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در آیین ورودی نودانشجویان سال ۱۳۹۷

رئیس دانشگاه تهران :دانشجویان ترسیم کننده
بخش بزرگی از نقشه راه آینده کشورند

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران در آیین
ورودی نودانشجویان دانشــگاه تهران که  ۳۱شهریور برگزار
شد ،دانشجویان را ترسیم کننده بخش بزرگی از نقشه راه آینده
کشور توصیف کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی ،با بیان اینکه امروز برای دانشگاه تهران
و همچنین کشــور روز بزرگی است ،گفت« :ما امروز شاهد
پیوستن شما نودانشجویان عزیز به دانشگاه تهران هستیم .شما
دانشجویان بخش بزرگی از نقشــه راه آینده کشور را ترسیم
خواهید کرد .همانگونه که امروز دستاوردهای کشور را مرهون
دانشآموختگانی هستیم ،که در سالهای گذشته در این دانشگاه
تحصیل میکردند».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس افزود:
«با نگاهی به سرداران ،رزمندگان و ایثارگرانی که هشت سال
در مقابل تهاجم دشمن ایســتادگی و کشور را حفظ کردند،
حضور دانشآموختگان و دانشجویان دانشگاه تهران را بسیار
پررنگ خواهیم دید».
وی تصریح کرد« :بســیاری از دســتاوردهای دیگر در حوزه
فرهنگ ،هنر ،ادب ،صنعت و حتی پزشــکی که ما آن را هم
متعلق به دانشــگاه تهران میدانیم ،مرهــون دانشآموختگان

دانشــگاه تهران است .پس ما به خوبی از نقش و تأثیر شما بر
آینده کشور آگاهیم».
دکتر نیلی احمدآبادی با تقدیر از تالشهای نودانشجویان برای
ورود به برترین دانشگاه ایران خاطرنشان کرد« :شما آرزوهای
بزرگی را در ســر دارید ،باید هم داشته باشید و این مسئولیت
شماســت و برای تحقق این آرزوها بود که دانشگاه تهران را
انتخاب کردید».
وی در پاســخ به اینکه آیا دانشــگاه تهران میتواند آرزوهای
شــما را برآورده سازد و آنچه که خانوادهها برای شما در نظر
داشتهاند محقق خواهد شد ،عنوان کرد« :تجربه گذشته نشان
میدهد که قطع ًا این امر شــدنی است و اگر جایی چالش و یا
کمبودی داریم ناشی از علم و دانش نیست و شاید ناشی از آن
اســت که آموختههایمان را آنگونه که باید به کار نگرفته و یا
اینکه خوب نیاموختهایم .اگر علم را به همراه اخالق بیاموزیم
بهطور حتم آرزوهایمان محقق خواهد شد».
به گفته رئیس دانشگاه تهران امروز دانشگاه تهران با استناد به
تجربههای گرانقدر خود ،به واسطه حضور استادان برجسته،
امکانات گسترده و کارکنان شریف ،توانمندیهای بیشتری را
پیدا کرده است.
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دکتر نیلی احمدآبادی با یادآوری برنامه پنجساله دانشگاه تهران
گفت« :این برنامهها امروز ارکان همه دانشگاههای توسعهیافته
است .آموزش ما یک آموزش تحولآفرین است .تالش ما بر
این قرار داد تا خالقیت ،مســئولیت اجتماعی ،نگاه نقادانه و
کار گروهی را به دانشجویان آموزش دهیم .اما امروزه آموزش
دوطرفه اســت ،فقط محوریت با اســتاد نیست ،بلکه بیشتر
دانشــجومحور است .دانشجو باید مطالبهگر باشد و از دریای
بزرگ علم در دانشگاه به نحو مطلوب و شایسته استفاده کند».
رئیس دانشــگاه تهران با تاکید بر اینکه همکاریهای گسترده
بینالمللی و حضور مؤثر دانشجویان در جامعه توسط دانشگاه
تهران قابل تحقق است ،بیان کرد« :بحث بسیار بزرگی که امروز
مطرح است ،ضریب تأثیر دانشگاهها در جامعه است .با نگاهی
به گذشته دانشگاه تهران و ســتارههای درخشان آن بهخوبی
اثرگذاری و جایگاه آنها در جامعه قابل مالحظه است .این تأثیر
باید بیشتر شود و ما باید نقشه راه جدیدی را ترسیم کنیم تا با
کمک شما و تحت راهنمایی استادان ،این تأثیرگذاری ،بیش از
گذشته محقق شود».
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد« :همه ما به دنبال الگویی
هســتیم ،این الگو را انتخاب و مسیر آن را بررسی میکنیم و
تالش داریم تا با تطبیق مســیر آن در جهت رسیدن به الگوی
مورد نظر اقدام کنیم .خوشبختانه دانشگاه تهران در حوزههای
مختلف میتواند به دانشجویان الگوهای مشخص و روشنی
ارائــه کند .تاکیــد میکنم همه دانشــگاه در جهت کمک به
نودانشــجویان قرار دارد و تالش خود را خواهیم کرد که این
استعداد برتر شما بیش از گذشته شکوفا شود».
حجتاالسالم و المسلمین محمد مهدی کرمی ،مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
تهران در بخش دیگری از این مراســم
با بیان اینکه دانشــگاه تهران دارای سه
شاخصه اصلی است که باید مورد توجه
دانشجویان و استادان قرار گیرد ،گفت:
«یکی از آنها شاخصه علمی است و شما
برای آن تالش کردهاید ،تا در رشته مورد
نظر خود پذیرفته شوید».
وی افزود« :اما اخالق و معنویت شاخصه
مهمتری اســت .اگر معنویت با معرفت
توأمــان قرار نگیرد و عالــم از فرهنگ
اسالمی تهی باشــد ،این علم بی ارزش
است .دانشگاه تهران افتخار دارد به اینکه
دانشگاهی است که در راستای اسالمی
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شــدن گام برمیدارد .نگاه دانشگاه تهران به علم دینی است و
یک محیطی که اسالم و قرآن میپذیرد».
حجتاالسالم و المســلمین کرمی با عنوان اینکه دفاتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس مرکزی و معاونتهای
این نهاد در سطح دانشگاه تهران از همکاری با نودانشجویان
استقبال میکنند ،خاطر نشان کرد« :شما برای پذیرفته شدن در
دانشــگاه بزرگی مانند دانشگاه تهران که به نحو صحیح باید
بگوییم دانشگاه ایران است ،تالشهای زیادی کردهاید .اما یک
کار اصلی شما نودانشجویان این است که در حوزه اخالق و
فرهنگ گام بردارید .تشکلهای دانشجویی ،انجمنهای علمی
و فرهنگی که هم در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و هم
در معاونت فرهنگی دانشگاه هستند ،از همکاری با شما استقبال
میکنند».
دکتر مجید سرســنگی ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
تهران نیز در این مراسم ضمن خوشامد به نودانشجویان ،گفت:
«خوشحالیم که خداوند بزرگ این توفیق را برای ما فراهم کرد
تا یک ســال دیگر بتوانیم مراسم آیین نودانشجویان را برگزار
کنیم .بســیار مفتخریم که امسال نیز همانند سالهای گذشته
توانستیم پذیرای قدوم مبارک شما در دانشگاه تهران باشیم».
وی افــزود« :امیدواریم فرصتی را که برای حضور در بهترین
دانشگاه کشور برای شما نودانشجویان پیش آمده قدر بدانید
و در آینده یکایک شــما پرچمدار ســرفرازی و پیشرفت این
مملکت قرار گیرید».
در ابتدای این مراســم رئیس و مســئوالن دانشــگاه تهران با
گرامیداشــت یاد و خاطر شهدا به مقام شــامخ  ۳۹۴شهید
دانشگاه تهران ادای احترام کردند.
قرائت میثاقنامه اســتادان و دانشجویان
دانشگاه تهران و تحویل پرچم دانشگاه
از یک دانشآموخته به یک نودانشجو ،از
دیگر برنامههای این آیین بود .همچنین
در پایان از رتبههای برتر پذیرفته شده در
دانشگاه تهران تقدیر بهعمل آمد.
همزمان با برگــزاری آیین ورودی برای
نودانشجویان،همایشیتحتعنوان«خانه
و دانشگاه» ویژه خانواده نودانشجویان ،و
با هدف آشنایی هر چه بیشتر والدین با
محیط تحصیل دانشــجویان و نیز تبادل
نظر با مسئوالن پردیسها و دانشکدههای
مربوط در زمینه ارتقای کیفیت تعلیم و
تربیت دانشجویان برگزار شد.
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دکتر نیلی احمدآبادی مطرح کرد:

دلیل اصلی مشکالت کنونی کشور ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت است

دکتر محمــود نیلیاحمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،در
نشست روسای دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،پژوهشگاهها
و پارکهای علم و فناوری سراسر کشور که  ۱۹شهریور در
دانشگاه علم و صنعت برگزار شد ،گفت« :یکی از دالیلی که
کشور ما با اولین تهدید خارجی با مشکل مواجه میشود،این
اســت که علم و فناوری در صنعت نفــت جریان ندارد و
ارتباط قوی بین دانشگاهها و صنایع شکل نگرفته است».
وی افــزود« :در واقع وقتی به دســتاوردهای صنایع دفاعی
نگاه میکنیم ،تمامی موفقیت صنعت دفاعی کشــور به دلیل
ارتباط دانشگاه و صنعت برمیگردد .این در حالی است که
در حوزههای دیگر این موفقیت وجود ندارد که البته بخشی
از این دالیل به اقتصاد و بخشــی نیز به سیاستهای کالن
مربوط می شود».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه سخنان خود با مثبت ارزیابی
کــردن ارتباط دانشــگاهها با معــاون اول رئیس جمهوری
تصریح کرد« :خوشــبختانه دانشگاهها ارتباط بسیار خوبی با
دکتر جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری دارند و بیشترین
ارتباط این مراکز با دولت از طریق ایشان صورت میگیرد و
در این راســتا بیشترین مسائلی که با دکتر جهانگیری مطرح
شده ،در حوزه بودجه دانشگاهها بوده است».

وی با بیان اینکه باید راهکاری پیدا شود تا دانشگاهها بتوانند
از مشکالت و درگیریهای بودجهای خارج شوند ،تصریح
کرد« :بدون رفع این مشــکالت نمیتــوان از ظرفیت این
مراکز در خدمت جامعه اســتفاده کــرد و اعتقاد من بر این
اســت که باید یک الگوی کامل برای اداره کشور پیدا شود
تا دانشــگاهها بتوانند نقش روشنتری برای پیشرفت کشور
ایفا کنند».
به گفته رئیس دانشگاه تهران امروزه شرایط به گونهای است
کــه بزرگترین دغدغه یک رئیس دانشــگاه به موضوعاتی
نظیــر خوابگاه ،تغذیــه ،افزایش نرخ ارز در بازار و ســایر
هزینههای جاری تبدیل شــده اســت ،در حالی که در سایر
دانشگاههای دنیا این موضوعات مسائل بسیار پیش پا افتاده
بهشــمار میروند ،بنابراین دانشــگاهها بزرگترین سرمایه
کشور هستند و باید شرایطی فراهم شود تا بتوان از ظرفیت
این مراکز در خدمت جامعه استفاده کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی تکهتکه شــدن آمــوزش عالی را به
صالح کشور ندانست و اظهار کرد« :در بسیاری از کشورهای
دنیا آموزش یک متولی مشــخص دارد ،به طوری که حتی
آموزش و پرورش نیز با آموزش عالی ادغام شــده است و
علم و فناوری با همدیگر توام میشوند .این در حالی است
که در کشور ما آموزش عالی تکه تکه شده است».
وی با اظهار اینکه خوشبختانه قانون خوبی در حوزه آموزش
در کشور وجود دارد ،افزود« :بر اساس قانون وزارت آموزش
عالی و تکنولوژی با همدیگر ادغام شــده است ،اما در عمل
بیشــترین دغدغه آموزش عالی در ایــران به حوزه آموزش
خالصه میشــود و اگرچه ما پژوهش را نیز در دانشگاهها
انجام میدهیم ولی این امر هنوز به فعلیت تبدیل نشده و در
عمل بسیار ضعیف است».
رئیس دانشــگاه تهران تاکید کرد« :ما به عنوان دانشگاههای
کشــور وظیفه خود میدانیم که در خدمت کشــور و رفع
مشکالت جامعه باشیم ،به همین دلیل باید الگوهای روشن
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بــرای همکاریهــای همهجانبه بین دانشــگاهها ،صنایع و
دستگاهها شکل بگیرد».
دکتر نیلی احمد آبادی در ادامه با اظهار امیدواری نسبت به
اینکه بودجه مراکز آموزش عالی امســال به گونهای طراحی
شــود که قانون ارتباط دانشگاهها و صنعت به فعلیت برسد،
خاطر نشان کرد« :در واقع ما خواستار این هستیم که تبصره
 ۹در ســال جاری اجرایی شــود و در قالب آن منابع مالی
دســتگاههای اجرایی و دولتی به واسطه همکاری با صنعت
به دانشگاهها اختصاص یابد».
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود بــا تصریح اینکه
دســتیابی به اشــتغال پایدار ،مفید و مؤثــر بدون حضور و
مشارکت دانشگاهها شکل نمیگیرد ،افزود« :در واقع امروز
دانشگاهها در زنجیره اشتغال و تکنولوژی قرار دارند .امروزه
مســیر اشتغال از مسیر دانشــگاهها میگذرد چرا که توسعه
پارکهــای علم و فناوری ،اســتارتآپها و شــرکتهای
دانشبنیان به کمک این موضوع آمدهاند و حضور دانشگاهها
در حوزه اشتغال را افزایش دادهاند».
رئیس دانشــگاه تهران با اشــاره به وضعیــت افزایش نرخ
ارز در کشــور گفت« :زمانی دولــت و نظام تصمیم گرفتند
دانشــگاهها در حوزه بینالمللی حضور و با دانشــگاههای
خارجی همکاری داشــته باشــند ،چرا که معتقد بودیم علم
مرز جغرافیایی نمیشناســد و هیچ کشوری وجود ندارد که
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از لحاظ علمی خودکفا باشد».
دکتر نیلی احمد آبادی در ادامه توضیح داد« :درست است که
کشور ما  ۱.۹دهم تولیدات علمی دنیا را به خود اختصاص
داده ،اما در عمل به گونهای است که در  ۹۸درصد موارد از
تولیدات علمی دنیا استفاده میکنیم .بنابراین بدون مشارکت
با عرصههای علمی دنیا نمیتوانیم حرفی برای گفتن داشته
باشــیم و دانشــجویان دکتری و اســتادان ما باید بتوانند از
فرصتهای مطالعاتی خارجی استفاده کنند».
وی با بیان اینکه در شــرایط فعلی بازار ارز ،باید نرخ ارز یا
اختالف ریالی آن به دانشــگاهها داده شود ،افزود« :اعتقاد ما
بر این اســت که این عدد هیچ عدد بزرگی نیست ،چرا که
در زمان جنگ هم ،دولت ارز دولتی به دانشگاهها پرداخت
میکرد .البته  ۱۳دانشگاه دولتی خواسته خود را در این زمینه
با دولت در میان گذاشــتهاند و دکتر جهانگیری معاون اول
رئیسجمهوری قول مساعدت در این زمینه را داده است».
رئیس دانشــگاه تهــران در پایــان از تشــکیل کمیتههای
دانشگاهی در کشور خبر داد و عنوان کرد« :این کمیتهها در
زمینههای مسائل اجتماعی ،اقتصادی و غیره ...فعال خواهند
شــد ،ضمن اینکه ما در دانشگاه تهران فعالیتهای متعددی
برای حل دغدغههای فعلی دانشــگاه و جامعه انجام دادهایم
و امیدوار هســتیم مدیران دولتی نیز اســتقبال خوبی از این
دستاوردها به همراه آورند».
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شصت و دومین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در دانشگاه تهران برگزار شد
شــصت و دومین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی سراســر کشــور با حضور وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری  ۱۳شــهریور به میزبانی دانشــگاه تهران
برگزار شد.
دکتــر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این
نشست اظهار داشــت« :ارتباط مستمر با دانشجویان میتواند
بسیاری از مشکالت دانشــگاه را در حوزه دانشجویی از بین
ببرد».
وی با بیان اینکه فضای امیدواری باید در دانشــگاهها تقویت
شود ،افزود« :به سمت مسائل دانشجویی میرویم تا دانشجو
دغدغه خدمات رفاهی نداشــته باشــد .بــرای ایجاد فضای
امیدواری در دانشــگاهها به حمایت دیگر نهادها نیاز است تا
نســلی توانمند ،فعال و امیدوار برای تحویل به جامعه تربیت
شود».
دکتر غالمــی با تاکید بر ضــرورت مهارتافزایــی در بین
دانشــجویان با هدف ایجاد امید نسبت به آینده شغلی آنها و
تالش تمام بخشها گفت« :معاونتهای فرهنگی دانشگاهها
بسترساز این امر هســتند ،اگرچه مجموعههای آموزشی در
تدوین محتوا تالش میکنند اما مشارکت گروههای دانشجویی
در اجرای برنامههای مختلف از جمله مهارتافزایی میتواند
اثرگذاری آن به لحاظ آموزشی و ایجاد امید را افزایش دهد».
به گفته وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری باید ردههای دانشجویی
در تمام مقاطع تحصیلی را به آینده خودشان امیدوار و آنها را
نسبت به مسئولیتهایی که در قبال جامعه دارند آگاه کرد.
وی در ادامه تصریح کرد« :سازمان امور دانشجویان باید حضور

