳/۵ ۹۷تا /۱۰/۵۹۷

دكتر حسين اسدي

دانشيار

مهندسي و فناوري

روسيه

شركت در كنفرانس بينالمللي
”" ICCE Symposium

/۳/۶ ۹۷تا /۱۰/۶۹۷

دكتر حسن خسروي

استاديار

احياي مناطق خشك و

آلمان

بازديد از دانشگاه روتنبورگ آلمان

/۱۳/۴ ۹۷تا/۲۰/۴۹۷

دكتر آرش ملكيان

دانشيار

احياي مناطق خشك و

آلمان

بازديد از دانشگاه روتنبورگ آلمان

/۱۳/۴ ۹۷تا/۲۰/۴۹۷

دكتر انوشيروان

استاديار

جنگلداري و اقتصاد

بحرين

شركت در اجالس جهاني يونسكو

/۴/۴ ۹۷تا/۱۱/۴۹۷

دكتر نوذر قهرمان

دانشيار

آبياري و آباداني

كانادا

شركت در كنفرانس بينالمللي
" International Conference and
”96th IEC Meeting of the ICID

/۲۰/۵۹۷تا /۲۷/۵۹۷

دكتر سيد ولي حسيني

دانشيار

شيالت

تركيه

شركت در كنفرانس بينالمللي
" International Congress on
”Fisheries and Aquatic Research

/۱۹/۴ ۹۷تا
/۲۵/۴۹۷

دكتر سيد ولي حسيني

دانشيار

شيالت

تركيه

مأموريت پژوهشي

/۲۶/۴ ۹۷تا /۲۰/۶۹۷

دكترسهيل ايگدري

دانشيار

شيالت

تركيه

مأموريت پژوهشي

/۲۶/۴ ۹۷تا /۱۵/۶۹۷

دكترسهيل ايگدري

دانشيار

شيالت

تركيه

شركت در كنفرانس بينالمللي
" International Congress on
”Fisheries and Aquatic Research

/۱۹/۴ ۹۷تا
/۲۵/۴۹۷

دكتر پدرام عطارد

دانشيار

جنگلداري و اقتصاد

چين

مأموريت پژوهشي

/۱۰/۵ ۹۷تا /۲۰/۶۹۷

دكتر سحاب حجازي

دانشيار

علوم و صنايع چوب و

تركيه

شركت در كنفرانس بينالمللي
" International Forest Products
”Congress - ORENKO

/۲/۷ ۹۷تا /۹/۷۹۷

دكتر كامبيز

استاد

علوم و صنايع چوب و

آلمان

در راستاي برنامه دعوت از مدرسين در

/۱۰/۴ ۹۷تا /۲۴/۴۹۷

حميديان

شيرواني

پورطهماسي

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

كوهستاني

كوهستاني
جنگل

جنگل
كاغذ

كاغذ

چارچوب توافق نامه اراسموس پالس و به
منظور تدوين پروژه مشترك تحقيقاتي
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دانشيار

دكتر مسعود
پارسينژاد

اسپانيا

آبياري و آباداني
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/۱۰/۴ ۹۷تا /۱۷/۴۹۷

شركت در كارگاه بينالمللي
"Workshop for Trainers on
”Water productivity

پرديس هنرهاي زيبا
دكتر سعيد يوسفي

استاديار

معماري

اتريش

شركت در كنفرانس بينالمللي

 ۹۷/۴/۹تا ۹۷/۴/۱۶

دکتر پوپك عظيم پور تبريزي

مربي

هنرهاي نمايشي

آلمان

شركت در كنگره UNIMA

 ۹۷/۲/۲۰تا ۹۷/۲/۲۷

دكتر رزيتا فرزام

استاديار

طراحي صنعتي

ژاپن

انجام طرح پژوهشي تحت عنوان (طراحي  ۹۷/ ۳/۲۰تا ۹۷/۵/۱۳
و توسعه محصوالت فراگير با توجه به
كاهش خسارات پس از فاجعه)