نزدیکتری در کنار معاونان دانشــجویی دانشــگاهها داشته
باشــد .حمایتها و همکاریها بین سازمان امور دانشجویان
و معاونتهای دانشــجویی دانشگاهها سابقه طوالنی دارد ،اما
حضــور نزدیکتر به معنای جدا کردن مدیریت دانشــگاهها
تا حدودی از حوزه تدارکات و بخشهای رفاهی اســت که
ارتقای سراهای دانشجویی یکی از نمونههای خوب همکاری
ســازمان دانشــجویان با صندوق رفاه در کنار مدیریتهای
دانشگاههاست».
دکتر غالمی ادامه داد« :ســازمان امور دانشجویان تالشهای
بسیاری دارد تا هر نوع کاستی و کمبودی که از سوی دانشگاهها
اعالم و در زمره برنامههای کالن تشــخیص داده میشوند را
پوشش دهد».
وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوری فعالیتهای انجام شــده
در ســالهای گذشــته در حوزههای فرهنگی دانشگاهها را
موفقیتآمیز توصیف و عنوان کرد« :تشــکلهای دانشجویی،
کانونها و انجمنها نیز در سالهای گذشته فعالیتهای جامع
و گســتردهای داشتهاند که امید است امسال هم این فعالیتها
با حمایتهای قویتر و بیشتر و با دقت نظر زیاد تامین شود
و پیش برود».
وی یکی از شــاخصههای حــوزه فرهنگــی را حمایت از
فعالیتهای دانشجویی برشمرد و خاطر نشان کرد« :اگر هدف
تربیت نسل فرهیخته و تحصیلکرده آگاه به شرایط زمان خود
باشد ،حوزه فرهنگی وظیفهای شاید مهمتر و ظریفتر از حوزه
آموزشی خواهد داشت».
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران نیز در این
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نشست ،گفت« :باید تمهیدات الزم را در آستانه سال تحصیلی
دانشــگاهها اتخاذ کنیــم که در این زمینــه معاونان فرهنگی،
اجتماعی و دانشجویی نقش تعیینکننده در پیشبینیهای الزم
میتوانند داشته باشند».
وی با بیان اینکه سرمایه زیادی برای فعالیتهای دانشجویی و
فرهنگی هزینه میشود ،افزود« :اگر چه در سالهای اخیر شاهد
بهبود تغذیه و افزایش کیفیت در خوابگاهها بودهایم و فضای
شــادتری برای فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی ایجاد شده
است اما به دلیل ساختار ویژه خدمات دانشجویی همچنان از
فاصله مطلوب دور هستیم.
به گفته رئیس دانشگاه تهران به دلیل شیوه و نگاهی که به مقوله
خدمات دانشجویی در کشور وجود دارد ،مدیران دانشگاههای
خارجی دغدغههای حداقلی در بحث خدمات دانشــجویی
دارند ،اما در مقابل مدیران دانشــگاههای ایران در این بخش
دغدغه حداکثری دارند.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به اینکه دانشگاهها نتوانستهاند
سرمایهها و امکانات کشور را به دانشگاهها منتقل کنند ،تصریح
کرد« :کشور باید در شــیوه ارائه خدمات دانشجویی تصمیم
دیگری اتخاذ کند .این در حالی اســت کــه کاهش بارهای
مختلف خدمات دانشجویی بر دوش دانشگاه میتواند دانشگاه
را به محور اصلی مأموریت خــود یعنی آموزش ،پژوهش و
تحقیق و فناوری بازگرداند».
دکتــر نیلیاحمدآبادی یادآور شــد« :نــگاه یکپارچه به همه
فعالیتهای دانشــگاه از اولویتهای اصلی و دستور کار مهم
معاونان فرهنگی اجتماعی و دانشجویی است .اگر سیاستهای
یکپارچه در دانشــگاه اتخاذ شــود و خدمات دانشجویی و
آموزشــی و پژوهشــی در کنار یکدیگر قرار گیرند ،کیفیت
خدمات افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد».
وی با تاکید بر اینکه جلب و جذب مشارکتهای دانشجویی
در دانشــگاهها از اهمیــت باالیی برخوردار اســت ،گفت:
«تشکیل شــورای صنفی و تعدد تشکیل کانونهای فرهنگی
و دانشــجویی و امکان هر چه بیشــتر فعالیتهــای آزادانه
تشکلهای سیاسی و ایجاد روحیه خالقانه در دانشگاهها از
موارد مهمی است که معاونین باید آن را در دستور کار خود
قرار دهند».
رئیس دانشــگاه تهران در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد:
«تقویت جنبههای مختلف شخصیتهای دانشجویی میتواند
اهمیت فعالیتهای دانشجویی را بیش از گذشته نشان دهد،
ضمن اینکه کار شخصی دانشجویی در کنار فعالیتهای عام
دانشجویی در دانشگاهها هم میتواند نتایج خوبی در بر داشته
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باشد».
همچنین ،دکتر مجتبی صدیقی ،معــاون وزیر علوم و رئیس
ســازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه شرایط جدیدی در
فضای کشور با توجه به وقایع اخیر وجود دارد ،تصریح کرد:
«ما نیاز به همدلی بیشتر و گسترش فعالیتها و تزریق امید و
انگیزه به مجموعههای دانشجویی داریم ،چرا که دشمن هجوم
همهجانبهای را در تمامی بخشها به کشور آورده است .فقط با
همدلی و اتحاد و برنامهریزی بهتر و کار شبانهروزی است که
میتوانیم از این برهه عبور کنیم».
دکتر صدیقی در ادامه افزود« :باید خدمات دانشجویی و رفاهی
در دانشگاهها را بیشتر کرد تا نشاط و رفاه مناسبتری داشته
و شزایط تحصیل بهتر را برای دانشجویان فراهم آوریم ،ضمن
اینکه معاونین فرهنگی باید برای افزایش نشــاط اجتماعی در
دانشگاهها فعالیتهای خود را گستر دهتر کنند».
وی با اظهار اینکه براســاس نظرسنجیهای اخیر ،دانشجویان
اعالم کردند که نیازمند فوقبرنامههای بیشتری در دانشگاهها و
خوابگاهها هستند ،گفت« :براساس همین نظرسنجی مشخص
شده که بیش از  ۹۰درصد دانشجویان خوابگاهی تمایل بیشتری
به برنامههای فرهنگی و تفریحی داشته و این درخواست را از
مسئولین دانشگاهها دارند».
رئیس سازمان امور دانشجویان خاطر نشان کرد« :کمبودهای
زیادی در دانشگاهها وجود دارد ،اما نباید این کمبودها باعث
شــوند که فعالیتها کاهش پیدا کند ،در این زمینه حتی الزم
است اطالعرسانیها بهموقع صورت گیرد».
دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگــی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری سخنرانی خود را با عنوان جامعه و
دانشگاه آینده ارائه داد و گفت« :دانشگاه محل کسب سرمایه
فرهنگی تجسم یافته ،فردی شده و نهادینه است .کسب مدرک
تحصیلی بدون کسب توانمندی موثر و مفید در اندیشیدن و
حل مسئله پیامدهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مطلوبی
نخواهد داشت».
وی افزود« :در دنیای جدید شــاهد تغییــر در نحوه ارتباط و
دستیابی به اطالعات هستیم؛ امری که مناسبات عینی و ذهنی
جامعه را دگرگون کرده است .توزیع اطالعات دیگر صورت
پیشین نیســت که اطالعات طبقهبندی شــده و در دسترس
خواص باشد بلکه همه خود را صاحب اطالعات میدانند و
چندان به درستی و غلط بودن آن اعتنا نمیکنند».
دکتر غفاری تصریح کرد« :کرســیهای آزاد اندیشی ،فرصت
مناسبی برای دانشجویان و دانشگاهیان است تا در یک فضای
علمی و به دور از هیجان ،درباره مسائل عرصه عمومی جامعه
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گفتو گو کنند».
همچنین در ابتدای این نشســت دکتر حسن بهنژاد ،معاون
دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران
اظهار داشــت« :در دانشــگاه تهران به تأســی از برنامههای
وزارت علوم تالش کردیم خدمات کیفی را افزایش دهیم که
در این راه از کمکهای صندوق رفاه دانشــجویان و خیرین
استفاده شده است».
وی افزود« :هزینهکرد  ۲۵میلیارد تومانی در  ۴سال اخیر برای
خوابگاههای این دانشگاه ،نوسازی کامل اینترنت دانشگاه و
مجموعه خوابگاهها و بازســازی و صنعتی کردن آشپزخانه
دانشگاه تهران بخشی از این خدمات بوده است».
معاون دانشــجویی دانشگاه تهران تصریح کرد« :بازسازی و
توسعه فضای سبز دانشگاه تهران ،افزایش کیفیت مواد اولیه
غذاهای این دانشگاه ،افزایش تنوع غذاها ،ساخت خوابگاه
 ۲۵۰نفــره جدید ،کاهش ظرفیــت اتاقهای خوابگاهی که
تعداد دانشــجویان در آن زیاد بــوده و افزایش هزار نفری
به خوابگاههای دانشــگاه تهران بخــش دیگری از خدمات
دانشجویی این دانشگاه بوده است».
بــه گفته دکتر بهنــژاد راهاندازی فروشــگاههای تخفیفی و
ساخت مرکز بهداشــت و درمان دانشگاه به متراز  ۹۰۰متر
مربع بخش دیگری از فعالیتهای انجام شده است.
در ادامه این نشست حجتاالسالم مصطفی رستمی ،رئیس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه
دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی کارنامــه قابل قبولی در
عرصههای معنوی ،اخالقی و فرهنگی دارند ،خاطر نشــان
کرد« :جریانی به دنبــال ناامیدی ،ناتوانی و بی اعتماد کردن
دانشجویان در کشور است و مسئوالن فرهنگی و دانشجویی
در این زمینه باید نقش خود را در دانشــگاهها با جدیت ایفا
کنند».

وی در ادامــه اظهار داشــت« :مراتب ســپاس خــود را به
جهــت اعتماد مقام معظم رهبری به ایــن جانب دارم و از
خدا میخواهم قدرتــی را عنایت کند که بتوانم از پس این
مســئولیت برآیم .ما اگر انسانها را مســئول بدانیم ،اولین
سوالی که پس از مرگ از انسان میشود در مورد امانتهایی
اســت که خدا در اختیار آنها قرار میدهد و خداوند انسانی
را مسئول میداند که اهل رعایت امانت است».
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد« :در
این زمینه استادان و معلمان سنگینترین امانتداران هستند و
بار مسئولیتشان نیز به مراتب سنگین است که این امانت و
امانتداری مســئولیت اصلی ما به شمار میرود که باید دائم ًا
آویزه گوشمان قرار گیرد».
حجتاالسالم رستمی تصریح کرد« :ما از یک طرف مدعی
هستیم فضای دانشگاه ســالم است و اخالق در دانشگاهها
موج میزند و دانشگاهها را پیشرو اخالق در کشور میدانیم
که البته وضعیت نیز همینطور است چراکه دانشگاهها همواره
جریانساز حرکتهای معنوی و فرهنگی در کشور بودهاند
به طوری که مراســم اعتکاف که فقط در حوزههای علمیه
برگزار میشــد و محجور بود دانشــگاهها آن را به جریان
عمومی تبدیل کردند».
رئیــس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاهها با
تاکید بر مهم و تاثیر گذار بودن نقش معاونتهای فرهنگی
و دانشجویی در دانشگاهها گفت« :جریانی که دنبال ناامیدی،
ناتوانی و بیاعتماد کردن عناصر جامعه به یکدیگر اســت،
در دانشــگاهها نیز نفوذ کرده و این مهمترین خطری است
که میتواند فضای دانشــگاهی ما را تهدید کند .بنابراین در
این شرایط سخت ،نقش معاونتهای فرهنگی و دانشگاهی
بسیار پر ارزش و پر رنگ است و باید با جدیت برای مقابله
با این بیاعتمادی ورود پیدا کنند».
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معاون رئیس جمهور در دانشگاه تهران:

برگزاری کنفرانس بینالمللی محیط زیست و فعالیت
مدارس بینالمللی حرکت در مسیر دیپلماسی عمومی است
مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللی جامعه و محیط زیست
و مدرســه بینالمللی تابســتانی دانشــگاه تهران به همت
انجمنهای علمی دانشــجویی دانشگاه و معاونت فرهنگی
و اجتماعی با حضور معــاون رئیس جمهور در امور زنان
و خانواده  ۱۱شــهریور در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران
برگزار شد.
در این مراسم ،دکتر معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور،
ضمن تقدیر از برگزاری این مراسم توسط دانشگاه تهران،
برگزاری مدرســه تابســتانی را برای جمعی از دانشجویان
بینالمللی اقدامی بســیار ارزنده از ســوی دانشگاه تهران
ارزیابی و از حضور در این مراسم اظهار خرسندی کرد.
وی با تاکید بر اهمیت برگزاری این کنفرانس در پیشــبرد
علم ،تبادل دانایی و توجه به محیط زیســت ،افزود« :محیط
زیســت امروز حتی فراتر از بحث میانرشــتهای به عنوان
رشــتههای ترنس از آن یاد میشود و در پیشرفت علم در
بخشهای پژوهشــی در دنیا بسیار مورد توجه و کاربردی
اســت ،ضمن اینکه بخش مهمی از دیپلماســی عمومی به
شمار میرود».
دکتر ابتــکار در ادامه خطاب به اســتادان و دانشــجویان
خارجی حاضر در ایــن کنفرانس گفت« :امیدوارم از بودن
در ایران و در این مدرســه لذت ببرید و مطمئن هستم این
تجربه تصویر و دانستههای شــما از ایران را تغییر خواهد
داد .همچنین امیدوارم در ســفرهایی کــه به نقاط مختلف

ایران خواهید داشــت و از تاریخ  ۶هزار ســاله ،فرهنگ و
طبیعت ایران به خصوص از دیدن پارک ملی بسیار با ارزش
گلستان لذت ببرید».
وی افزود« :شما در این دوره از حضور خود خواهید دید که
ایران یک کشور منحصر به فرد است ،نه تنها برای فرهنگ
و تمدن چند هزار سالهاش ،بلکه به دلیل تنوع اقلیم و اقوام،
آذریها ،ترکها ،لرها ،کردها ،عربها ،فارسها ،ترکمنها،
سیستانیها ،بلوچها و بســیاری اقوام دیگر ،همچنین تنوع
طبیعت فراوان از جنگلهای ارسباران تا کویرهای منحصر
به فرد».
معاون رئیس جمهور ضمن معرفی سابقه دانشگاهی و کاری
خود در دولت جمهوری اســامی ،اظهار کرد« :چالشهای
زیادی در زمینه محیط زیســت وجود داشــته است نه تنها
در ایران و مربوط به ایران ،بلکه به دلیل تغییر اکوسیســتم
جهانی که در کشور ما هم نتایج آن قابل مشاهده است».
رئیس سابق سازمان محیط زیست ادامه داد« :تحصیالت در
زمینه محیط زیســت بسیار اهمیت دارد .تحصیالت ،دانش
را به همــراه دارد و امروز دانش در زمینه محیط زیســت
یک نیاز اساســی برای همه کشورها با هر پیشینه و چالش
طبیعی اســت .این موضوع را باید به صورت ملی دید ،اما
بــه صورت جهانی به آن فکر کرد .پژوهش در زمینه محیط
زیســت از اهمیت بسیاری برخوردار است ،زیرا این حوزه
دائم ًا در حال تغییر اســت و ما به اطالعات بیشتری در این
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باره نیاز داریم ،هر چه بیشــتر بدانیم تصمیمات بهتری در
این زمینه اتخاذ میکنیم».
وی افزود« :ما مجبوریم برای تصمیمگیریهای درست در
زمینه محیط زیست از دانش استفاده کنیم ،این چیزی است
که من آموختهام و به آن اعتقاد دارم .نحوه زندگی تک تک
ما در آینده کره خاکی مهم است و این زمانی است که باید
برای نحوه درســت زندگی آمــوزش داد و به تغییر روش
برخورد با زمین فکر و عمل کرد».
معاون رئیس جمهور خطاب به حضار ،گفت« :شــما نسل
جوان این قرن هســتید ،آینده از آن شما است ،آینده سیاره
زمین به شما برمیگردد ،باید از آینده محافظت کنید با تغییر
نحوه زندگی ،به نظر سخت میآید ،اما امکانپذیر است .ما
به این تغییر روش ،به عشق به طبیعت ،به تغییر سیاسی در
زمینه محیط زیست و به همدلی سیاسی نیاز داریم».
دکتــر معصومه ابتکار در پایان گفت« :مــا باید با خودمان
به صلح برســیم .وقتی خودمان و مخلوقات را درک کنیم
میتوانیــم خالق را بشناســیم و درک کنیــم و پس از آن
میتوانیــم در صلــح با طبیعت زندگی کنیــم و به دیگران
بیاموزیم با هارمونی طبیعت زندگی کنند .شما بهعنوان نسل
جوان با دو موضوع مواجه هستید ،موضوع جهانی تغییرات
طبیعت و متأسفانه جنگ؛ پس ما به صلح و گفتوگو برای
جلوگیری از این دو پدیده نیاز داریم».
در ادامــه ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه
تهران ،ضمن خوشــامدگویی به میهمانان ،این کنفرانس و
مدرسه تابستانی را گردهمایی برای دانشجویان علمپژوه در
سراسر جهان توصیف کرد.
وی افــزود« :در حال حاضر دانشــگاه تهــران ،به عنوان
بزرگترین و مهمترین نهاد آموزشی کشور ،در گسترهای از
شــمال ایران ،دریای کاسپین تا جنوب ایران و کرانه خلیج
فارس ،فعالیت میکند».

رئیس دانشــگاه تهــران تاکید کــرد« :مــا مأموریتهای
ملی مختلفی از جمله بررســی زلزلههای ســطح کشور و
فعالیتهای محیط زیســتی داریم .بینالمللی بودن دانشگاه
تهران و مســئولیتهای اجتماعی از فعالیتهای مهم ما به
شــمار میرود .همانطور که میبینید دانشــگاه تهران دو
سیاســت مهم را دنبال میکند که هــر دو به این کنفرانس
بینالمللی مرتبط هستند .مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران
بخش مهمی از بحث محیط زیســت از جمله چالش مهم
آب در ایران را شامل میشود».
وی افزود« :ما با همکاری با ارگانهای مربوط دیگر ســعی
در بررسی و ارائه راه حلهایی در این زمینه و مدیریت آن
داریــم .ما در ایران محیط زیســت و طبیعت متنوع داریم؛
در تحقیقات ما آب ،تغییرات آب و هوا و محیط زیســت
موضوعــات مورد مطالعه اســت .بســیاری از چالشهای
موجود بین ایران و همســایگان آن مشترک است و بدون
همراهی همه ،حل این چالشها ناممکن است».
دکتر نیلی احمدآبادی آب را یک چالش مشترک بین ایران
و همسایگان عنوان کرد که با وجود تغییرات آب و هوایی
بدون همکاری کشــورهای منطقه حل این چالش بســیار
سخت به نظر میرسد.
وی در ادامه تاکید کــرد« :در زمینه تحصیالت و تحقیقات
بینالمللی بحث تبادل دانشــجو و استاد و دورههای آنالین
را داریــم؛ امیدواریم در زمان اقامت در ایران ،این امکان را
داشته باشید که هر چه بیشتر با فعالیتهایی که ما در اینجا
انجام میدهیم ،آشنا شوید .شــما اگر دانشجویی از منطقه
اروپا باشید با برنامه اوراسیا و اگر از کشورهای دیگر هستید
از طریق برنامه امآیاو میتوانید برای تحصیل در دانشــگاه
تهران اقدام کنید .این اقدامات دیپلماسی دانشگاهی ،روابط
دوستانه و صلح را در سراسر جهان ترویج میدهد».
دکتــر نیلی احمدآبادی ،این کنفرانس را آغاز یک همکاری
بین دانشــگاه تهران و میهمانان توصیف و اظهار امیدواری
کرد از این تجربه لذت ببرند.
رئیس دانشگاه تهران در خاتمه سخنان خود از تمام کسانی
که در برپایی این کنفرانس و مدرســه بینالمللی تابستانی
دانشــگاه تهران نقش داشــتهاند ،خصوص ًا دانشــجویان و
انجمنهای علمی این دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
در این مراســم همچنین ،دکتر گلدانســاز ،رئیس پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،و علی حمیدیان،
دبیر کنفرانس بینالمللی جامعه و محیط زیســت و مدرسه
بینالمللی تابستانی دانشگاه تهران ،به ایراد سخن پرداختند.
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در دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مراسم تکریم و معارفه رؤسای جدید و پیشین نهاد نمایندگی
مقــام معظم رهبری در دانشــگاهها  ۲۰شــهریور با حضور
شخصیتهای کشوری و دانشگاهی در دانشگاه تهران برگزار
شد.
در این مراسم از زحمات حجتاالسالم و المسلمین محمد
محمدیان ،رئیس ســابق نهاد نمایندگــی مقام معظم رهبری
در دانشــگاهها تکریم و حجتاالسالم و المسلمین مصطفی
رستمی ،به عنوان رئیس جدید این نهاد معرفی شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران در ابتدای
این مراسم گفت« :خشنودیم امروز در دانشگاه تهران شاهد
برگزاری این مراســم هســتیم .جایگاه ویژه دانشگاه تهران
طبیعت ًا این مراسم ویژه را نیز میطلبد».
وی افزود« :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نقش و جایگاه
مهممــی دارد .از یک طرف باید منویات مقام معظم رهبری
را در دانشگاهها پیاده کند و از طرف دیگر با دانشگاهیان که
پرسشگر ،عالقهمند و بسیار فعال هستند ،ارتباط داشته باشد».
رئیس دانشــگاه تهران حضور در شورای انقالب فرهنگی،
شورای تحول و دروس معارف را از جمله نقشهای فرهنگی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها توصیف کرد.
به گفته دکتر نیلی احمدآبادی کســانی که مسئولیت نهاد را
بر عهده میگیرند مســئولیت بزرگ و بهطور حتم شخصیت
معززی را دارا هستند ،که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار
گرفته و توفیق دریافت این حکم را دارند.
وی درباره جایگاه و شــخصیت حجتاالسالم و المسلمین
محمدیان اظهار کرد« :ما جلســات متعــددی را در خدمت
ایشــان بودهایم ،ایشان دارای روح بزرگی هستند و در دوره