دانشکده دامپزشکي
دکتر جواد صادقينژاد

استاديار

علوم پايه

سوئيس

مأموريت پژوهشي

/۱۰/۵۹۷تا ۹۷/۷/۸

دکتر دنيا نيكآئين

استاديار

ميكروبيولوژي و

هلند

شركت در 20 th Congress of the
international society for human
& animal mycology

/۶/۴ ۹۷تا/۱۵/۴۹۷

دکتر محمد مالزم

استاديار

جراحي و راديولوژي

سوئيس

مأموريت پژوهشي

/۱۱/۴ ۹۷تا /۷/۶۹۷

دکتر علي خنجري

-

بهداشت و كنترل مواد

اسپانيا

شركت در III Spanish Conference
in Sociology of Food

/۳/۷ ۹۷تا /۹/۷۹۷

دکتر علي ميثاقي

دانشيار

بهداشت و كنترل مواد

تركيه

شركت در كنگره صنايع غذايي

/۵/۲۸ ۹۷تا /۶/۳۹۷

دکتر ابوالفضل كامكار

استاد

بهداشت و كنترل مواد غذايي

تركيه

شركت در كنگره صنايع غذايي

/۵/۲۸ ۹۷تا /۶/۳۹۷

دکتر حسينعلي ابراهيم

استاد

بهداشت و بيماريهاي

تركيه

شركت در كنگره صنايع غذايي

/۵/۲۸ ۹۷تا /۶/۳۹۷

دکتر علي طاهري

دانشيار

بهداشت و بيماريهاي

تركيه

شركت در كنگره صنايع غذايي

/۵/۲۸ ۹۷تا /۶/۳۹۷

دکتر امير نياسري

استاد

ي و بيماريهاي
مامائ 

برزيل

شركت در10th International
Ruminant Reproduction

/۱۴/۶۹۷تا /۶/۲۲۹۷

دکتر محمدمهدي دهقان

استاد

جراحي و راديولوژي

اسپانيا

شركت درپنجمين كنگره جهاني ارتوپدي

/۱۵/۶ ۹۷تا /۶/۲۵۹۷

دکتر مرتضي زنده دل

دانشيار

علوم زيستي

امارات

زاده موسوي
ميرقائد

نسلجي

ايمونولوژي

غذايي

غذايي

آبزيان

آبزيان

توليدمثل

دامپزشكي و نوزدهمين كنگره انجمن
ارتوپدي دامپزشكي اروپا

خيبري

شركت در /۶/۲۱ Neuroscience Congress ۹۷تا /۶/۳۰۹۷
2018

دانشكده علوم و فنون نوين
دكتر رهام رفيعي

دانشيار

دكتر مجتبي طحاني استاديار
دكتر مهدي رهايي
جهرمي

-

هوا و فضا

هلند

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

 ۹۷/۴/۸تا
۹۷/۴/۱۶

هوا فضا

ژاپن

شركت در كنفرانس " 29 th IAHR Symposium on
“ hydraulic Machinery and Systems

 ۹۷/۶/۲۲تا

علوم زيستي

تركيه

شركت در كنفرانس " ICBN 2018 : 20th International
“ ) Conference on Biosensors and Nanotechnology

 ۹۷/۴/۳۰تا

۹۷/۶/۳۱
۹۷/۵/۶
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معاونت آموزشي
دكتر سيدحسين حسيني

انگلشناسي

استاد

شركت در جلسه معاونين آموزشي

شيراز

دانشگاههاي سطح يك كشور

معاونت اداري و مالي

/۳۰/۳ ۹۷تا /۳۱/۳۹۷

دكتر سعيد يزداني

استاد

اقتصاد و توسعه

نور

شركت در نوزدهمين نشست معاونين اداري و مالي

 ۹۷/۴/۱۲تا

دكتر ناصر مطيعي

استاديار

اقتصاد و توسعه

اصفهان

شركت در جلسه بيست و يكمين نشست اعضاي

۹۷/۴/۲۷

کشاورزي

کشاورزي

معاونت بينالملل
دكتر افشين آخوندزاده
بستي

استاد

دکتر افشين آخوندزاده
بستي

استاد

شوراي راهبري روش هاي نوين مالي وزارت علوم

بهداشت و كنترل

بلغارستان

شركت درهمايش و پنل تخصصي مراسم اختتاميه

 ۹۷/۴/۱۰تا

هنرهاي نمايشي و

ترکيه -

اندونزي

شركت در اجالس رؤساي برتر ايران و تركيه و
همچنين كنفرانس اتحاديه دانشگاههاي آسيا و

 ۹۷تا
/۱۶/۴ 

بهداشت و كنترل

تركيه

شركت در كنگره صنايع غذايي

مواد غذايي

دكتر محمد باقر قهرماني دانشيار

دانشگاههاي سطح يك كشور

موسيقي

مواد غذايي

پروژه مرحبا اراسموس

اقيانوسيه )( AUAP

سازمان توسعه و سرمايه گذاري دانشگاه
دكتر علي محقر

مديريت

استاد

صنعتي

مشهد

پيگيري و حل مشكالت مربوط به زمين زائرسراي
دانشگاه تهران و همچنين شركت در جلسه با

دکتر محمود نيلي احمد

استاد

متالورژي و مواد

ترکيه -

اندونزي

همچنين كنفرانس اتحاديه دانشگاههاي آسيا و

دكتر سيد احمدرضا

استاد

تاريخ و تمدن ملل

ترکيه

شركت در اجالس رؤساي برتر ايران و تركيه

خضري

اسالمي

۹۷/۴/۱۴

/۲۳/۴۹۷

/۵/۲۸ ۹۷تا
/۶/۳۹۷

/۴/۴ ۹۷تا /۸/۴۹۷

شهردار خراسان رضوي

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي
آبادي

۹۷/۴/۱۵

شركت در اجالس رؤساي برتر ايران و تركيه و

/۱۶/۴ ۹۷تا /۲۳/۴۹۷

اقيانوسيه )( AUAP

/۱۴/۴ ۹۷تا /۱۶/۴۹۷

مركز فناوري اطالعات و فضاي مجازي
دكتر محمودرضا

دانشيار

برق و كامپيوتر

كانادا

بازديد از آزمايشگاه دانشگاه اتاوا در راستاي نهادينه كردن  ۹۷/۳/۳۰تا ۹۷/۴/۲۱

دكتر محمودرضا

دانشيار

برق و كامپيوتر روماني

 ۹۷/۳/۶تا ۹۷/۳/۱۲

هاشمي
هاشمي

مركز آموزشهاي الكترونيكي
دكتر سيداميد فاطمي

استاديار

برق و كامپيوتر

روماني

گزينش
دكتر محمد
رضائيان

دانشيار

بهداشت و تغذيه
دام و طيور

كردستان

همكاري هاي علمي و تحقيقات مشترك دو دانشگاه

شركت در كنفرانس تخصصي  ITدر دانشگاه بخارست
به دعوت اتحاديه دانشگاههاي جهان IAU

شركت در كنفرانس تخصصي  ITدر دانشگاه

بخارست به دعوت اتحاديه دانشگاههاي جهان IAU
شركت در نشست تخصصي مديران هستههاي

گزينش كاركنان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

 ۹۷/۳/۶تا ۹۷/۳/۱۲

 ۹۷/۴/۲۶تا ۹۷/۴/۲۷

N E W S

UT President Takes Part in
AUAP and IAUP Events in
Indonesia

UT Cooperation with
Russian Islamic Universities
and Institutions
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Spanish Ambassador Visits UT

Mr. Eduardo López Busquets, Ambassador of
Spain to Iran met Prof. Saeid Reza Ameli, Dean
of the Faculty of World Studies, UT on 10 July,
2018.
This meeting which was held in the presence
of Prof. Maryam Haghrossta, Head of
Department of Latin American Studies,
the ways to promote further cultural and
academic ties with Spanish universities such
as Barcelona, University of Santiago de
Compostela, Mardid, Valencia, and Seville
were reviewed.
In the beginning of discussion, Prof. Ameli
stated that the Iranian and Spanish students
enjoy very good academic relations. At the
continuation of discussion five pivots of

cooperation was put forth which was agreed
upon in principle between the two sides:
establishment of Master’s degree program in
Spanish studies, establishment of the field of
world studies at Bachelor’s degree program in
form of dual or joint degrees with one of the
Spanish universities, exchange of students,
in particular on Iranian studies, holding
conference and cultural week of Spain in UT
and enriching the digital library of FWS with
Spanish books.
According to Prof. Ameli, these proposed five
pivots will help to fill the gap of information
and boost further understanding between
the UT and Spanish universities and the two
nations as well.

French Embassy Attaché for Scientific and Technical Cooptation Visits UT
Mr. Jean Christoph Bonté, the Attaché for
Scientific and Technical Cooperation of French
Embassy in Tehran paid a visit to the College of
Engineering, University of Tehran on Monday,
Apr. 25. During his visit Mr. Bonté had separate
meetings with Dr. Zamani, Associate-Dean for
International Affairs, and heads of Schools
of Industrial Engineering (Prof. Jolai) and
Mechanical Engineering (Prof. Abrinia), where
the opportunities for scientific and technical
cooperation between the College and French
universities and Institutes were discussed.