مسئولیتی که داشــتند از تعامل و پشتیبانیشان با دانشگاهها
بهویژه دانشگاه تهران برخوردار شدهایم».
دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه دانشگاهها در سایه همدلی
و همکاری موفق خواهند شــد تا مسئولیتهای خود را به
انجام برسانند ،خاطر نشــان کرد« :ما چالشها و مشکالت
بسیار بزرگی داریم که بحث بودجهها بخش کوچکی از آن را
تشکیل میدهد ،لذا کسانی که در بخشهای مختلف آموزش
عالی مسئولیت دارند باید کمک کنند تا این وظیفه خطیر به
انجام برسد».
دکتــر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری نیز
در این مراســم با بیان اینکه من سالهای زیادی در خدمت
حجت االســام والمســلمین محمدیان بو دهام ،گفت« :این
آشنایی طی یک ســال اخیر افزایش بیشتری پیدا کرده و در
این مدت اســتفاده زیادی از محضر ایشان بر دهام .عالوه بر
ویژگیهــای اخالقی ،درایت و بزرگــواری ،این بزرگوار به
خانواده دانشگاهیان حس مسئولیت وسیع و عمیقی داشتند و
خود را همواره متعلق به دانشگاه میدانستند».
وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری با تاکید بر ضرورت توجه
به تربیت انقالبی نســل جوان در دانشگاهها بهعنوان بخش
اصلی وظایف این مراکــز افزود« :این وظیفه بدون همراهی
و هماهنگی با تمامی بخشهای دانشگاهی بهویژه دفتر نهاد
رهبری در دانشگاهها امکان پذیر نخواهد بود».
وی با اشاره به رشد و ارتقای جایگاه علمی کشور در شرایط
فعلی خاطر نشــان کرد« :خوشــبختانه ما امروز در منطقه و
دنیا در زمینــه پدیدههای علمی و فناوری حرف برای گفتن
داریم و در لبههای جدید علم دنیا حرکت میکنیم بهطوری
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که دســتاوردها و پژوهشهای اساسی و محققان ما امروزه
بهعنــوان نمادهای علــم در دنیا مورد توجه در بین ســایر
کشورها قرار گرفتهاند».
دکتر غالمی تصریح کرد« :تولیدات علمی و رشــد جایگاه
علمی کشور تنها بخشــی از وظایف دانشگاه و دانشگاهیان
است .در واقع تربیت نسل جوان ،وظیفه دیگر دانشگاههاست
که بعد از پیروزی انقالب اسالمی بهعنوان یک وظیفه اصلی
بر دوش این مراکز قرار گرفته است.دانشــگاهیان در شرایط
فعلی تالش میکنند نقش موثری برای حل مشکالت جامعه
در عرصههــای مختلف صنعتی ،اجتماعی ،توانمندســازی
فارغالتحصیالن و غیره ایفا کنند».
به گفته وی تحقق برنامههای دانشــگاهیان و مراکز علمی و
پژوهشی بدون هماهنگی ســایر نهادها و بهویژه دفاتر نهاد
رهبری در دانشــگاهها محقق نخواهد شــد و ما از نگاههای
جامع دفتر رهبری در پیشبرد برنامههای دانشگاهیان همواره
استفاده خواهیم کرد.
دکتر غالمی در پایان سخنان خود با اظهار اینکه من آشنایی
بیشتری با حجتاالسالم رستمی رئیس جدید دفتر نهاد رهبری
در دانشگاهها دارم ،گفت« :فعالیتهای ایشان را از نزدیک در
استان همدان شاهد بو دهام و او جزو اساتید فاضل ،توانمند و
جوان است ،که با مجموعه توفیقاتی که درفعالیتهای خود
داشتند و تجربیاتی که در کنار حجتاالسالم محمدیان کسب
کردند میتوانند برنامههــا و راهبردهای جدیدی در عرصه
فعالیت نهاد رهبری در دانشگاهها ایفا کند».
دکترسید حسن قاضیزاده هاشــمی ،وزیر بهداشت ،درمان

و آموزش پزشــکی در بخش دیگری از این مراســم گفت:
«حضــور دفاتر نهاد رهبری در دانشــگاهها میتواند حیات
انقالب اســامی را که در مســیر علم و تحقیق و آموزش
فعالیت میکند به مســیر معنویت پیوند بدهد ،تا این مراکز
بتوانند در هر دو مســیر به وظایف خودشان عمل کنند .در
واقع در شــرایط فعلی تالشهای زیادی میشــود که مسیر
حرکت دانشگاهها در جهت معنویت کمرنگ شود و ارتباط
این مراکز با روحانیون ضعیفتر شود که اگر این اتفاق بیفتد،
مقصر اصلی آن روحانیون خواهند بود».
دکتر قاضیزاده هاشمی تصریح کرد« :روحانیون باید اصرار
بیشتری برای شکلگیری ارتباط حوزه و دانشگاه و جاودانگی
این رابطه داشته باشند و در شرایط فعلی از روحانیون انتظار
بیشتری برای تقویت این حلقه ارتباطی میرود که البته یکی
از این وظایف بر عهده دفاتر نهاد رهبری در دانشگاههاست
و بایــد این دفاتر در شــکلگیری فضای معنوی و رشــد
بینش سیاســی در محیط دانشگاه و همچنین هدایت فکری
تشکلهای دانشــجویی و دانشگاهی با جدیت تالش کنند.
در این صورت است که خودباوری ،استقالل فکری و رشد
شــکوفایی در محیطهای علمی ایجاد خواهد شد و در این
صورت اســت که دانشــگاهیان میتوانند به موفقیتهای
بیشتری دست یابند».
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت رونق کرسیهای آزاداندیشی
در دانشــگاهها اظهار کرد« :باید با راهاندازی این کرسیها در
دانشــگاهها امکان اظهارنظر و فعالیت تمامی دانشجویان از
گروههــای مختلف با تفکرات مختلــف را فراهم کنیم ،در
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واقع هنر این اســت که بتوانیم افــرادی که در وادی اهداف
نهاد رهبری نیســتند را در این مسیر هدایت کنیم .امیدواریم
دفاتر نهاد رهبری در دانشگاهها به گونهای پیش بروند که این
محیط را به محل اندیشهورزی و تحقق و تضارب آراء تبدیل
کنند و دانشــگاهیان بتوانند آزادانه سواالت بیشمار خود را
مطرح کنند».
حجتاالســام و المســلمین محمدیان رئیس پیشین نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز در ادامه مراسم
اظهار کرد« :اگر از این مســئولیت کنارهگیری کردم ،نه برای
خستگی بود چراکه خدمت در نظام اسالمی خستگی ندارد
و نه برای پیشنهاد پست و مقام باالتر بود چراکه خدمت در
دانشگاه بهترین خدمت به شمار میرود و نه برای این بود که
نســبت به آینده ناامید هستم چراکه معتقدم آینده نظام بسیار
امیدبخشتر از گذشته است».
وی افزود« :تنها دلیل کنارهگیری اعتقاد شخصی خودم بود که
مدتزمان خدمت در این سمت را بین  ۸تا  ۱۰سال میدیدم،
زیرا معتقدم هر مقدار ابتکار و خالقیت میتواند در این مدت
ظهور و بروز پیدا کند ،لذا باید جای خود را به افراد تازهنفس
و جــوان بدهم چراکه محیط دانشــگاه بیش از هر جایی به
نیروی جوان نیاز دارد».
رئیس پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
تصریح کرد« :من برای کنارهگیری پیشقدم شدم که مجموعه
نهاد بالندهتر از گذشــته به فعالیت خــود ادامه دهد و خدا
را شــاکرم که رهبــر معظم انقالب شــخصیت حوزوی و
دانشــگاهی را جایگزین من انتخاب کردند و این انتخاب را
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هم به حجتاالسالم رستمی و هم به مجموعه آموزش عالی
کشور تبریک میگویم».
حجتاالســام محمدیان با بیان اینکه اصلیترین مسئولیت
ما انقالبی ماندن و عمل کردن به این انقالب اســت ،گفت:
«هویت ما به انقالبی بودن و وفادار ماندن و پای این انقالب
ایستادن است و اگر ارزشی داریم به این هویت وابسته است.
باید برای این انقالب هزینه و خودمان را فدای آن کنیم .این
مهمترین وظیفه ما بهخصوص روحانیت است».
در بخش دیگری از این مراســم حجت االسالم والمسلمین
گلپایگانی ،رئیس دفتر مقام معظــم رهبری با بیان اینکه در
همین ابتدا حامل ســام مقام معظم رهبری هســتم ،حکم
حجتاالسالم و المسلمین مصطفی رستمی را قرائت کرد.
از دیگر ســخنرانان این مراســم حجتاالسالم و المسلمین
مصطفی رســتمی ،رئیس جدید نهــاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها ،دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی،
سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی ،دبیر شــورای بسیج
دانشجویی ،رئیس سازمان بسیج دانشجویی و حجتاالسالم
سیدمحسن شفیعی بودند.
همچنین در این مراســم دیگر شــخصیتهای کشوری و
دانشگاهی از جمله حجت االسالم والمسلمین قمی ،معاون
دفتــر مقام معظم رهبــری در امور بینالملل ،دکتر ســورنا
ستاری ،معاون علم و فناوری ریاست جمهوری ،رئیس جهاد
دانشگاهی ،مدیران دفاتر نهاد رهبری در دانشگاهها ،اعضای
شورای انقالب فرهنگی ،روسای دانشگاههای کشور و برخی
دیگر از مسئوالن و استادان دانشگاه حضور داشتند.
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نشست هماندیشی رؤسای دانشگاههای
سطح یک با معاون اول رئیس جمهور
روســای دانشگاههای سطح یک کشــور  ۲۳مرداد با دکتر
اســحاق جهانگیــری ،معاون اول رئیس جمهــور دیدار و
گفت وگو کردند.
در ایــن جلســه ،دکتر اســحاق جهانگیری بــا تأکید بر
ضرورت ایجاد ســاز و کارهــای الزم برای ارتباط وثیق
و نظاممند میان دولت با نخبگان و مردم گفت« :رســالت
امروز همه مســئوالن اجرایی ،دانشــگاهیان و نخبگان و
مردم همراهــی و همکاری برای عبور موفق کشــور از
شرایط خطیر کنونی است».
معاون اول رئیس جمهور افزود« :امروز مردم و به ویژه نسل
جوان نسبت به آینده نگرانیهایی دارند و تالش ما باید بر
محــور رفع نگرانی مردم و ایجاد امید و نشــاط در جامعه
متمرکز شود زیرا در فضای بی اعتمادی و ناامیدی نسبت به
آینده هر نوع سیاســتگذاری و برنامه ریزی برای کشور با
مشکل مواجه میشود».
دکتر جهانگیری اضافه کرد« :در شرایط حساس کنونی باید
به سمتی حرکت کنیم که نخبگان ،دانشگاهیان و دانشگاهها
بتوانند نقش واقعی خود را در کشــور ایفا کنند و به کانون
حل و فصل مشکالت و مسائل کشور تبدیل شوند».
در این دیدار ،رئیس دانشــگاه تهران موضوع تقویت تعامل
دســتگاهها با یکدیگر و استفاده از تجارب دانشگاهی برای
حل و فصل موضوعات پیش رو را یادآور شــد و خواستار
همکاری بیشتر دستگاههای حاکمیتی با نهادهای علمی شد.
دکتر نیلی احمدآبادی ارائه راهکار از ســوی دانشــگاهها

را منوط به در اختیار داشــتن اطالعات دقیق از مســائل و
مشــکالت پیش روی دولت دانست و گفت« :در صورت
ارتباط بیشتر مسئوالن اقتصادی با دانشگاهیان میتوان برای
برون رفت از مسائل موجود به راه حل های اجرایی رسید».
در ادامه این جلسه رؤســای دانشگاههای ،صنعتی شریف،
علم و صنعت ایران ،خواجه نصیرالدین طوســی ،شــهید
بهشــتی ،عالمه طباطبایی ،امیرکبیر ،تربیت مدرس ،صنعتی
اصفهان ،شــیراز ،تبریز و اصفهان نیز در ســخنانی با تأکید
بر اینکه ظرفیتهای بزرگی در دانشــگاههای کشور برای
برون رفت از مشــکالت وجوددارد ،آمادگی خود را برای
همراهی با دولت و ارائه پیشنهادهای راهگشا به منظور حل
بحرانهای فعلی اعالم کردند.
تأکید بر قانون گرایی ،ضرورت جلب اعتماد مردم و نمایش
همبســتگی دستگاهها و قوای ســه گانه ،روشنگری درباره
ابعاد تحریمها و ظرفیتهای کشــور ،استفاده از توانمندی
استادان و دانشجویان برای ترسیم چشم انداز روشن نسبت
به آینده کشــور با توجه به واقعیتها ،برخورد با مفسدان
اقتصادی ،چگونگی ایجاد ارتباط نظاممند میان مســئوالن و
نخبــگان و همکاری برای تزریق امید و اعتماد به جامعه از
مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلســه مقرر شد رؤســای دانشگاههای حاضر طی
جلسهای ساز و کار ایجاد ارتباط نظاممند دولت با نخبگان
و دانشــگاهها را با محوریت دکتر رضا فرجی دانا ،مشاور
رئیس جمهور ،تعیین و به دولت پیشنهاد کنند.
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دیدار و گفتوگوی رؤسای دانشگاههای
سطح یک کشور با وزیر امور خارجه
هفت تن از رؤسای دانشــگاههای سطح یک کشور با
دکتر محمدجواد ظریف ،وزیــر امور خارجه ،دیدار و
گفت وگو کردند.
رؤســای دانشــگاههای تهران ،عالمه طباطبایی ،شهید
بهشتی ،تربیت مدرس ،صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر
و شیراز روز سه شــنبه  ۲۳مرداد با وزیر امور خارجه
دیدار و درباره مســائل بینالمللی دانشگاهها در شرایط
کنونی کشور گفت وگو کردند.
در این دیدار که در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی
وزارت امور خارجه برگزار شــد ،دکتــر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،ضمــن قدردانی
از توجــه وزیــر امور خارجه به مســائل دانشــگاه و
همکاریهــای صورت گرفته در این حوزه ،با اشــاره
به فعالیتها و اقدامات انجام شــده توسط دانشگاههای
سطح یک برای حل مســائل ملی ،بر اهمیت برگزاری
جلسات و نشستهای تخصصی تأکید کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به برگزاری جلســات
تخصصــی در حوزههــای مختلف از قبیــل اقتصاد،
سیاست و علوم اجتماعی که در چندین نوبت با حضور
صاحبنظران و اســتادان این دانشــگاهها انجام شده،
گفت« :نتایج به دســت آمده از این جلسات که حاصل
ســاعتها گفت وگو و تحلیل تخصصــی بوده ،همراه
با راهحلهــای ممکن برای حل مشــکالت در اختیار
مسئوالن و مقامات مربوطه قرار گرفته است».
رئیس دانشگاه تهران گســترش فعالیتهای بینالمللی
و برقــراری ارتباط با دانشــگاههای مهــم اروپایی و
آمریکایی در پســابرجام را از دستاوردهای فعالیتهای
تیم دیپلماســی وزارت امور خارجه ذکر کرد و افزود:
«در پسابرجام ما شاهد گســترش ارتباطات بینالمللی
دانشــگاهها بودیم که برگزاری جلسات و نشستهای
مشــترک با دانشــگاههای مهم اروپایی و آمریکایی از
جمله این ارتباطات است».
دکتر نیلی احمدآبادی ،با تأکید بر ضرورت گســترش

تبادالت علمی و بینالمللی گفت« :گسترش دیپلماسی
علمی به عنوان راهکاری مهم و تأثیرگذار برای کمک به
حل مشکالت کشور در عرصه بینالملل از طریق همین
تبادالت علمی صورت میگیرد».
وی در پایان ســخنان خود آمادگی دانشگاههای سطح
یک کشــور را برای مشارکت در کارگاههای تخصصی
به منظور حل مشکالت جامعه اعالم کرد.
در ادامه ،رؤســای دانشگاههای ســطح یک حاضر در
جلسه نیز دیدگاههای خود را در خصوص مسائل مهم
دانشگاهی در حوزه بینالملل بیان داشتند.
دکتر محمدجواد ظریف ،نیز ضمن استقبال از دیدگاههای
رؤسای دانشــگاههای سطح یک کشور تصریح کرد که
این دیدگاهها بررسی و وزارت متبوع در حل مسائل و
مشکالت مطرح شده در این جلسه همکاری الزم را به
عمل خواهد آورد.
وزیــر امور خارجه در پایان پیشــنهاد کرد که کمیتهای
برای پیگیری مســائل دانشــگاهها در حوزه بینالملل
تشکیل شود.
گفتنــی اســت ،در این دیدار عالوه بر رؤســای هفت
دانشــگاه ســطح یک ،دکتر محمدباقر قهرمانی ،معاون
بینالملل ،دکتر ســید احمدرضا خضری ،مشاور رئیس
و مدیرکل حوزه ریاســت و روابط عمومی دانشگاه و
برخی از مدیران وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 18 122

قهرمانی دانشگاه تهران در چهاردهمین
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور
چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در
دانشگاه شیراز با قهرمانی دانشگاه تهران به پایان رسید.
این المپیــاد که بزرگتریــن رقابت فرهنگی ورزشــی
دانشجویان کشور اســت ،با قهرمانی تیم دانشگاه تهران،
در شیراز به کار خود پایان داد.
دبیرکل اجرایی المپیاد و مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز،
ت دختــران گفت« :تیم دختران
در مراســم اختتامیه رقاب 
دانشــگاه تهران با  ۹مدال طال ۳ ،نقره و  ۱۴برنز ۹ ،مقام
چهارمی ۹ ،مقام پنجمی و  ۸مقام ششــمی ،صدرنشــین
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشــجویان دختر کشور شد و
دانشگاه شیراز به جایگاه ششم اکتفا کرد».
دکتر فرهاد دریانوش ،افزود« :بزرگترین رویداد فرهنگی
ورزشــی دانشجویان دختر کشــور پس از  ۸روز رقابت
حدود دو هزار دانشــجوی دختر ،در  ۱۱رشــته ورزشی
شامل تکواندو ،والیبال ،هندبال ،بسکتبال ،بدمینتون ،تنیس
روی میز ،شطرنج ،کاراته ،شنا ،دوومیدانی و تیراندازی در
دانشگاه شیراز به پایان رسید».
دبیرکل اجرایی المپیاد ،یادآور شــد« :ورزشکاران حاضر
در این المپیاد ،نماینده  ۹۷دانشــگاه کشــور بودند که در
پایان المپیاد ،نمایندگان دانشگاه تهران ،با کسب بیشترین
مدال و امتیاز در  ۱۱رشــته با  ۸۲ورزشکار و  ۲۸مربی و
سرپرست ،عنوان برترین تیم را به خود اختصاص دادند».