After visiting some labs of the college including
High Voltage Lab, Center of Advanced
Systems and Technologies (CAST) and Solar
Car (Persian Gazelle), Mr. Bonté met Prof.
Soltani (Dean of the College of Engineering),
Dr. Hanafizadeh (Deputy for Research Affairs),
Dr. Kamareh, and Prof. Tavakkolimoghaddam
during the lunch time. Both sides agreed to
facilitate the administrative and bureaucratic
works for the scientists in order to boost the
scientific collaboration between the CoE of UT
and French universities and research institutes.
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The Center for World University Rankings Rates UT as a
Top Global University
The University of Tehran’s strength in Quality
of Education, Quality of Faculty and Research
Output was recognized in the newest ranking
by Center for World University Rankings.
According to the Center for World University
Rankings, University of Tehran is among
the top 500 universities higher-education
institutions worldwide. The place of UT has
improved this year and it has jumped to 461,
as compared with UT’s ranking of 723 in
2017.
CWUR’s rankings grade universities on
seven factors without relying on surveys
and university data submissions: quality of
teaching, alumni employment, quality of

faculty, research output, quality publications,
influence, and citations. The methodology has
been enhanced this year, with research now
accounting for 70% of the total score.
The Center for World University Rankings
(CWUR) is a leading consulting organization
providing policy advice, strategic insights,
and consulting services to governments
and universities to improve educational
and research outcomes. CWUR publishes
authoritative global university rankings, known
for objectivity, transparency, and consistency,
which are trusted by students, academics,
university administrators, and government
officials from around the world.

The Renewal of the Agreement Between UNESCO and
the University of Tehran, on the UNESCO Chair on
Interdisciplinary Research in Diabetes (UCIRD)
In the light of the good results achieved by the
Chair, under the supervision of Prof. Ali Akbar
Moosavi Movahedi, confirmed by the positive
report on the evaluation of its activities,
UNESCO has agreed to renew the agreement
for the additional period of four years until 4
January 2022. This Unesco Chair had been
established at UT on 4 January, 2014.
Launched in 1992, the UNITWIN/UNESCO
Chairs Program promotes international interuniversity cooperation and networking to
enhance institutional capacities through
knowledge sharing and collaborative work.
The Program supports the establishment of
UNESCO Chairs and UNITWIN Networks in
key priority areas related to UNESCO’s fields of
competence – i.e. in education, the natural and
social sciences, culture and communication.
Through this network, higher education and

research institutions all over the globe pool their
resources, both human and material, to address
pressing challenges and contribute to the
development of their societies. In many instances,
the Networks and Chairs serve as think tanks
and as bridge builders between academia, civil
society, local communities, research and policymaking. They have proven useful in informing
policy decisions, establishing new teaching
initiatives, generating innovation through
research and contributing to the enrichment of
existing university programs while promoting
cultural diversity. In areas suffering from a
dearth of expertise, Chairs and Networks have
evolved into poles of excellence and innovation
at the regional or sub-regional levels. They also
contribute to strengthening North-South-South
cooperation. Today, the Program involves over
854 institutions in 134 countries.
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UT President Takes Part in AUAP and
IAUP Events in Indonesia
The Association of Universities of Asia and
the Pacific (AUAP) in cooperation with
Surabaya University hosts The 1st Joint
International Conference AUAP&IAUP
and The 33rd AUAP Annual Conference
and AUAP Board Meeting in Surabaya,
Indonesia on July 9-12, 2018.
Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President
of University of Tehran and Prof. Mohammad
Bagher Ghahramani, Vice President for
International Affairs, have attended this
event. It is worth noting that at present
President of the University of Tehran is the
First Vice President of AUAP. During these
events, Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi
had a meeting with Prof. Joniarto Parung, the
Rector of Surabaya University and exchanged
ideas on the ways of promoting mutual
academic ties between the two universities.
Association of Universities of Asia and
the Pacific (AUAP) is an association of
university chief executives from higher

education institutions in Asia, Pacific and
around the world. Membership is to those
individuals who serve as presidents, rectors
or vice-chancellors at regionally accredited
colleges or universities, privates sectors and
international organizations.
AUAP was founded and established by
representatives of universities in the Asia
and Pacific region assembled in conference
at Suranaree University of Technology,
Nakhorn Ratchasima, Thailand, on 28 July
1995.