وی افزود« :پس از دانشــگاه تهران ،دانشــگاه فردوسی
مشهد در جایگاه دوم ایستاد ،دانشگاه شهید بهشتی سوم
شد ،دانشگاه فنی حرفهای خراسان رضوی به مقام چهارم
رسید و دانشگاه الزهرا جایگاه پنجم را از آن خود کرد».
قهرمانی دانشجویان پسر در در چهاردهمین المپیاد
همچنیــن در چهاردهمیــن المپیــاد فرهنگی ورزشــی
دانشــجویان پسر کشور ،دانشگاه تهران توانست با کسب
 ۳۱۳امتیاز در جایگاه نخســت بایســتد و جام زرین این
مسابقات را به دست آورد.
به گفته دکتر دریانوش ۲۵۰۰ ،دانشــجوی پســر از ۱۲۰
دانشگاه کشور ،به مدت  ۸روز در این مسابقات با یکدیگر
به رقابت پرداختند.
در این مســابقات دانشــگاه فنی حرفــهای مازندران با
کسب  ۱۶۱امتیاز به جام نقرهای المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشــجویان کشور دست یافت و جام برنز این المپیاد به
دانشگاه فردوسی مشهد با  ۱۵۴امتیاز رسید.
در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر
کشور ،دانشــجویان در  ۱۴رشته ورزشی شامل فوتسال،
هندبال ،والیبال ،بســکتبال ،تنیس روی میــز ،بدمینتون،
دوومیدانی ،شطرنج ،کاراته ،تکواندو ،شنا ،جودو ،کشتی
آزاد و کشتی فرنگی با هم به رقابت پرداختند.
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دوره بازآموزی کارشناسان آموزش
دانشگاه تهران برگزار شد
دوره آموزشی «بازآموزی پذیرش -ثبت نام ورودیهای ۱۳۹۷
کلیه مقاطع»  ۵شــهریور جهت بازآموزی کارشناسان آموزش
دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتــر محمدعلی شــریفی ،مدیر کل خدمات آموزشــی در
گفتوگو با روابط عمومی دانشــگاه تهران هدف از برگزاری
این دوره را بازآموزی کارشناســان آموزش برای ساماندهی و
تسهیل در روند ثبتنام نودانشجویان برشمرد و گفت« :در سال
قبل نیز این دوره برای کارشناسان آموزش برگزار شده است،
اما امسال در قالب آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و برای
رؤسا و معاونان آموزشی واحدهای دانشگاه برگزار میشود».
وی افــزود« :در این دوره قوانین و مقررات آموزشــی مرور
خواهند شــد و تالشمان بر این است اگر نیاز به بازنگری در
فرایند ثبتنام نودانشجویان است ،قبل از اینکه به مرحله اجرا
درآیند بتوانیم به یک همفکری مطلوب در این زمینه دســت
یابیم و روند واحد و یکسانی را برای دانشگاه پیادهسازی کنیم».
مدیر کل خدمات آموزشی با بیان اینکه این دوره با همکاری
مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی برگزار میشود ،خاطر
نشــان کرد« :هدف این است هم از دیدگاه فناوری اطالعات
به این مسئله پرداخته شــود ،تا در این راستا با هماندیشی به
یک تفاهم دست یابیم و هم اینکه در زمینه مقررات و ضوابط
آموزش اگر ابهام و یا ســوالی از طرف همکاران وجود دارد
مورد بررسی قرار گیرد .همچنین برای تسهیل فرایند ثبتنام
نودانشــجویان در صورتی که تدبیری در معاونت آموزشــی
اندیشه شده است ،در این دوره مستقیم به همکاران آموزشی
اطالعرسانی شود».
به گفته دکتر شریفی مطالب و گفتار آموزشی این دوره توسط

اداره کل خدمات آموزش و مرکز فناوری اطالعات و فضای
مجازی تهیه و بــه تأیید مرکز آموزشهــای ضمن خدمت
کارکنان رسیده است و بعد از این دوره آزمونی جهت ارزیابی
شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.
دکتــر علی بزرگی ،رئیس مرکــز آموزشهای ضمن خدمت
دانشگاه تهران نیز درباره برنامه مرکز گفت« :با توجه به تغییر و
تحوالت حوزه معاونت اداری و مالی ،مرکز آموزشهای ضمن
خدمت در قالب یک اداره کل ،زیر مجموعه معاونت اداری و
مالی دانشگاه و با دو مأموریت تعریف شده است».
وی افزود« :یکی از مأموریتهای این اداره ،آموزش در داخل
دانشــگاه و توانمندسازی کلیه کارکنان است و مأموریت دوم
بیرون از دانشگاه و بحث توانمندسازی سازمانها و شرکتهای
خدماتی و صنعتی اســت .در درون دانشگاه در تالش هستیم
تا نظام و فرایند مشــخصی را بــرای آموزش ضمن خدمت
کارمندان در نظر بگیریم».
رئیس مرکــز آموزشهای ضمن خدمت تصریــح کرد« :در
راستای همکاری با معاونت آموزشی و مرکز فناوری اطالعات
و فضای مجازی ســعی ما بر این بود ،تا دورههای آموزشی را
که در واحدها در حال برگزاری است طی یک طرح پودمانی
بهصورت هدفمند ســاماندهی و در قالب دورههای آموزشی
ضمن خدمت ارائه شوند».
دکتــر بزرگی در ادامه اظهار کــرد« :از این دیدگاه هم فرایند
مدیریت آموزش را اعم از نیازســنجی ،تدوین و مستندسازی
محتوا ،اجرا و اثر بخشی را بتوانیم به نحو مطلوب کنترل کنیم و
هم اینکه برای کارمندان منفعت داشته باشد و بهعنوان دورههای
آموزشی ضمن خدمت آنها در نظر گرفته شود».
وی با بیان اینکه مدرســین آموزشهای ضمن خدمت شامل
کارکنان دانشگاه تهران هستند ،عنوان کرد« :بخشی از استادان
دورههای ضمن خدمت را اعضــای هیأت علمی و کارکنان
خبره تشکیل میدهند و همچنین در صورت نیاز از دانشجویان
تحصیالت تکمیلی بر حسب توانمندی و سابقه آنها استفاده
خواهد شد».
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استقبال گرم دانشآموزان و داوطلبان کنکور از

«روزی با دانشـگـاه تهـران»

دومین دوره برنامه «روزی با دانشگاه تهران» با استقبال گسترده
دانشآموزان و داوطلبان کنکور سراسری همراه شد.
برگزاری دومین دوره برنامه «روزی با دانشگاه تهران» با شعار
«من دانشگاه تهرانی هستم» که به منظور آشنایی دانشآموزان و
داوطلبان کنکور سراسری با رشتهها ،پردیسها ،دانشکدهها و
امکانات دانشگاه تهران ،دوشنبه  ۸مرداد برگزار شد ،با استقبال
گستردهای مواجه شد.
با ثبتنام حدود  ۸۶۰۰عالقهمنــد به حضور در دومین دوره
برنامه «روزی با دانشــگاه تهران» ،شمار بازدیدکنندگان از این
برنامه با رشــدی بیش از  ۱۰۰درصد نسبت به سال گذشته،
مواجه بود.
از همان ســاعت ابتدایی صبح دوشنبه  ۸مرداد ،دانشکده فنی
در پردیس مرکزی دانشــگاه تهران شــاهد حضور گسترده

دانشآموزان عالقهمند بود و ظرف نیم ســاعت ظرفیت سالن
چمران این دانشکده تکمیل شد.
در برنامه ویژه این دانشکده به مناسبت دومین دوره برگزاری
«روزی با دانشگاه تهران» ،دکتر مهدی حسنلو ،معاون دانشجویی
و فرهنگی پردیس دانشکدههای فنی ضمن تشریح وضعیت
مکانی دانشکدهها ،امکانات و سطح باالی علمی این دانشکده،
تاکید کرد« :استانداردهای علمی یک دانشگاه و دانشکده شرط
الزم است اما کافی نیست .این ویژگی فعالیتهای فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و بینالمللی در قالب تشکلها ،کانونها و
انجمنهای علمی و حضور دانشجویان رشتههای مختلف در
یک دانشگاه بزرگ واحد است که شرط کافی فرایند دانشجویی
را میسر میکند».
وی افزود« :روزی با دانشــگاه تهــران در واقع برنامهای برای
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تحکیم پیوند دانشگاه و جامعه ،آشنایی دانشآموزان و داوطلبان
کنکور سراسری با فضای دانشــگاه و ایجاد عالقه ،انگیزه و
روحیه تالش برای ورود به نماد آموزش عالی ایران است».
دکتر محمد علی زارع چاهوکی ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
دانشــگاه تهران نیز در حاشــیه برگزاری ایــن برنامه ،گفت:
«دومیــن دوره «برنامه روزی با دانشــگاه تهران» در  ۲۰واحد
دانشگاه برگزار شد .از ابتدای زمان برگزاری با حضور پرشور
دانشآموزان در واحدهای مختلف دانشــگاه به ویژه پردیس
مرکزی مواجه بودیم».
وی افــزود« :در پردیسها و دانشــکدهها برنامههای متنوعی
نظیر معرفی رشتههای تحصیلی ،آشنایی با امکانات آموزشی،
پژوهشی و فرهنگی و بازید از آزمایشگاهها و موزهها تدارک
دیده شده بود».
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران در ادامه با اشاره
به اهداف این برنامه ،اظهار کرد« :این برنامه در راستای اهداف
واحد ارتباط با خانه و مدرسه معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
به منظور آشنایی دانشآموزان به ویژه داوطلبان کنکور سراسری
با ظرفیتهای آموزشی ،پژوهشی ،رفاهی و فرهنگی دانشگاه
تدارک دیده شده است .خوشبختانه با برنامهریزی انجام شده
و همت مسئوالن دانشــکدهها و پردیسهای دانشگاه ،امسال
نسبت به ســال قبل شاهد رشد چشــمیگری در تعداد افراد
بازدیدکننده و همچنین افزایش کیفیت برنامههای برگزار شده
بودیم».
در بخشی از این برنامه ،دکتر سید مهدی واعظ عالیی ،معاون
دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم دانشگاه تهران با تاکید بر
این موضوع که انتخاب رشــته ،آینده یک دانشآموز است و
نباید به صرف نام پزشکی یا مهندسی و باال بردن آمارها به آن
نگاه شود ،گفت« :آشــنایی با رشتهها آن هم در نماد آموزش
عالی کشــور باعث میشــود دانشآموزان با دقت بیشتر و بر
اساس عالئق واقعی خود دست به انتخاب بزنند و در نهایت
انسان موفقی در رشته خود شوند».
وی دربــاره برگزاری دومین دوره برنامه «روزی با دانشــگاه
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تهران» ،افزود« :امسال با اضافه شدن ثبتنام به روند برگزاری،
حرکت بسیار مهمی انجام شد .فهرستی که از ثبتنام کنندگان
به دست ما رسید باعث شد به صورت تخمینی بدانیم که باید
پذیرای چند نفر باشیم و از این میان چند درصد دانشآموزان
تجربی و چند درصد دانش آموزان ریاضی میهمان ما خواهند
بود؛ با تحلیلی که انجام شــد و بر اساس تجربه سال گذشته،
رویکرد صحبتها و روش کار ما در این روز تعیین شد».
دکتر واعظ عالیی در ادامه ،اظهار کرد« :امسال بازدید و استقبال
بسیار خوبی داشتیم ،سازماندهی داخلی پردیسها و در مجموع
دانشگاه بسیار بهتر بود .امسال موزه علوم و موزه سنگ برای
بازدید عموم آماده بود و مورد استقبال قرار گرفت و در مجموع
اینکه در یک روز تعداد زیادی دانشآموز به دانشگاه بیایند و
از جاهای مختلف بازدید کنند حتم ًا در شناساندن دانشگاه و
افزایش عالقهمندان به بازدید از دانشگاه تهران موثر است».
همچنین ،دکتــر همایون رضوان ،سرپرســت امور فرهنگی
دانشجویی دانشــکده ادبیات و علوم انسانی با پر اثر خواندن
برنامه «روزی با دانشــگاه تهران» بهویژه برای رشتههای فنی،
گفت« :با اجرای این برنامه دانشآموزان با سطح علمی دانشگاه
تهران در ایران و جهان بیشتر آشنا میشوند».
وی افــزود« :اگر برنامه «روزی با دانشــگاه تهــران» در زمان
برقراری کالسهای دانشــگاه ،برگزار شــود و دانشآموزان
بتوانند دانشــجویان مشغول به تحصیل را نیز ببینند و با آنها
توگو کنند میتواند تاثیر بهتری داشته باشد».
گف 
دکتــر مجید پرچمی ،معاون فرهنگی و دانشــجویی پردیس
هنرهای زیبا ،نیز ضمن اشاره به افزایش سه برابری بازدید از
این پردیس نسبت به سال گذشته ،گفت« :در مجموع برگزای
برنامه «روزی با دانشــگاه تهران» بسیار تاثیرگذار بوده است و
اضافه شدن ثبتنام به روند برگزاری نکته مثبت امسال نسبت
به سال گذشته بوده است و امیدواریم برای سال آینده با افزودن
جزئیات بیشتری در زمان ثبتنام ،بخشهای مختلف دانشگاه
هم در زمان پذیرش بتوانند هدفمندتر و موثرتر برنامههای این
روز را ارائه کنند».
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شبکه علمی آموزش عالی در دانشگاه تهران راهاندازی شد

دکتر سید امید فاطمی ،رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی
از راهاندازی «شــعاع» (شبکه علمی آموزش عالی) بهعنوان
اولین شــبکه اجتماعی برای برقــراری ارتباطات علمی در
دانشگاه تهران خبر داد.
رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی در گفتوگو با روابط
عمومی دانشــگاه تهران به تشــریح و معرفی این شــبکه
اجتماعی که «شــعاع» نامگذاری شده اســت ،پرداخت و
گفت« :شــعاع مخفف» شبکه علمی آموزش عالی ،است و
وجه تمایز آن با شبکههای دیگر وجهه علمی آن است .در
این شبکه اجتماعی دانشجویان ،استادان ،دانشآموختگان،
کارشناســان و یا صنعت که علم ،دغدغه آنهاست فعالیت
خواهنــد کرد .در اینجا مفهوم علم ،گســترهای از آموزش،
پژوهش ،فناوری ،نوآوری و فرهنگ است».
دکتر فاطمی با تاکید بر اینکه شــعاع یک شــبکه اجتماعی
است ،به توصیف ویژگیهای شبکههای اجتماعی پرداخت
و افزود« :افراد در شبکه اجتماعی دارای یک پروفایل هستند
که وضعیت آنها را مشخص میکند .این پروفایلها قابلیت
مشــاهده ،جستجو و ایجاد ارتباط شبکهای و تشکیل گروه
را دارند؛ همچنین ما در شــبکه اجتماعی باید امکان تعامل
با افراد دیگر را ایجاد کنیم .البته میتوان این سه مورد را از
ویژگیهای مشترک شبکههای اجتماعی برشمرد».
به گفته وی در شــبکه اجتماعی شــعاع به این سه ویژگی
مشــترک ،علمی بودن نیز اضافه میشود و افراد میتوانند
در زمینههای علمی مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
رئیــس مرکز آموزشهــای الکترونیکی در ادامــه به بیان
تفاوت پیامرسان و شــبکه اجتماعی پرداخت و گفت« :در

پیامرسانها پروفایل وجود ندارد ،اما در شبکههای اجتماعی
به ویژه «شــعاع» که رویکرد علمی دارد افراد میتوانند در
پروفایلی که ایجاد میکنند زمینه فعالیتهای علمی ،عالیق،
کتابها و یا مقاالت خود را به اشــتراک بگذارند .همچنین
فعالیت گروهها و جســتجو در پیامرســانها بسیار محدود
است .کار پیامرسان انتقال و رساندن پیام لحظهای است که
در شبکههای اجتماعی هم باید از آن استفاده شود».
دکتر فاطمی با اشاره به اینکه شبکه اجتماعی شعاع ساخت
و طراحی دانشــگاه تهران است ،خاطر نشان کرد« :در این
شــبکه اجتماعی علمی قابلیت پیامرسانی هم وجود دارد.
شعاع در دانشگاه تهران راهاندازی شده و مورد استفاده قرار
میگیرد».
وی علمی بودن شــبکه اجتماعی شعاع را وجه تمایز آن از
دیگر شبکههای اجتماعی توصیف کرد و گفت« :اجتماعی
بــودن یکی از مباحث مهم مطرح در آینده اســت .در وب
 ۱اطالعرســانی مورد توجه بود اما بعد از آن و در وب ۲
اجتماعی بودن مطرح شــد ،یعنــی در این نوع از وب همه
افراد نقش مشــارکتی دارند و فقط دریافت کننده نیســتند.
این اتفاق در پروسه یاددهی و یادگیری نیز رخ داده است.
یک زمان فقط استاد در کالس تدریس میکرد ،اما در حال
حاضر به گونهای شــده که افــراد از اجتماع با یکدیگر یاد
میگیرند».
رئیس مرکز آموزشهــای الکترونیکی ادامه داد« :در حیطه
پژوهش نیز رویکرد متفاوت و جدیدی جایگزین شــده و
اکنون به نحوی اســت که پژوهشگران میتوانند زمینههای
پژوهشــی خود را به اشــتراک بگذارند تا افراد دیگر آن را
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مشاهده کنند ،در مورد آن نظر دهند و یا اینکه از بخشی از
آن استفاده کنند که این خود نشان دهنده حرکت زمینههای
پژوهشی به سمت اجتماعی شدن است».
دکتر فاطمی با اظهار اینکه طراحی شــبکه اجتماعی شعاع
یک ســال به طول انجامیده اســت ،گفت« :در این طراحی
اجزایی از جمله مقاالت و انتشارات ،ایجاد امکان پرسش و
پاسخ علمی ،آزمایشگاههای تحقیقاتی ،دروس و پروژه قرار
گرفته که نقش علمی بودن این شبکه را به خوبی مشخص
میکنند .ساخت و طراحی این شبکه در مرکز آموزشهای
الکترونیکی دانشــگاه تهران انجام گرفته است و با توجه به
در اختیار بودن این شــبکه امکان ارزیابی برای افزودن و یا
حذف بخشی از اجزای آن وجود دارد».
وی با اشــاره به اینکــه در طراحی و فاز اول این شــبکه
اجتماعی درخواســت دانشگاه محدود کردن آن به کاربران
دانشگاه تهران است ،از گســترش شعاع در آینده بهعنوان
شبکه علمی کشور در سطح ملی و بینالمللی خبر داد.
رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی با عنوان اینکه در حال
حاضر ورود به شبکه اجتماعی شعاع از طریق احراز هویت
دانشگاه تهران صورت میگیرد ،خاطر نشان کرد« :هر کسی
که در دانشــگاه تهران احراز هویت میشود و اکانت دارد
میتواند وارد این شــبکه شود .در این مرحله یعنی فاز اول
راهاندازی شبکه اجتماعی شعاع امکان عضویت برای افراد
خارج از دانشــگاه وجود ندارد و برای کســانی که خارج
از دانشــگاه تهران هســتند ،فقط امکان مشاهده بخشی از
اطالعات شــبکه فراهم شده است .گذاشــتن اطالعات و
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اینکه چه میزان از آن قابلیت نمایه شــدن داشته باشند ،در
اختیار کاربران شــبکه است .البته در اختیار عموم گذاشتن
اطالعات علمی و پــروژهای خود میتواند گامی در جهت
معرفی ،ایجاد و گســترش همکاری دانشگاهیان با جامعه و
صنعت باشد».
دکتــر فاطمی با تاکید بر تحوالت عرصه اطالعات دیجیتال
در عصــر حاضر از آن بهعنوان انقــاب چهارم یاد کرد و
افــزود« :در این فضا و با توجه بــه تحوالتی که در دنیا به
وجود آمده اســت ،اگر ما از این امکانات برای گســترش
اهداف علمی خود استفاده نکنیم ،قطع ًا عقب خواهیم ماند
و آموزش ،پژوهش ،فنــاوری و فرهنگ آیندهمان به خطر
خواهد افتاد».
وی در پایان با الگو برشــمردن نماد آموزش عالی کشــور
اظهــار کرد« :اگر دانشــگاه تهران بتوانــد کاری را به نحو
صحیح انجام دهد ،قطع ًا دانشــگاههای دیگــر از آن الگو
خواهند گرفت و دانشــگاه مادر با پیشــگامی در این زمینه
و ایجاد اولین شبکه اجتماعی علمی آموزش عالی میتواند
الگوی مناسبی برای سایر دانشگاهها قرار گیرد».
شــعاع هم اکنون فعال اســت و کاربران دانشــگاه تهران
می توانند از طریق وب ســایت دانشگاه و با کلیک بر آیکن
شــعاع در بخش اخبار به این شبکه بپیوندند و به عضویت
کانال اطالع رسانی دانشگاه تهران در آیند.
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دیدار رئیس دانشگاه تهران با خبرنگاران رسانههای جمعی

رئیس دانشــگاه تهــران روز یکشــنبه  ۲۱مرداد با
خبرنگاران دیدار و گفت وگو کرد.
در ابتدای این دیدار دکتر ســید احمدرضا خضری،
مشــاور رئیس دانشــگاه و مدیرکل حوزه ریاست و
روابــط عمومی ،ضمن تبریک روز خبرنگار ،شــغل
خبرنگاران را بســیار مهم و حســاس توصیف کرد
و صداقــت ،صراحت ،شــجاعت و امانتداری را از
ویژگیهای خطیر این شغل برشمرد.
وی دانشــگاه تهران را متعلق به همه جامعه دانست
و ضمن قدردانی از تالش خبرنگاران حوزه دانشگاه
در انعکاس اخبار دستاوردهای دانشگاه تهران ،اظهار
امیدواری کرد که پیوند دانشــگاه و رسانهها بیش از
پیش تقویت شود.
سپس دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهــران ،وجــود و حضــور خبرنــگاران در عرصه
اطالعرســانی را به ویژه در شــرایطی کــه فناوری

اطالعات و ارتباطات امــکان ارائه خبر و تصویر را
برای همگان فراهم کرده اســت ،بسیار مهم و دشوار
توصیف کرد.
وی دلیل اهمیــت کار خبرنگاران حرفهای را در این
شــرایط ،امکان تولید اخبار درست دانست و حضور
آنان در کنار دانشــگاه را برای دریافت بهتر مســائل
جامعه ،کمک کننده و ضروری برشمرد.
رئیس دانشــگاه تهران با قدردانی از خبرنگاران برای
پیگیری مســائل علمی و دانشگاهی ،اظهار داشت که
انتشــار دســتاوردهای علمی وظیفه خود دانشگاه و
انعکاس آنها از سوی رسانههای جمعی به زبان قابل
فهم برای عموم مردم ،کمک خبرنگاران به دانشگاه و
بسیار حائز اهمیت است.
در ادامــه خبرنگاران بــا رئیس دانشــگاه تهران به
گفت وگو پرداختند و پرسشهای خود درباره مسائل
گوناگون دانشگاه را مطرح کردند.
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حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سی و پنجمین
کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری
ســیوپنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و
مناطق نوآوری توسط شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری؛
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ استانداری و شهرداری
اصفهان از  11تا  14شهریور  ،۱۳۹۷با حضور رئیس پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران ،برگزار شد.
موضوع ایــن کنفرانس که یکــی از مهمترین رویدادهای
بینالمللــی در حوزه اقتصــاد و شــرکتهای دانشبنیان
محســوب میشــود« ،حرکت به سوی شــهرها و جوامع
پایدار ،پرورش و ترویج اکوسیســتمهای نــوآوری» بود.
در این رویــداد چگونگی بهرهمنــدی از ظرفیت نهادهای
توســعه فناوری به ویژه پارکهای علم و فناوری برای رفع
مشکالت شهرها و رسیدن به توسعه پایدار بررسی شد.
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران همچنین به همراه ۲۱
کشــور جهان در نمایشگاه سی و پنجمین کنفرانس جهانی

پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری شــرکت کرد و
به همراه کشــورهایی چون مالزی ،ترکیه ،فرانســه و دیگر
کشــورها به ارائه آخریــن تحوالت مراکز خــود و ارائه
تجربیات و دســتاوردها و قابلیتهای نهادهای پشــتیبان
شرکتها و موسسات دانشبنیان پرداخت.
رئیــس پارک علــم و فناوری دانشــگاه تهران در حاشــیه
یوپنجمین کنفرانس جهانی پارکهــای علم و فناوری
ســ 
و مناطق نوآوری ،در جلســاتی با روسای پارکهای ایتالیا،
فرانسه ،پرتغال ،آفریقای جنوبی و ترکیه با هدف همکاریهای
مشترک در شبکهسازی بین شرکتها و همکاری مشترک در
انتقال تکنولوژی ،انکوباسیون بینالملل ،همکاری مشترک در
استارتآپها بحث و تبادل نظر کرد.
در این کنفرانس سه روزه ،رئیس و دبیرکل انجمن پارک های
علم و فناوری جهان ،وزیر علوم افغانستان ،سفیرانی از بیش
از  ۳۰کشــور و کارشناســان پارک های علم و فناوری ۵۰
کشور جهان حضور داشتند.

نخستین آزمون اعمال مدرک کارکنان در دانشگاه تهران برگزار شد
نخســتین آزمون اعمال مدرک کارکنان دانشــگاه در مرکز
آموزشهای ضمن خدمت دانشگاه تهران روز پنجشنبه ۲۲
شهریور به صورت الکترونیکی برگزار شد.
این آزمون که در سه مقطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی
ارشــد برگزار میشود در گذشته توســط سازمان سنجش
برگزار میشــد ،اما با راهانــدازی مرکز آموزشهای ضمن
خدمت دانشگاه ،این مأموریت به مرکز محول شد.
دکتر سعید یزدانی ،معاون اداری و مالی دانشگاه ،در همان
ســاعات اولیه در محل مرکز حاضــر و از روند برگزاری
آزمون بازدیــد کرد .وی ضمن خرســندی از فعالیتهای
مرکــز آموزشهای ضمــن خدمت ،بر ادامــه فعالیتهای
اثربخش مرکز در حوزه مهارتافزایی کارمندان و مدیران با

بهکارگیری شیوههای نوین آموزشی تاکید کرد.
الزم به ذکر اســت که نمایندگانی از اداره کل منابع انسانی،
اداره کل حراست و مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه
در روند برگزاری آزمون نظارت و همکاری داشتند.
گفتنی است تأثیر مدارک تحصیلی کارکنانی که موفق به گذراندن
این آزمون میشوند ،در حکم کارگزینی آنان اعمال میشود.
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افتتاح بخش اسناد تاریخ دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی
بخش ویژه اســناد مربــوط به تاریخ دانشــگاه تهران در
کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه روز سه شنبه ۹
مرداد با حضــور دکتر محمود نیلــی احمدآبادی ،رئیس
دانشــگاه ،دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی و دکتر
سیداحمدرضا خضری ،مشــاور رئیس و مدیرکل حوزه

ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران افتتاح شد.
در این افتتاحیه که با دیدار از بخشهای مختلف کتابخانه
مرکزی همراه بود ،دکتر رسول جعفریان ،رئیس کتابخانه
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،آخرین وضعیت این
واحد مهم از دانشگاه را برای بازدیدکنندگان تشریح کرد.

نشست استقرار نظام سالمت ،ایمنی و محیط زیست در پردیس ابوریحان

نشست «استقرار نظام سالمت ،ایمنی و محیط زیست»  ۸مرداد،
در سالن دکتر بهبهانی پردیس ابوریحان ،برگزار شد.
در این نشســت دکتر اســامی ،رئیس هیأتمدیره شرکت
 QSســوئیس در منطقه خاورمیانه ،به معرفی شــرکت QS
و تاریخچه و فعالیتهای این شــرکت در منطقه خاورمیانه
و اتحادیه اروپا پرداخت و انواع سیســتمهای استاندارد در
زمینههای مختلف از جمله مسئولیتهای اجتماعی ،مدیریت
ریسک ،یکپارچهسازی و پیادهســازی انواع استانداردها در
محیطهای مختلف را معرفی و برای استقرار انواع نظامهای
استاندارد در پردیس اعالم آمادگی کرد.

در ادامه ،این هیأت از آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاههای
گروه زراعت به منظور آشنایی بیشتر با پردیس بازدید کرد.
این نشســت به همــت اداره خدمات پژوهشــی پردیس
ابوریحان و بــا حضور دکتر اســامی ،رئیس هیأتمدیره
شــرکت  QSســوئیس در منطقه خاورمیانه؛ مهندس دیبا
رضایی؛ مدیر توســعه شــرکت  QSزوریخ در خاورمیانه؛
بهروز قدیمی ،معاون تجهیزات اداره کل خدمات پژوهشی
و انتشــارات دانشــگاه تهران و آقای بخشــی؛ کارشناس
تجهیــزات آزمایشــگاهی اداره کل خدمات پژوهشــی و
انتشارات دانشگاه تهران ،برگزار شد.
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توانافزایی دانشآموزان سیستان
و بلوچستان به همت گروه السابقون
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
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کمیته آموزشی گروه جهادی السابقون باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران در استان سیستان و
بلوچســتان به منظور توانافزایی دانشآموزان
پایگاههای انتخاب رشــته و مشــاوره کنکور
سراسری برپا کرد.
با توجه به مشــکالت انتخاب رشــته برای
دانشآموزان مناطق کمبرخوردار ،پیش از اعالم
نتایج و شروع فرایند انتخاب رشته ،چند گروه
تخصصی ،در دانشگاههای تهران و خوارزمی،
تشکیل شد تا با آماده کردن محتواهای مناسب
بتوانند دانشآموزان را با رشتههای دانشگاهی،
دانشــگاهها ،محتوای دروس دانشــگاهی و
موقعیتهای شغلی آشنا سازند و اولویتهای
خود را برای انتخاب مشخص کنند.
کمیته آموزشی گروه جهادی السابقون باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران در استان سیستان و
بلوچســتان که مقصد تیمهای مشاوره بود ،در
شهرستانها و بخشهای هامون ،زهک ،سوران،
ایرانشهر ،راسک و قصرقند ،پایگاههای انتخاب
رشته و مشاوره کنکور سراسری برپا کرد.
افتتاح پایگاه انتخاب رشته در شهرستان سوران
برای دانشآموزان کنکوری از جمله مواردی
بود که به یاری این گروه انجام شد.
ارســال لوازم مدرسه برای دانش آموزان
استان
همچنین ،کانون جهادی الســابقون با پویش
مردمی «ارمغان مهر» برای سال تحصیلی -۹۷
 ، ۹۸موفق به تهیــه لوازم التحریر برای تعداد
 ۷۰۰دانشآموز پایه اول تا ششم دبستان شد.
این بســتهها برای دانشآموزان یکی از مناطق
کمبرخوردار تحت پوشش کانون ،در شهرستان
مهرستان از توابع استان سیستان و بلوچستان
تهیه شده و توســط نیروهای گروه به منطقه
فرستاده شد.
اعضای گروه جهادی الســابقون ،سه شنبه 26
شهریور ،در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
این بســتهها را جمعآوری و به منطقه ارسال
کردند.
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همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران گسترش مییابد

تفاهمنامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و
فناوری دانشــگاه تهران  ۲۴مرداد به امضای روسای سازمان
و پارک رسید.
در نشستی که با حضور رضا مســرور ،رئیس هیأت مدیره
سازمان منطقه آزاد انزلی و دکتر عباس زارعی هنزکی ،رئیس
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران برگزار شد ،تفاهمنامه
همکاری بین این سازمان و پارک علم و فناوری دانشگاه در
راستای حمایت و کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای
فناورانه از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش
افزوده باال ،جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود کارآفرینان
و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی به امضاء رسید.
در این نشست ،دکتر عباس زارعی هنزکی ،رئیس پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران با بیان زمینههای همکاری مشترک
با سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد« :منطقه آزاد انزلی با

اجرای طرحهای مختلف زیرساختی ،صنعتی و اقتصادی به
یک پایگاه مناســب صادراتی در شمال کشور تبدیل شده و
فضا و ظرفیت مناســبی برای اجرای طرحهای شرکتهای
دانشبنیان سطح کشور است و نگاه توسعهای این سازمان در
حمایتها و همکاریهای صورتگرفته با پارکهای علمی
و فناوری استان و کشور ملموس است».
وی با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران اظهار داشــت« :بیشتر افراد از طریق برنامههای
حمایتی پارک از جمله رویش و شــکوفایی وارد پارک علم و
فناوری میشوند و بخش دیگر نیز از طریق کسب و کارهای نوپا
وارد میشوند و دانشگاه تهران جهت ایجاد کسب و کار در تمام
نقاط کشور برنامههای مشخص تدوین شدهای را اجرا میکند
که دارای چهارچوبهای خاصی است و جهت اثرگذاری نیاز
به دعوت از استادان و صنعتگران بزرگ داریم».
در ادامه این مراسم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
منطقــه آزاد انزلی گفــت« :شــرکتهای دانشبنیان بهویژه
شــرکتهایی که هدف آنها توســعه مبادالت با کشورهای
حاشیه دریای خزر است میتوانند از ظرفیت زیرساختهای
ایجاد شــده و کریدورهای بینالمللــی عبوری ازمنطقه آزاد
انزلی بهرهمند شوند».
وی افزود« :با انعقاد این تفاهمنامه همکاریهای مشترک در
حوزه فناوری و شکوفایی واحدهای دانشبنیان افزایش پیدا
میکند و شاهد اتفاقات مثبت خواهیم بود.

تجلیل و نکوداشت کارکنان بازنشسته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مراسم تجلیل و نکوداشت
کارکنان بازنشسته دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران ۱۲
شهریور برگزار شد.
این مراســم بــا همکاری
اداره امــور رفاهی و کانون
بازنشســتگان دانشگاه و با
حضور جمعی از مسئوالن
و همکاران دانشکده مدیریت برگزار شد.
در این مراسم دکتر طهمورث حسنقلیپور ،رئیس دانشکده
مدیریت ،ضمن تقدیر از این همکاران گفت« :دانشــکده

از تجربیات این بزرگواران
در حل مسائل و مشکالت
امروز دانشگاه باید استفاده
کند و بازنشســتگان نباید
خــود را جدا از ســازمان
ببینــد ،بایــد فضایــی در
دانشــکده اختصاص یابد
تــا این عزیزان جلســات
منظمــی را برقرار کنند و از دانش خود در جهت ارائه ایده
و حل مســائل و مشــکالت همکاری الزم را با دانشکده
مدیریت و دانشگاه تهران داشته باشند».
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بازدید رئیس دانشگاه تهران از
مناطق زلزلهزده سرپل ذهاب
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،به همراه هیأتی  ۱۷مرداد
در ســفر به استان کرمانشــاه ضمن حضور در شهرستان
ســرپل ذهاب از نزدیک در جریان روند بازسازی مناطق
زلزلهزده قرار گرفت.
براساس تفاهمنامه منعقد شده بین دانشگاه تهران و بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،دانشــگاه تهران نظارت اجرایی
بخشــی از ساختمانهای بازسازی شــده در شهر سرپل
ذهاب را از نظر مقاومسازی بر عهده گرفته است.
گفتنی اســت این هیأت در ادامه سفر به استان کرمانشاه،
از شبکه لرزهنگاری کرمانشاه وابسته به مرکز لرزهنگاری
کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بازدید و سپس
با اســتاندار کرمانشاه در محل اســتانداری در خصوص
پیگیری مســائل مربوط به بازسازی مناطق زلزله زده در
جلس ه مشترک شرکت کرد.
در این بازدید علیرضا تابش ،رئیس بنیاد مســکن انقالب
اســامی ،دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی و دکتر
مجید نبی بیدهندی ،رئیس مؤسسه ژئوفیزیک و برخی از
استادان دانشگاه تهران حضور داشتند.
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افتتاح باشگاه ورزشی بهوشیار در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
باشگاه تناسب اندام بهوشیار در دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران افتتاح شد.
سالن علمی -ورزشی بهوشــیار با ضرورت افزایش سالمت
جسمانی و روانی ،سرزندگی و بهبود کیفیت کاری و تحصیلی
دانشجویان ،کارمندان ،استادان و مردم جامعه ایجاد شده است.
هــدف از ایجاد این مرکز ،معرفــی و انجام ترکیب تمرینات
آمادگی جسمانی و فنون بدنی بهوشیاری ()Mindfulness
و تکنیکهای کاهش اضطراب اســت کــه برای اولین بار در
ایران به صورت علمی تحت عنوان تناســب اندام بهوشیار به
کار گرفته میشوند.
ویژگی منحصر به فرد این تمرینات که تمامی سنین از کودکان
 ۳ساله تا افراد مســن را شامل میشود ،ارائه الگوی شخصی
هر تمرین با توجه به ظرفیت بدنی ،میزان هوشیاری ،ظرفیت
تحمل هیجانات مثبت و منفــی ،اضطراب و در نهایت میزان
هماهنگی ذهن و بدن هر فرد است و متناسب با الگوی پویشی
شخصیت او برنامه تمرینی ذهنی و بدنی در هر روز متفاوت
ارائه خواهد شد.
تمرینات تــی آر ایکس بهوشــیارانه ( ) MTRX؛ تمرینات
دشوار بدون وزنه ( ) Calisthenics؛ تناسب اندام بهوشیار
و تمرینات بــرای تنظیــم وزن (  ) Mindful-Fitnessو
چربیسوزی (  ) Six-packاز جمله سبکهای تمرینی این
باشگاه است.
ایــن تمرینات برای افــراد دارای دردهای مفصلی و عضالنی،
افراد دارای مشکالت اضطرابی و افسردگی و افراد عالقهمند به
افزایش مهارتهای ارتباطی و خودشناسی نیز مفید خواهند بود.
تناسب اندام بهوشیار چیست؟
تجربه و هیجانات آدمی در بدن نمود دارند .به عبارت دیگر،