The 2018 Graduation Ceremony for International
Students Holds at UT
The 2018 Graduation Ceremony for
International Students (Universities of Tehran
Province) was held at the venue of Ferdowsi
Hall, Faculty of Literature and Humanities,
University of Tehran at 9-12 a.m, on 15 July,
2018 in the presence of high ranking officials
from the Ministry of Science, Research and
Technology, universities of Tehran province
and a great number of international students
and professors .
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The Third Round of Iran-Italy Cultural
Dialogues Holds in Italy
On 18-19, 2018, The Third Round of Iran Italy
Cultural Dialogues was held in Rome, Italy
focusing on the ways of disengagement from
the religious radicalism. In this joint meeting
a number of outstanding Iranian and Italian
scholars such as Prof. Salimi, President of
Allameh Tabataba’i University, Prof. Carlo
Cereti, former Culutral Attache of Italy to Iran
from Sapienza University of Italy presented

their speeches.
Representing University of Tehran, Prof. Seyed
Ahmad Reza Khezri, faculty member of the
Faculty of Theology and Islamic Studies and
Advisor to the President and Director General
of Office of Public Relations attended this event
and presented a speech on historical causes and
roots of radicalism in the Middle East and the
ways of disengagement from it.

Roundtable on Joint Cooperation Between University of
Tehran and Russian University of Transport (RUT)

On 29 May, 2018 a joint roundtable was
held between participants from University of
Tehran and Russian University of Transport
(RUT) focusing on implementation of the
potential of international transport corridor
(ITC) “North-South”: Russian - Iranian
cooperation.
The topics of papers presented by the
participants from University of Tehran

included the followings:
-Techno-Economic Options for
North-South
Transportation
Corridor (Prof. Sadegh Vaez
Zadeh, Faculty Member of
the School of Electrical and
Computer Engineering, UT)
-Factors
affecting
travel
demand
between
Tehran
and Moscow: A behavioral
investigation of tourist trips
(Prof. Navid Khatami, Faculty Member of
the School of Civil Engineering, College of
Engineering, UT)
-North-South
Railway
Transportation
Corridor; opportunities and challenges ( Prof.
Ali Parvizi, Faculty Member of the School
of Mechanical Engineering, College of
Engineering, UT).

UT Cooperation with Russian Islamic Universities and Institutions
As a joint effort made by the Center for Higher
Studies on Islamic Revolution and Faculty of
Theology and Islamic Studies at University of
Tehran, a specialized delegation led by Prof.
Majid Maaref, Dean of the Faculty of Theology
and Islamic Studies in association with the
Cultural Attache of Iran in Russia paid a visit to
Russia in May, 2018.
The delegation visited Russian Islamic
University, Kazan, Federal University, Moscow
Islamic Institute and Moscow Institute of
Oriental Studies as well. During the visit and
related meetings, the delegation exchanged ides
on joint research activities, holding seminars and
workshops, exchange of necessary information,
short term training programs, exchange of
students, and publication of scientific papers.
In this visit, the following delegation faculty
members presented lectures in specialized
meetings as follows:
Prof. Ahad Faramarz Gharamaleki, Philosophy

MARHABA PROJECT Final Meeting
(Erasmus Mundus Action2)

The final meeting of Marhaba Project of
Erasmus Mundus was held in Bulgaria on 2-3
July, 2018. The meeting had the following

and the output of education of human science
and theology sciences
Prof. Abdulhadi Feghhizadeh, Methods and
experiences of educational system of I.R. of Iran
in human sciences
Prof. Ali Bayat, Characteristics of professors of
human sciences
Prof. Ali Asgari Yazdi, Models of teaching Islam
in I.R. of Iran
Prof. Majid Maaref, Objectives of educational
system of I.R. of Iran
Prof. Mahmoud Vaezi, The structure of human
science fields in the I.R. of Iran with an emphasize
on the comprehensive scientific document.
programs:
-Introduction and overview of the project
implementation
-Project implementation and results
-Marhaba partner presentation
Prof. Afshin Akhondzadeh Basti, Director General
for International Students represented University
of Tehran in this event as a partner university
to the project. Within this project, a noticeable
number of professors and students have been
exchanged and the project has played a great
role in promoting academic ties and establishing
further understanding among the nations.
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