ذهن تنظیم کننده انرژی و اطالعات در بدن ماست .بر همین
اساس بیماری روانی و جســمی انحراف مسیر انرژی تنظیم
نشده در بدن است .بسیاری از انسانها به تجربه دریافتهاند که
مسائل روحی و روانی تا چه حد تعیین کننده کیفیت ورزشی
از سطوح مبتدی تا سطوح حرفهای است .تناسب اندام بهوشیار
که میتواند ترکیبی از فنون بهوشــیاری ،رواندرمانی پویشی
فشــرده و تمرینات آمادگی جسمانی باشد وسیلهای برای به
کارگیری ذهن جهت مشــاهده تجارب مسدود شده بدنی و
افزایش فوقالعاده قدرت بدنی و افزایش کارکرد ذهن باشــد.
زمانــی که انرژی در بدن به جریان بیفتد به دنبال آن کســب
اطالعات سریعتر میشــود و فرد بعد از انجام این تمرینات
نســبت به خود ،شــناختی پیدا میکند که قب ً
ال کسب نکرده
است .این شناخت سبب خواهد شد فرد هنگام مواجه شدن با
چالشهای اضطرابزا در مسابقات و زندگی شخصی انعطاف
بیشتری نشان دهد و به دنبال آن نهتنها سالمت روانی و انسجام
خود را حفظ بلکه چالشها را با موفقیت طی کند .به عبارت
دیگر ،تناسب اندام بهوشیار باالترین سطح تامل و شناخت در
تمرینهای ورزشی است که در آن تمام وجود فرد در خدمت
شناخت خود و بهبود روانی و جسمی در میآید.
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همکاری دانشگاه تهران با سازمان مدیریت صنعتی گسترش می یابد

تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان مدیریت صنعتی و پردیس
دانشــکدههای فنی و دفتر آموزشهــای عالی تخصصی این
پردیس ۷ ،مرداد منعقد شد.
موضــوع این تفاهمنامه همکاری طرفین در طراحی و اجرای
دورههای مهارتورزی DBA ،و  MBAمشــترک ،انتشــارات
مشــترک ،دورههای تعالی صنعتی ،طراحی و اجرای مشترک
تورهای آموزشی با هدف بازدید از شرکتهای صنعتی مطرح
در ســطح بینالملل و همکاری در برگزاری دوره آموزشــی
پرورش مدیران تراز جهانی است.
در ابتــدای جلســه ،دکتر ناصر ســلطانی ،رئیــس پردیس
دانشــکدههای فنی دانشــگاه تهران ،اظهارداشــت« :پردیس
دانشــکدههای فنی دانشــگاه تهران ،دانشجویان را تکبعدی
آموزش نمیدهد و دانشــکدههای دانشگاه تهران و دانشکده
فنی به چنان سطحی از بلوغ رســیدهاند که میتوانند ارتباط
میان دانشگاه و صنعت را بهخوبی برقرار کنند .در دو دهه اخیر
نیز در پردیس دانشکدههای فنی آموزش دورههای آزاد برقرار
شده است و همکاری با سازمان مدیریت صنعتی با تجربه ۵۵
ساله آن ،اثربخشــی این دورهها را دوچندان میکند و از این
جهت بسیار خرســندیم و امیدواریم از این توانمندی بتوانیم
برای حل مشکالت کشور بهره ببریم».
وی همچنیــن افزود« :در مجموع پردیس دانشــکدههای فنی
دانشگاه تهران دارای  ۹هزار و  ۵۰۰دانشجو و  ۴۵۰عضو هیأت
علمی است و این یک توانمندی بزرگ برای حل مسائل پیچیده
و کالن کشوری محسوب میشود .در پردیس دانشکدههای فنی
مرکز نوآوری راهاندازی شده است که سازمان مدیریت صنعتی
میتواند در این بخش کمک کند تا منشأ اثرات و خدمات علمی
و اجرایی متعددی در سطح کشور باشیم».
دکتر ســلطانی با تاکیــد بر اینکه مرکز توســعه مهارتهای

مهندسی در همه دانشکدههای فنی برقرار شده است ،در کنار
هم قرارگرفتن سازمان مدیریت صنعتی و پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران را اتفاق بسیار خوبی دانست.
دکترابوالفضلکیانیبختیاری،مدیرعاملسازمانمدیریتصنعتی،
در این نشست ،دانشگاه تهران را نماد آموزش عالی کشور نامید
و افزود« :یکی از ویژگیهای دانشگاه تهران ،جامعبودن آن است
که دارای رشتههای مختلفی نظیر علوم مهندسی ،علوم مدیریت،
علوم انسانی و علوم پایه است که با هم در تعامل هستند .دانشگاه
تهران از دانشگاههای نسل چهارم ،تحولگرا و فرهنگساز است
که مرجع و قطب علمی کشــور است و در عرصه ارتباط میان
صنعت و دانشگاه نیز پیشگام است».
کیانی بختیاری دانشــگاه تهران را مدرســه زندگی دانست و
گفت« :دانشگاه تهران ضمن اینکه دارای اعتبار علمی و استادان
برجســته است در بحثهای رسالت اجتماعی نیز موفق بوده
است و بزرگترین مدیران کشور از این دانشگاه بوده و هستند».
وی خاطر نشــان کرد« :باعث افتخار اســت که برند  ۸۴ساله
دانشگاه تهران و برند  ۵۵ساله سازمان مدیریت صنعتی با انعقاد
این تفاهمنامه تجربیات خود را ادغام میکنند ،بهویژه در شرایط
فعلی کشور ،فضای کسب و کار ،فضای ارتباطات میان صنعت
و دانشگاه و دیپلماسی صنعتی در بعد بینالمللی ،ضرورت این
اتحاد را دو چندان میکند».
در این جلسه همچنین دکتر مح ّمدحسن پیشبین ،مدیر دفتر
آموزشهای آزاد تخصصی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،بر لزوم اجرایی شــدن مفــاد این تفاهمنامه بهصورت
موازی با تشکیل تیمهای تخصصی تاکید کرد.
در پایان این جلسه تفاهمنامه همکاری میان سازمان مدیریت
صنعتی و دفتر آموزشهای عالی تخصصی پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران مبادله شد.
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برگزاری آیین
بزرگداشت هفتادمین
سال تأسیس دانشگاه
تبریز با حضور مشاور
رئیس دانشگاه تهران
آیین بزرگداشــت هشتمین سده آموزش عالی در تبریز
و هفتادمین ســال تأسیس دانشــگاه تبریز با حضور و
ســخنرانی مشــاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاســت
دانشــگاه تهران و جمعی از مسئوالن کشوری و استانی
و میهمانانی از کشــورها و اتحادیههای مهم دانشگاهی
جهان در دانشگاه تبریز برگزار شد.
دکتر ســید احمدرضا خضری ،مشــاور رئیس دانشگاه
تهران ،در این مراسم دانشــگاه تبریز را کهنترین نهاد
نوین آموزشــی آذربایجان خواند که نقشی ماندگار در
فرایند دشــوار عبور جامعه سنتی ایران به جامعه مدرن
امروزی ایفا کرد.
وی افزود« :اگر پیشــینه معرفتــی و میراث علمی کهن
آذربایجان به ویژه شهرک دانشــگاهی ربع رشیدی را
در کارنامه دانشــگاه تبریز منظور کنیم ،بیشــک تبریز

درتأسیس دانشگاه به ویژه در تاریخ ایران بعد از اسالم
هــم جایگاه اولین را دارد و در این مقام هم از ســایر
دانشگاههای کشور پیشی گرفته است».
دکتر خضری در ادامه گفت ۷۰« :ســال پیش دانشگاه
تبریز به عنوان میراثدار ربع رشــیدی به وجود آمد و
از آن روز وظیفه سنگین آموزش و پرورش متخصصان
کشــور را برعهده گرفت و به مدد مدیران شایســته و
ســرمایههای معرفتی خود آثار عینــی و علمی فراوانی
درعرصه حیات آکادمیک کشور بر جای گذاشت».
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران
افزود« :دانشگاه تبریز مانند برخی دانشگاهها همواره با
چالشهایی از جمله انتظارات ناهمگون ،تبعات ناگوار
ناشی از جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه ،فشارهای
نهادهــای بیرونــی ،تنگناهــای مالی ،رقابت ناســالم
شبهدانشــگاههای مدرکســاز و بروکراسی کمرشکن
مواجه بود ،ولی به رغم این مشــکالت ،این دانشــگاه
هیچ گاه از ســطح یک نهاد مدنی پایین نیامد و تسلیم
ماشــین شــکننده تولید مدرک و یا تقلب سازمان یافته
نشد».
وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز همواره جایگاه خود را
به عنوان کانون علمی حفظ کرده است ،افزود« :دانشگاه
تبریــز هیچ گاه جایگاه خــود را به یک بنگاه اقتصادی
کاهش نداد ،بلکه پیوســته به وظیفه سنگین تولید علم،
استقرار توســعه پایدار ،تقویت فرهنگ و ادب ،تربیت
نیروهای متعهد و مســئولیتپذیر و هویت بخشی ملی
و قومــی و مســئولیتپذیری اجتماعــی عمل کرد که
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تربیت هزاران دانشآموخته برجســته ،صدها
اســتاد فرهیخته و دهها مدیر شایسته گواه این
مدعاست».
دکتــر پورمحمــدی ،رئیس دانشــگاه تبریز،
نیزدر ابتدای این آیین گفت« :دانشــگاه تبریز
در همکاریهای بینالمللی بســیار فعال و جز
اتحادیه دانشــگاههای آســیای میانه ،اتحادیه
دانشــگاههای جــاده ابریشــم و نایب رئیس
اتحادیه دانشــگاههای قفقاز بوده اســت و در
پروتــکل موالنا با  ۵۷دانشــگاه منطقه روابط
علمی دارد».
رئیس دانشــگاه تبریز در ادامه بــا بیان اینکه
دانشــگاه تبریز هم ردیف با دانشــگاه تهران،
رتبه نخست رشد علمی دانشگاههای کشور را
دارد ،اظهار داشــت« :این دانشگاه عمری بیش
از  ۷۰ســال دارد ،مجوز تأســیس آن در سال
 ۱۳۲۴صادر شــده ،ولی پذیرش دانشجوی آن
از  ۱۳۲۵و  ۱۳۲۶انجام شــده است؛ به همین
دلیل سال  ۹۶و  ،۹۷هفتادمین سال بزرگداشت
این دانشگاه را انتخاب کردیم».
وی با اشــاره بــا اهمیت و جایگاه دانشــگاه
ربع رشــیدی تبریز در تاریــخ آموزش عالی
ایران افزود« :در واقع میخواهیم هشــت سده
آموزش عالی در شهر تبریز را در این دانشگاه
جشن بگیریم».
همچنین ،در این مراســم دکتــر خضری لوح
یادبود ریاســت دانشگاه تهران و نشان سیمین
نماد آموزش عالی کشــور را به رئیس دانشگاه
تبریز اهدا کرد.
معاون وزیر علــوم ،تحقیقات و فناوری ،امام
جمعــه تبریز ،اســتاندار آذربایجان شــرقی،
شــماری از رؤســای دانشــگاههای داخلی و
خارجی ،جمعی از استادان برجسته و تعدادی
از رؤسا و نمایندگان اتحادیههای دانشگاههای
بینالمللی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
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جشن پایان دوره فارسیآموزان
مرکز بینالمللی آموزش زبان
فارسی برگزار شد
جشن پایان دوره سوم تابستانی فارسیآموزان مؤسسه لغتنامه
دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارســی دانشگاه تهران،
 ۲۷مرداد ،در تاالر دکتر افشار این مؤسسه برگزار شد.
در این برنامه که با اســتقبال و مشارکت فعال فارسیآموزان و
اجرای دکتر طاهرلو ،از مدرســین مرکز ،برگزار شد ،دکتر علی
درزی ،رئیس مؤسســه ،ضمن تبریک به فارسیآموزان برای به
پایان رســاندن یک دوره موفق آموزشــی ،از ویژگیها و سطح
کیفی مؤسســه در آموزش زبان فارسی ســخن گفت و دالیل
این موفقیت را ،نظارت همهجانبه ،نظام ارزشــیابی ،برنامهریزی
درسی و سطح علمی مدرســان و جایگاه علمی دانشگاه تهران
برشمرد.
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جلسه میاندوره نشست تعالی سریع برای سامانهسپاری
و بهبود فرایند ترفیع استادان دانشگاه تهران برگزار شد

جلســه پیگیری میاندورهای «نشســت تعالی سریع برای
سامانهســپاری و بهبود فرایند ترفیع اســتادان دانشگاه» با
حضور رئیس دانشگاه تهران ،مدیران و کارشناسان ذیربط
 ۲۸مــرداد در مرکــز فناوری اطالعــات و فضای مجازی
دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،در این
جلسه با اشــاره به تاثیر کارشناسان در فرایندهای دانشگاه
گفت« :در نظر گرفتن نظر کارشناســان و مشــارکت آنان
میتواند در روند بهبود فرایندها بسیار مفید باشد».
وی افزود« :با توجه به وســعت دانشــگاه تهــران و تنوع
گروههای آموزشــی ،ایجاد کارگاههایــی برای بهبود با این
شکل متفاوت میتواند سنت جدیدی را در راستای کارهای
دانشــگاه تهران ایجاد کند و عالوه بــر بهبود فرایند باعث
ارتقای دانش کارشناسان شود».
دکتــر نیلی احمدآبادی با یــادآوری اهمیت کیفیت در این
فرایند اظهار داشــت« :فرایند ترفیع ،فرایندی اســت که تا
پیش از این غالب ًا در آن کمیت معیار اصلی بوده اســت ،اما

الزم اســت که کمیت در راستای کیفیت مورد ارزیابی قرار
گیرد».
وی اضافه کرد« :بعد از انقالب بیشتر بر روی کمیت تمرکز
شده است و با تسلسل کمیت در ارزیابیها مواجه شدهایم.
لــذا به منظور کاهش نقش کمیت و لحاظ کردن کیفیت در
ارزیابیها نیازمند تغییر الگوها هستیم».
رئیس دانشــگاه تهران با اشاره به پیچیدگیهای این الگوها
گفــت« :تغییر الگو ابتــدا با مقاومت همراه اســت ولی با
اجرایی شدن آنها دالیل کارا بودنشان آشکار خواهد شد.
هرچند پیادهسازی الگوهای جدید با توجه به پیچیدگیشان
بسیار مشکل است ،اما با به کارگیری فناوریهای نوین ،این
الگوها میتوانند اجرایی شوند».
دکتر نیلی احمدآبادی درباره اهمیت نشســت تعالی سریع
برای سامانهســپاری و بهبود فرایند ترفیع اســتادان اظهار
داشــت« :موفقیت بحــث ترفیع ،موفقیت یــک تغییر نگاه
و نگرش اســت و ارکان مربوطه بایــد کمک کنند که این
موضوع با کمترین مشکل و باالترین بازده انجام شود».
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وی افزود« :دانشــگاه تهران در حال حاضر متهم به بوروکراســی
اســت .با اتخاذ تصمیمهای این چنینی میتوان فرایندها را کاهش
داد و به دانشــگاهی یکپارچه دست یافت که در آن بروکراسی به
حداقل رسیده باشد».
رئیس دانشــگاه تهران در پایان تاکید کرد« :اقدام به سامانهسپاری
مســئولیت سنگینی اســت که بر عهده مرکز فناوری اطالعات و
فضای مجازی اســت که با توجه به الگو بودن دانشگاه تهران چه
در ســطح ملی و چه در سطح منطقهای و بینالمللی نمود شایانی
خواهد داشت».
در ابتــدای این جلســه دکتر محمود رضا هاشــمی ،رئیس مرکز
فناوری اطالعات و فضای مجازی ،در خصوص اقدامات پیشین
و هدف از برگزاری اینگونه نشستها توضیحاتی ارائه داد.
سپس دکتر جعفرزاده با اشاره به الگوی مورد استفاده ،متدولوژی
به کار گرفته شده در آن را الگوبرداری شده از دانشگاه کویینزلند
استرالیا و بومیسازی شده برای دانشگاه تهران توصیف کرد.
در ادامه جلسه کارشناســان گزارشهایی از روند انجام اقدامات
خود ارائه کردند که به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
گفتنی اســت که کارگاه آموزشــی دو روزه ای با همین موضوع
روزهای  3و  4مرداد برگزار شد.
در این نشســت که کارشناســانی از بخشهای مختلف از جمله
مرکــز فناوری اطالعات و فضای مجــازی ،اداره کل برنامهریزی
و نظارت آموزشــی ،اداره کل منابع انسانی ،معاونت پژوهشی و
برخی از کارشناســان دانشــکدههای مختلف بهعنوان تیم بهبود
حضور داشتند ،فرایند ترفیع استادان دانشگاه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
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گسترش همکاری
پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران
و دانشگاه صدا و سیما

تفاهمنامــه همــکاری بین پــارک علم و
فناوری دانشــگاه تهران و دانشــگاه صدا
و ســیمای جمهوری اســامی ایران۱۷ ،
شــهریور با حضور رئیس پــارک علم و
فناوری دانشــگاه تهران و رئیس دانشگاه
صدا و سیما به امضا رسید.
گفتنی اســت ایــن تفاهمنامــه با هدف
همکاری و مشــارکت در راهاندازی پارک
علم ،هنر و فناوری در دانشگاه ،همکاری
و مشارکت در اجرای پروژههای پژوهشی
فناوری داخلی و بینالمللی در حوزههای
تخصصی رادیوتلویزیون ،فنی و مهندسی
رســانه و علوم ارتباطات رســانه ،ایجاد
زمینه تعامل سهجانبه بین دانشگاه ،پارک و
شرکتهای فناور مستقر در پارک بهمنظور
تسهیل تجاریسازی ایدهها و محصوالت
دانشبنیان دانشگاه بهویژه در حوزه علوم،
فنــون و هنرهای رســانهای ،همکاری در
جهت تحقق هدف ایجاد محیط زیســت
پایدار و ایجاد دانشــگاه سبز ،همکاری و
مشارکت متقابل در رویدادها و برنامههای
پارک و دانشگاه امضا شد.
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جلسه هماندیشی
خیرین نیکاندیش بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه هماندیشــی خیرین نیکاندیش بورسیه بنیاد حامیان
دانشگاه تهران با حضور خیرین و اعضای هیات مدیره بنیاد
حامیان دانشگاه تهران  ۲مرداد برگزار شد.
در این جلســه ،گزارش ســه دوره بورســیه بنیاد حامیان
دانشگاه تهران و روند ثبت نام و واریز بورسیه ارائه شد.
بر اساس این گزارش ،در سال  ۱۳۹۴تعداد  ۵۰۰دانشجوی
برتر ،ســال  ۱۳۹۵تعداد  ۱۱۷۴نفر و در سال  ۱۳۹۶تعداد
 ۱۱۸۳دانشجوی برتر در مقطع کارشناسی با میانگین معدل
دوترم باالی  ۱۷بورسیه بنیاد بودهاند.
این بورســیه به عنوان جایــزه تحصیلی به مدت  ۱۰ماه در
ســال به مبلغ ماهانه دو میلیون ریال به دانشجویان برگزیده
پرداخت میشود .این جایزه به دانشجویان جدیدالورودی
که حائــز رتبه زیر  ۲۰۰۰در کنکور سراســری شــوند و
دانشــجویان دوره کارشناســی که در دو ترم متوالی معدل
باالی  ۱۷کسب کنند ،تعلق میگیرد.
تعداد حامیان بورســیه دانشــجویان برتر در دوره اول یک
حامی ،در دوره دوم هفت حامی و در دوره سوم بورسیه ۹
حامی بوده است که حامیان دوره سوم بنیاد علمی آموزشی
قلم چی ،بنیاد فرهنگی مصلینژاد ،بنیاد نیکوکاری جمیلی،
بنیاد فرهنگی شاهحســینی ،محمدحســن خداوردی ،دکتر
محمدرضا حافظی ،گروه صنعتی گلرنگ ،شــرکت کیسون
و گروه صنعتی فومن شیمی بودهاند.
همچنین عالوه بر بورســیه دانشــجویان برتر ،بنیاد حامیان
دانشگاه تهران بورســیههای با شرایط خاص را با تصویب
هیات مدیره در دســت اجرا دارد که بورســیه دانشجویان
نابینا ،بورســیه کارآفرینی ،بورســیه دانشجویان کارشناسی

ارشد و بورسیه تجربهاندوزی از جمله آنهاست.
همچنین بنیاد حامیان دانشــگاه بورسیه دانشجویان مستعد
و نیازمند دانشگاه تهران را با عنوان حمایت از دانشجویان
متقاضی در دســتور کار خود قرار داده اســت ،که در سال
 ۱۳۹۶تعــداد  ۲۴حامی حمایت  ۱۷۸دانشــجوی متقاضی
را با اعالم و تایید شــرایط از سوی مرکز مشاوره معاونت
دانشجویی دانشگاه ،برعهده گرفتهاند.
حامیان دانشجویان مستعد دانشگاه تهران در سال  ،۹۶بانک
ملت ،مهندس امید جعفری ،جعفر شــریعتی ،دکتر مهرداد
عالیپور ،دکتر بیتا جمشیدیکیا ،محمدرضا جعفری ،دکتر
حســین خوشکیش ،دکتــر علی محقــر ،منوچهر کمالی،
فرحناز عطوفیان ،خانم وفاییان ،محمدرضا رستمی ،مهندس
نیما تقوایی ،دکتر علی گلدانســاز ،دکتر ساســان مهرانی،
محمدرضا موتمــن صالحی ،دکتر محمدرضا حاتمی ،دکتر
آزاده جاللیانس ،فریده میرزانلو ،عشرت رجبلی ،دکتر مریم
بیاد ،فرشته علیبخشی و محمدرضا بیاد بودند.
در ادامه خیرین نیکاندیش به ارائه نظرات و پیشــنهادات
خود در خصوص بورسیه و ایجاد اشتغال برای دانشجویان
پرداختند و ســپس تفاهم نامه همکاری و بورسیه بین بنیاد
حامیان دانشــگاه تهران و یحیی دهقانی ،مدیر انتشــارات
مبتکران برای بورســیه  ۵۰دانشــجوی برتر دانشگاه تهران
امضا شد.
شایان ذکر است در پایان این نشست خیر نیکاندیش ،آقای
اســپرورین ،بورسیه تعداد  ۵۰دانشــجو؛ خیر نیکاندیش،
دکتر گلنراقی ،بورســیه تعداد  ۱۰دانشــجو و دکتر مقدم،
بورسیه  ۵دانشجوی دانشگاه تهران را تقبل کردند.
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برگزاری جلسه شورای برنامهریزی دانشگاه
بدون دخانیات در دانشگاه تهران

پنجمین جلسه شورای برنامهریزی دانشگاه بدون دخانیات،
 ۹مرداد در تاالر امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.
پنجمین جلسه شورای برنامهریزی دانشگاه بدون دخانیات
با حضور دکتر حســن بهنژاد ،معاون دانشــجویی و دکتر
ســیداحمدرضا خضری ،مشــاور رئیس و مدیر کل حوزه
ریاســت و روابــط عمومی برگزار و درباره سیاســتها و
خطمشیهای دانشگاه بدون دخانیات بحث و تبادل نظر شد.
در این جلســه دکتر حســن بهنژاد ،ضمن اشاره به نقش
اعضای شورای سیاستگذاری بهویژه دانشجویان در تدوین
خطمشیهای دانشــگاه بدون دخانیات در دانشگاه تهران
و علوم پزشــکی تهران گفت« :خطمشیهای تدوینشده
کام ً
ال غیرانضباطی و مبتنی بر تشویق است و قصد داریم
با انجام امور فرهنگی در هر دو دانشگاه به سمت دانشگاه
بدون دخانیات حرکت کنیم».
وی افزود« :براســاس برنامه ســوم توسعه دانشگاه تهران
مبنی بر ایجاد محیطی سالم در دانشگاه و حرکت به سمت
دانشــگاه سبز ،طرح دانشــگاه بدون دخانیات الزماالجرا
است و خطمشــیها در این مســیر مبتنی بر رویکردی
اجتماعی ،فرهنگی ،پیشــگیرانه و سالمتمحور است و
تحقق این امر با کمک تمامی اعضا و دانشجویان دانشگاه
امکانپذیر است».
معاون دانشــجویی دانشــگاه گفت« :طرح دانشگاه بدون
دخانیات طی دو مرحله اصلی اجرا میشــود؛ مرحله اول

در یک بازه زمانی یکساله اطالعرسانی و آگاهیبخشی در
قالب طرحهای نو نسبت به مسئله دخانیات دنبال میشود
و مرحله دوم اجرایی شدن منع دخانیات در دانشگاه است».
دکتر ســیداحمدرضا خضری ،مشــاور رئیس و مدیر کل
حوزه ریاســت و روابطعمومی دانشــگاه ،نیــز با تاکید
بر همکاری تمامی نهادهای دخیــل در اجرای این طرح
گفت« :بزرگترین جامعــه هدف در این موضوع ،جامعه
دانشــجویی اســت؛ بالغ بر  ۵۰هزار دانشجو در دانشگاه
تهران و  ۲۰هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشــغول به تحصیل هستند ،در حالی که جامعه کارمندی
و هیات علمی در مجموع به  ۱۰هزار نفر هم نمیرســند.
بنابراین ،بدون حضور و همراهی دانشــجویان ،این طرح
قابلیت اجرا نخواهد داشت».
وی با تاکید بر داشــتن نگاه ویژه به اکثریت جامعه هدف،
مشارکت باال و مســئوالنه دانشجویان در مراحل مختلف
اجرای طرح را ضروری دانست.
در این مراسم ،حمید پیروی ،رئیس مرکز مشاوره دانشگاه
تهران ،نیز درباره این طرح گفــت ۱۰« :خرداد  ۱۳۹۶بیانه
مشترک دانشــگاه بدون دخانیات توسط روسای دانشگاه
تهران و علوم پزشــکی تهران به امضا رسید و در این مورد
اطالعرسانی شد .اکنون با گذشت بیش از یک سال و تدوین
خطمشیها ،امیدواریم بتوانیم این طرح را با مشارکت تمامی
ذینفعان و بهویژه دانشجویان اجرایی کنیم».
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دومین رویداد دفاع متمرکز از پروژههای کارشناسی ارشد
در دانشگاه تهران برگزار شد
دومین رویداد دفاع متمرکز از پروژههای کارشناســی ارشد
(کنفرانس پایاننامه) ،در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر بابک نجــار اعرابی ،معاون پژوهشــی و تحصیالت
تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،در گفتوگو با
روابط عمومی دانشگاه تهران با بیان اینکه ما شاهد برگزاری
دومین دوره رویداد کنفرانس پایان نامه هســتیم ،گفت« :در
دوره قبل  ۱۳۰دفاع و در این دوره  ۱۱۰دفاع در این قالب
برگزار شده است».
وی افزود« :دســتاورد اصلی ما در دانشــگاه ،دستاوردهای
دانشــجویی است .مهمترین این دســتاوردها که میتوانند
بهعنــوان خروجــی محســوب شــوند و بــر روی آنها
ســرمایهگذاری کــرد ،پروژههای کارشناســی ارشــد و
دکتراســت .اما با وجود فرایند دفاع معمول در دانشکدهها
این پروژهها زیاد دیده نمیشــوند .با توجه به ارائه پیشنهاد
اولیه از سوی رئیس دانشــکده و بررسیهای انجام گرفته
در نهایت برگزاری جلسات دفاع بهصورت کنفرانس مورد
تأیید قرار گرفت».
دکتر نجار اعرابی تصریح کرد« :در این راستا همه جلسات
دفاع از پایان نامههای کارشناسی ارشد در روزهای مشخص
و مطابق برنامهریزی به انجام میرسد و تالش بر این است
تا دفاعهایی که از لحاظ محتوا مرتبط با یکدیگر هســتند،

نزدیک به هم برگزار شوند .یکی از مهمترین اهداف ما در
برگزاری این رویداد تعامل بین این پروژهها با عوامل بیرون
از دانشگاه و بهویژه بخش صنعت است».
به گفته معاون پژوهشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــکده
مهندســی برق و کامپیوتر ،برگزاری اینگونه جلسات دفاع
از پایاننامــه منجر به همفکری و همراهی دانشــجویان در
زمینههای مشترک میشود و همچنین زمینه را برای حضور
و ارتباط دانشــجویان دانشــگاههای دیگر در این دانشکده
فراهم میآورد.
وی فراینــد داوری عادالنهتر را یکــی دیگر از مزایای این
رویداد توصیف کرد و افزود« :البته ساختار داوری به شکل
قبل اســت ،اما بحثهایی که در یک موضوع اتفاق میافتد
باعث میشــود تا نمرهدهی به عدالت نزدیکتر شود و بر
این اســاس نمرهدهی کام ً
ال مخفی و بر اساس درجه ثبت
میشود».
دکتر نجار اعرابی اظهار کرد« :بحث پذیرایی در سر جلسه
دفاع که در برخی از مواقع برای دانشــجویان هزینههایی را
به همراه داشت حذف شده است و این پذیرایی در انتهای
جلسات و با هزینه دانشکده انجام میشود».
معاون پژوهشــی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی
بــرق و کامپیوتر عنوان کــرد« :در برگــزاری این رویداد
برنامهریزی منظم و از پیش تعیین شــده میتواند راهگشایی
برای ارتباط مؤثر با صنعت باشــد تا فرصت مناسب برای
آنها در جهت بررسی پروژهها و حضور در جلسات فراهم
آیــد .به عنوان مثال ،در دوره قبل با حضور صاحبان صنایع
تعدادی از دانشــجویان در همان جلسه دفاع ،پیشنهاد کار
دریافت کردند».
وی در ادامه با بیان اینکه ما دانشــجویان کارشناسی را هم
برای حضور در این جلسات تشویق میکنیم ،افزود« :هدف
از این کار آشــنایی دانشــجویان کارشناســی با زمینههای
پژوهشی اســت و دیگر اینکه ما خواســتار این هستیم تا
پروژههای کارشناســی در راســتای پروژههای کارشناسی
ارشــد انجام شود تا زمینه بیشــتری برای برقراری ارتباط
خوشهای بین دستاوردهای دانشجویی فراهم آید».
دکتر سیدکمال الدین ستارهدان ،عضو هیأت علمی دانشکده
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مهندســی برق و کامپیوتر نیز گفت« :آنچه همیشه به عنوان
یک دغدغه مهم مطرح بوده این است که دانشگاه بتواند به
طور مشــخص زمینه و امکاناتی را برای ارائه دستاوردهای
خود به بیرون از دانشگاه فراهم آورد».
وی افزود« :مهمترین دســتاوردهای دانشگاه پایاننامهها و
پروژههایی هســتند که تحت راهنمایی استادان متخصص
انجام میشــوند .هدف ما ارائه ایــن پروژهها و حضور و
ارتباط مستقیم کسانی است که در زمینه این پروژهها نیاز به
اطالعات بیشتری دارند».
دکتــر ســتارهدان ارتباط بــا صنعت وارائــه اطالعات در
زمینه هــای مختلف پروژهها را یکــی از مزایای این طرح
برشــمرد و خاطر نشــان کــرد« :از قبل ،زمــان ارائه این
پروژهها اطالع رسانی شده است و صاحبان صنایعی که در
ایــن زمینهها فعالیت میکنند و یا اینکه عالقهمند هســتند،
میتوانند در جلسات دفاعیه حضور داشته باشند و این خود
راهگشایی برای تضمین آینده شغلی دانشجویان است».

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 122

عضو هیأت علمی دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتر
در پایــان از ابراز تمایل این دانشــکده بــرای همکاری با
دانشــگاههای دیگر در جهت برگزاری «کنفرانس پایاننامه
مشترک» خبر داد.

برگزاری نشست مشترک معاونین دانشجویی و مسئوالن
مراکز مشاوره دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
نشست مشــترک معاونین دانشــجویی و مسئوالن
مراکز مشاوره دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
با هدف توســعه فعالیت مشترک ۷ ،مرداد در مرکز
مشاوره دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست موضوعات مختلفی از جمله ضرورت
و تعامل هر چه بیشتر دانشگاه تهران و علوم پزشکی

تهران بهویژه در زمینه فعالیتهای بهداشــت روان
و ســامت دانشــجویان بحث و تبادل نظر و مقرر
شد با توجه به اشتراک فضای فیزیکی دانشگاههای
مذکور ،تفاهمنامه همــکاری در حوزههای مربوط
توســط معاونین دانشجویی دو دانشــگاه منعقد و
اجرایی شود.
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دیدار مدیرکل امور دانشجویان و کارکنان
شاهد و ایثارگر با آزادگان دانشگاه تهران

مدیــر کل امور دانشــجویان و کارکنان شــاهد و ایثارگر
دانشگاه تهران  ۲۷مرداد با جمعی از کارکنان آزاده دانشگاه
دیدار و گفتوگو کرد.
همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی ،دکتر
رحمتاله اللهیاری ،مدیرکل امور دانشــجویان و کارکنان

شاهد و ایثارگر به نمایندگی از رئیس دانشگاه و رئیس ستاد
امور شــاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ،با جمعی از کارکنان
آزاده دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل امور شــاهد و ایثارگر دانشگاه تهران ضمن دیدار با
آزادگان شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه با حضور مدیران
و همکاران واحدهای مربوط از تالشها و رشادتهای این
عزیزان در دوران اسارت تجلیل و قدردانی کرد.
دکتــر اللهیاری با اشــاره به تحمل رنجهــا و مرارتهای
طاقتفرســای این آزادگان در زندانهای رژیم بعث عراق،
گفت« :این عزیزان به اســطورههای صبر و بردباری مبدل
شــدهاند و این خصلت نیک و روحیه متعالی همچنان در
زندگی و کار آنها متبلور اســت به طوری که بســیاری از
مســائل و مشــکالت در حوزههــای مختلف بــا تدبیر و
شــکیبایی آنها مرتفع شده و این همکاران آزاده همچنان با
روحیه اخالقمداری آمیخته به فرهنگ ایثار و شــهادت در
جهت تعالی و توسعه دانشگاه و کشور گام برمیدارند».
مدیرکل امور دانشــجویان و کارکنان شــاهد و ایثارگر در
پایان این دیدارها ،به رسم یادبود هدیه و لوح تقدیری را با
امضای رئیس دانشگاه تهران به آزادگان اهدا کرد.

برگزاری کارگاه رواندرمانگری برای رواندرمانگران
کارگاه رواندرمانگری برای رواندرمانگران ۲۲ ،شهریور در
مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار شد.
حمید پیروی ،رئیس مرکز مشــاوره دانشگاه تهران ،درباره
برگزاری کارگاه اظهار داشــت« :حرفه رواندرمانی یکی از
حرفههای پراســترس و چالشبرانگیز بوده و در ســامت
شــخصی درمانگران بسیار تاثیرگذار اســت ،لذا توجه به
سالمت و تقویت توانمندیهای آنان اهمیت خاصی دارد».

وی افزود« :در همین راستا مرکز مشاوره دانشگاه تهران با هدف
افزایش خودآگاهی و کفایتمندی درمانگران اقدام به برگزاری
کارگاهی با عنوان «درمانگری برای رواندرمانگران» کرده است».
گفتنی است که این کارگاه با تدریس دکتر حسن حمیدپور
و با حضور  ۳۲نفر از کارشناســان مرکز مشــاوره دانشگاه
تهران و شــعبات آن به مدت  ۸ســاعت در مرکز مشاوره
دانشگاه برگزار شد.
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تیم دانشجویان دانشگاه تهران ،مقام
نخست لیگ ستارگان بورس
تیم دانشــجویان دانشــگاه تهران ،مقام اول لیگ ستارگان
بورس کشور را کسب کرد.
تیم دانشگاه تهران با راهنمایی دکتر عیوضلو ،عضو هیات
علمی دانشــکده مدیریت ،توانست فاتح رقابت  ۸هفتهای
لیگ ستارگان بورس شود.
این رویداد با چاشنی سرمایهگذاری در بازار سهام بین ۳۴
تیم دانشگاهی در سرتاسر کشور بهمدت دو ماه برگزار شد؛
رویدادی نفسگیر که در آن تیمها میبایســت با ســرمایه
اولیه صد میلیون ریالی خود دست به خرید و فروشهایی
در بازار ســرمایه میزدند تا با افزایش ســرمایه اولیه خود
عالوهبر کسب بازده ،رقابت جذابی هم داشته باشند.
در این مسابقات که در  ۸هفته معامالتی پیگیری شد ،تیمهای
دانشگاه تهران ،دانشگاه خوارزمی و دانشگاه آزاد تهران شرق
به ترتیب عنوان اول تا سومی را از آن خود کردند.
تیم دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران بــا راهنمایی دکتر

کانون همیاران سالمت روان دانشگاه تهران
کانون برتر همیاران سالمت روان کشور شد

کانون همیاران ســامت روان دانشــگاه تهران موفق به
کسب عنوان کانون برتر همیاران سالمت روان کشور در
ســومین همایش کشوری کانونهای دانشجویی همیاران
سالمت روان شد.
ســومین همایش کشوری کانونهای دانشجویی همیاران
به میزبانی دانشــگاه فردوسی مشهد ۱۱ ،تا  ۱۳شهریور با

عیوضلو و به سرپرستی امیرمهدی صبایی ،دانشجوی دکترای
مالی و اعضای تیم مهدی دهقانی ،رسول محمدیپور ،مهرداد
حقگو و مهسا رجبی ،دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مالی
در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
تیم دانشــگاه تهران در پایان مســابقات با کسب بازده ۹۴
درصد در مدت مسابقه ،توانست عنوان نخست مسابقات را
کسب و در روز اختتامیه مسابقات جوایز و لوح تقدیر خود
را از دکتر عبده تبریزی ،عضو شــورای عالی بورس و دکتر
محمدی ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کند.
حضور بیش از  ۵۰۰نفر از دانشــجویان همیار در مشهد
برگزار شد.
این همایش کشــوری بــا حضور مقامات و مســئوالن
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ســتاد مبارزه با مواد
مخدر کشــور دانشگاه فردوسی مشــهد ،دانشگاه تربت
جام و دستگاههای کشــور و با هدف آشنایی کانونهای
دانشــجویی همیاران و تبادل نظر بین اعضای کانونهای
کشور ،آموزشهای پیشگیرانه ،تربیت دانشجویان همیار
به منظور جلوگیری از آسیبهای اجتماعی اجرا شد.
کانون همیاران ســامت روان دانشــگاه تهران با حضور
 ۲۵نفر از همیاران خود از پردیسها ،شــعبات با رشتهها
و مقاطع مختلف تحصیلی در این همایش شرکت کرد.
با توجه به ارائه گزارش عملکردهای منطقهای کانونهای
دانشــجویی همیاران در همایش و ارائه پوسترهای تهیه
شده توســط کانونهای دانشجویی همیاران دانشگاههای
کشور و داوری آثار توسط هیأت داوران ،کانون همیاران
ســامت روان دانشگاه تهران موفق به کسب عنوان برتر
فعالیت های کانونهای دانشجویی همیاران سالمت روان
شد و با لوح تقدیر و تندیس مورد تشویق قرار گرفت.
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تاالر سفالهای
عصر مفرغ و آهن موزه مقدم
توسط رئیس دانشگاه تهران افتتاح شد
همزمــان با نهمین ســالگرد گشــایش موزه مقــدم ،تاالر
سفالهای عصر مفرغ و آهن این موزه توسط دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران و با حضور هیأت
رئیسه دانشــگاه و رئیس پردیس هنرهای زیبا ،دوشنبه ۲۶
شهریور افتتاح شد.
این تاالر مجموع ًا  ۹۴اثر بســیار ارزشمند از عصر مفرغ و
آهن را در خود جای داده اســت که  ۱۴اثر آن منسوب به
محوطه گیان شهرستان نهاوند و بقیه مربوط به محوطههای
خوروین و دیلمان ،همگی از مجموعه شــخصی زنده یاد
استاد محسن مقدم ،وقف شده به دانشگاه تهران است.

در ادامه این مراســم ،هیأت رئیســه دانشگاه تهران و دکتر
شــاهین حیدری ،رئیس پردیس هنرهای زیبا ،از فضاهای
مختلــف موزه مقدم اعــم از حوضخانــه ،گنجینه ،کارگاه
مرمت ،اتاق صدف ،عمارت زمســتانی ،عمارت تابستانی،
ایوان قاجار ،کتابخانه ،عمارت برج ،گلخانه ،مرکز اســناد،
اتاق نقاشی ،اتاق شومینه و حیاطها دیدن کردند.
رئیس دانشــگاه تهــران در این بازدید بر لزوم اســتفاده از
پتانسیلهای دانشــگاه تهران در تحقیق و مرمت آثار موزه
مقــدم تاکید کرد و بهروزرســانی تجهیزات این موزه را از
اقدامات مهم پیش روی دانشگاه برشمرد.
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هلل الحسین (ع)
مراسم عزاداری اباعبدا 
در دانشگاه تهران برگزار شد
مراســم عزاداری ســاالر شــهیدان ،حضــرت اباعبداهلل
الحســین(ع) روز دوشنبه  ۲۶شــهریور در پردیس مرکزی
دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران ،در این مراسم که با
حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد ،استادان و کارکنان
دانشگاه در قالب دسته عزاداری در پردیس مرکزی دانشگاه
تهران ،در سوگ شهدای کربال به سینهزنی پرداختند.

گفتنی اســت که مراسم عزاداری از ســوی هيأت عاشقان
واليت حوزه مقاومت بسيج كاركنان شهداي دانشگاه تهران
برگزار شد.
همچنین مراســم ســوگواری این ایام در روزهای  ۲۵و
 ۲۶شــهریور با سخنرانی دکتر محمدجواد محمدی ،عضو
هیأت علمی دانشــگاه تهران ،در دانشکده مطالعات جهان
برگزار شد.

خدمات درمانی رایگان کانون مرهم باشگاه دانشجویان
دانشگاه تهران به بیماران در ورامین
کانون سالمت اجتماعی مرهم باشگاه دانشــجویان دانشگاه تهران در سفری
با حضور شــش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ،خدمات درمانی رایگان
شــامل ویزیت ،نوار عضالنی و عمل ســرپایی به ۴۸۰بیمار در ورامین ارائه
کرد.
این ســفر که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره اوقاف و امور
خیریه شهرســتانهای ورامین و قرچک برای معرفــی بیماران نیازمند برگزار
شد ،چهارمین سفر این تیم پزشکی است.
کانون مرهم باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران همواره با تاکید بر اصل اهدای
وقت و تخصص ،زمینهســاز حضور پزشــکان در مناطق محروم بوده که در
جدیدترین رویداد خود ،پنجشــنبههای آخر هر ماه در مناطق جنوب شــهر
تهران به ویزیت و درمان رایگان بیماران نیازمند می پردازد.
گفتنی اســت ،تاکنون بیش از  ۷۵نفر از متخصصان رشتههای مختلف برای به
ثمر رساندن این رویداد خیرخواهانه اعالم آمادگی کردهاند.
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برگزاری چهارمین کنفرانس بینالمللی کارآفرینی در دانشگاه تهران
چهارمین کنفرانس بینالمللی کارآفرینی با محوریت بررسی
آخرین دستاوردهای علمی در خصوص دانش کارآفرینی و
بهبود محیط کســب و کار و استخراج سیاستها ،راهبردها
و راهکارهای اجرایی کارآمد و مؤثر برای توسعه کارآفرینی
در کشور  ۱۳و  ۱۴شــهریور در تاالر عالمه امینی دانشگاه
تهران برگزار شد.
در افتتاحیــه این کنفرانــس که دکتر رضا ویســه ،معاون
هماهنگــی و نظارت معــاون اول رئیس جمهــور ،دکتر
روزنانی ،رئیس دانشکده مطالعات دانشگاه یو پی ام مالزی،
دکتر ذوالقرنین ،رئیس دانشــکده کســب وکار دانشگاه یو
پی ام ،دکتر بلگیس ،رئیس دانشگاه اوندوکوزمائیس ترکیه
و جمعی از اندیشــمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی
حضور داشــتند ،دکتر محمدرضا زالی ،رئیس دانشــکده
کارآفرینی و رئیس کنفرانس ،در ســخنانی گفت« :توسعه
کارآفرینی بهعنوان یک اســتراتژی ملی پیشرفت کشورها
در خأل شــکل نمیگیرد بلکه نیازمند محیط کســب و کار
مطلوب یا نسبت ًا مطلوب است و رویکرد اصلی این کنفرانس
رویکرد اجرایی علمی است تا رویکرد صرف ًا علمی».
رئیس دانشــکده کارآفرینی در ادامه افزود« :در واقع دراین
کنفرانس تالش میشود با بهرهگیری از پتانسیلهای بخش

خصوصی و دولتی کشــور و با اســتفاده از تجربیات سایر
کشورها ،پیشــنهادهای علمی ،اجرایی و کاربردی را برای
بهبود محیط در همین شرایط رکود تورمی شدید ارائه شود
و پس از کنفرانس از طریق رؤسای پنلها در اختیار دولت
ومجلس قرار گیرد».
همچنین دکتر علی عبدالعلیزاده ،مشاور مالی وزیر کشور،
مشــارکت بخش عمومی و خصوصی را دگرگونی در نظام
عمرانی کشــور دانســت و افزود« :در حــال حاضر نظام
عمرانی کشــور یک نظام پیمانکاری است ،به این معنا که
دســتگاه اجرایی (دولت) به خودی خود ،ایدهپرداز ،تجهیز
کننده منابع و هم انتخابکننده کارگر و کارفرما بوده و خود
ســاخت و بهرهبرداری از طرح را برعهده دارد ،درحالی که
در نظام توسعهگری تمام وظایف با دولت نیست .از لحاظ
کیفی در نظام پیمانکاری ،دستگاه اجرایی عملکرد پیمانکار
را کنترل میکند ،اما در نظام توسعهگری به دلیل اینکه مردم
تجهیــز منابع کرده وبهرهبردار خواهنــد بود ایدهپردازی از
انحصار دولت درآمده است».
در پایان دکتر ویسه ،ضمن تقدیر از برگزاری این کنفرانس
در شــرایط کنونی کسب وکار کشور ،پایین بودن بهرهوری
و بــازده دارایی را از بزرگترین چالشهای شــرکتهای
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کارگاه یک روزه فهم قرآن در
دانشگاه تهران برگزار شد

دولتی دانست و گفت« :درآمدهای دولت باید صرف ایجاد
زیرساختهای سودآور شود و اصلیترین راهکار بهرهوری
شــرکتهای دولتی واگذاری شرکتها و بنگاهها به بخش
خصوصی در فضای رقابتی ،بهرهور و با انگیزه است.
وی با اشاره به بحران ارزی و فرصت مناسب برای تأمین
ارز از طریق افزایش صادرات ،کارآفرینی را نتیجه فعالیت
صحیــح بخشهای مختلف اعم از مهندســی ،خدماتی و
غیره دانســت و گفت« :در گام اول باید زیرشــاخههای
کارآفرینی اصالح شــود و این اصالح از طریق دانشگاهها
صورت پذیرد».
وی در پایان اظهار داشــت« :دانشکدههای کارآفرینی باید
از خودشــان شــروع کنند و با حداکثر بهرهوری و فضایی
که دارنــد ،بهرهورترین نیروها را تربیت کنند .ســپس این
فرهنگسازی از دانشــگاهها به مدیران دولتی ،صنعتگران،
بازرگانان تسری یابد و تبدیل به فرهنگ غالب جامعه شود».
گفتنی اســت در این کنفرانس چهار پنل کاربردی ،توسعه
مشــارکت عمومــی خصوصــی در کشــور ،چالشهای
توســعه مراکز شــتابدهی کســب وکارها و استارتآپها
در کشــور ،توســعه کارآفرینی منطقهای و روستایی مبتنی
بر سیاســتهای اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی سازمانی در
شرکتها و سازمانهای دولتی ،دو کارگاه تخصصی تأمین
مالی استارتآپها و طراحی مدل کسب وکارهای نوآورانه
و اولین نمایشــگاه استارتآپها و شــرکتهای فناور با
شرکت بیش از  ۱۵شرکت دانشبنیان نیز برگزار شد.
از دیگــر دســتاوردهای مهم ایــن کنفرانــس میتوان به
امضــای تفاهمنامههایی در ســطح بینالمللی با دانشــگاه
اوندوکوزمائیس ترکیه و دانشگاه یو پی ام مالزی و در سطح
ملی با کنسرســیوم توســعه اعتماد مبین به عنوان سهامدار
عمد ه مخابرات ایران اشاره کرد.

کارگاه یــک روزه فهم قرآن با مشــارکت واحد ارتباط
دانشــگاه با خانه و مدرسه اداره کل فرهنگی و اجتماعی
دانشــگاه تهران و مدرسه قرآن و عترت با حضور حدود
 ۲۰۰تــن از معلمان و مربیان مقطع متوســطه آموزش و
پرورش با محوریت معرفی طرح فهم قرآن در دبیرستانها،
دوشنبه  ۱۹شهریور در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
برگزار شد.
در ابتــدای این کارگاه ،هانی چیت چیــان دبیر برگزاری
کارگاه ،به معرفی مبانی فهم قرآن و چگونگی بهرهگیری
از آن طی دورههای رشد و کتابهای قابل استفاده با این
رویکرد در دبیرستانها پرداخت.
در ادامه تعدادی از دانشآموزان مدرســه روشــنگر که
پیشتر این طرح برای آنها اجرا شده بود به بحث درباره
ســوره کوثر پرداختند .این جلســه با پرسش و پاسخ و
بازدید از نمایشگاه کتاب مرتبط با موضوع خاتمه یافت.
گفتنی اســت ،از دســتاوردهای ایــن کارگاه میتوان به
آشــنایی برخی از مــدارس با برنامههــای واحد ارتباط
دانشگاه با خانه و مدرســه ،آشنایی بیشتر با فعالیتهای
مدرســه قرآن و عترت و عضویت افراد شرکتکننده در
پیامرسانهای مدرســه فهم قرآن و شرکت در دورههای
تدبر در قرآن ویژه معلمان ،اشاره کرد.
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برگزاری اولین نشست کارکنان همیار به همت بنیاد حامیان دانشگاه تهران
اولین نشست کارکنان همیار به همت بنیاد حامیان دانشگاه
تهران  ۱۹شــهریور در تاالر ایرج افشــار کتابخانه مرکزی و
مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای مراسم دکتر سیدجواد ساداتینژاد ،مدیرعامل بنیاد
حامیان دانشــگاه تهران ،ضمن خیر مقدم بــه همیاران ،این
جلســه را جلســهای ویژه و حائز اهمیت دانست و گفت:
«کسانی را که با عشق ،عالقه و عاطفه تصمیم میگیرند تا به
نهــاد علم و فناوری کمک کنند ،بزرگترین قدرت و ثروت
خود (دانشگاه تهران) میدانیم و دست تک تک عزیزانی که
دانشگاه را یاری و حمایت کردند بهگرمی میفشاریم».
مدیرعامل بنیاد حامیان گفت« :هرکاری دانشگاه انجام میدهد
توسط دانشگاهها و سازمانهای مختلف تکثیر و الگوبرداری
میشود».
وی هــدف از راهانــدازی بنیاد حامیــان را کار خیر و نیک
دانست و گفت« :اتفاق بزرگی در دانشگاه افتاده و میشود با
کمکهای مردمی (خیرین) و حمایتهای همیاران ،دانشگاه
را اداره کرد و به بودجههای دولتی متکی نبود .جســارتی که
کارکنان و مدیران در این خصوص دارند ارزشــمند است و
همیشه روح کار خیر اثرگذاری معنوی بسیاری درپی دارد».
دکتر ســاداتینژاد با تاکید بر اینکه ارزش کارمند و یا خیری
که با حداقــل  ۵هزار تومان به صورت ماهانه و یا ســاالنه
کمک مالی به بنیاد حامیان میکند ،کمتر از شــخصی نیست
که میلیاردها تومان کمک میکند ،افزود« :باید نام این افراد را
در دانشگاه ثبت نماییم .هر چند نتوانستیم اسامی و یا شماره
تماس از تمامی کســانی پیدا کنیم که ســالهای گذشته به
دانشگاه حتی یک جلد کتاب اهدا و یا اقدامی انجام دادهاند،
ولی در حال حاضر با تاسیس این بنیاد در حال نهادینه کردن

اینگونه نامها هستیم که آنها را در گنجینه دانشگاه تهران ثبت
نماییم تا سالهای سال ماندگار باشند».
دکتر ســاداتینژاد در پایان با تاکید بــر اینکه تجلیل از خیر
انگیزه و قوت قلب دادن است ،اظهار امیدواری کرد که همه
باهم دســت در دســت هم دهیم تا بدون حمایت دولت به
دانشگاه کمک کنیم.
در ادامه ،دکتر رسول جعفریان ،رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه تهران ،در سخنانی گفت« :ضمن توجه به همه
مسائل دانشگاه به کتاب باید توجه ویژهای داشته باشیم .قب ً
ال
کار ســنتی زیادی برای وقف انجام میشده و همه به سمت
وقف مذهبی میرفتند ،ولی دانشگاه میتواند برای اصالح ذهن
مردم تالش کند و در این زمینه روحانیون هستند که موثر واقع
میشوند و از همه شما میخواهم کار فرهنگی (کتاب و کتاب
خوانی) را از یاد نبرید .بســیار شایسته است که حس افراد به
کتاب و کتابخوانی بیشتر شود تا بتوانیم به علم و فرهنگ کمک
کنیم ،چرا که تفکر درست نیاز به علم دارد و فرهنگ کام ً
ال در
این زمینه موثر است».
همچنین دکتر ناصر غالمی ،قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان
دانشــگاه تهران ،با اشاره به اینکه برگزاری این مراسم بدون
هیچگونه هزینهای برگزار شده و تمامی کارهای آن بهدست
همیاران و خیرین کارمند صــورت گرفته ،افزود« :ترویج و
گســترش فرهنگ مشــارکت و همدلی از اهداف مهم بنیاد
است .در برخی مواقع مدیران فکر میکنند کارکنان از دانشگاه
تهران ناراضی هســتند ،اما زمانی که آمار حامیان کارمند به
رئیس محترم دانشگاه اعالم شد از اینکه دوستداران دانشگاه
تهران زیاد هستند و با فکر ،قلب بزرگ و همدل بودن خود
از دانشگاه تهران حمایت میکنند اظهار خشنودی کردند».
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سومین جشنواره تجلیل از کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد

ســومین جشــنواره تجلیل از کارکنان دانشــگاه تهران ۱۴
شهریور ،با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراســم ،دکتر ســعید یزدانی ،معاون اداری و مالی
دانشــگاه روز کارمند را تجلیل از انسانهای شایستهای که
هــدف آنها خدمت به جامعه و رضایت پروردگار اســت،
توصیف کرد.
وی افــزود« :تالش همه کارکنــان در انجام ماموریتهای
دانشگاه بهرغم تمامی مشــکالت و تنگناها شایسته تقدیر
اســت .از دیدگاه من همه کارمندان دانشــگاه تهران نمونه
هســتند و هدف ما از این گردهمایی تقدیر و تشکر از کلیه
همکاران است ومن پوزش میخواهم از افرادی که نام آنها
در این لیست قرار نگرفته است».
دکتــر یزدانی با عنوان اینکه انتخــاب کارمند نمونه از بین
کارمندان دانشــگاه تهران کار دشــواری است ،از اصالح
دســتورالعمل کارمند نمونه و افزایش تعداد منتخبین خبر
داد.
معاون اداری مالــی در ادامه اخذ مجوز اختصاص دو رتبه
به کارکنان حائز شــرایط و اعطای رتبه به کارکنان قرارداد
معین از هیات امنای دانشگاه ،طرح جدید ارزیابی عملکرد
کارکنــان ،افزایش حقوق کارکنان قــرارداد خدماتی از ۷۵
درصد به  ۸۰درصد را از جمله اقدامات صورت گرفته در
حوزه معاونت اداری و مالی برشمرد.
وی خاطر نشــان کرد« :مطابق مصوبــه اخیر هیات اجرایی
دانشگاه ،به کارکنان قرارداد معین نیز حق مدیریت پرداخت

خواهد شــد .اقدام اساسی دیگری که از اوایل سال قبل در
حوزه معاونت طرح و برنامه شــروع شده بازنگری ساختار
دانشگاه تهران بوده است».
دکتر یزدانی بازســازی و تکمیل باشــگاه دانشگاه ،حضور
نماینده شــورای صنفی در جلسات هیات اجرایی ،رویکرد
جدید مرکز آموزشهای ضمن خدمت و بررســی سختی
کار در هیات اجرایی را از دیگر اقدامات انجام شده دانست.
وی در پایــان تصریح کرد« :توصیه من بــه همه کارکنان،
تکریم ارباب رجوع و حفظ جایگاه و منزلت آنها با داشتن
برخورد مناسب و پاسخگو بودن است».
در ابتدای این مراســم دکتر محمد حاتمی ،مدیر کل منابع
انســانی دانشــگاه نیز ضمن خیر مقدم به حاضران ،از همه
کارکنانی که خود را نامزد کارمند نمونه در دانشــگاه تهران
کردهاند ،همچنین از کمیتهها و کلیه واحدهای ذیربط تقدیر
و تشکر بهعمل آورد.
در بخش دیگری از این مراســم محمد جواد جامه بزرگی،
معاون تولیدات و خدمات فرهنگی اداره کل امور فرهنگی
و اجتماعی دانشــگاه تهران به نمایندگی از سوی کارکنان
ســخنانی را ارائه کرد و در پایان از کارکنان نمونه دانشگاه
تهران تقدیر بهعمل آمد.
همچنین مطابق قرعه کشی  ۵سهمیه مجتمع تفریحی رفاهی
خزرآباد ساری از سوی اداره کل امور رفاهی و  ۱۰سهمیه
مشــهد مقدس از ســوی پردیس فارابی دانشگاه تهران به
کارکنان اعطا شد.
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بازنشر «تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد»
در سیامین سال پایان جنگ
کتــاب «تجــاوز عــراق به ایــران و
موضعگیری سازمان ملل متحد» ،نوشته
نســرین مصفا ،مســعود طارمسری،
عبدالرحمن عالم و بهرام مستقیمی به
مناسبت ســیامین سالگرد پایان جنگ
عراق با ایران بــا تجدید نظر جامع از
سوی انتشــارات دانشگاه تهران منتشر
شد.
کتــاب تجــاوز عــراق به ایــران و
موضعگیری ســازمان ملل متحد ،که
مبتنی بــر انجام یک طرح پژوهشــی
اســت ،به رد ادعاهای عراق در دفاع
از خــود در برابر ایران با اســتفاده از
اســناد معتبر ملی و بینالمللی پرداخته
و تجاوزکارانه بــودن اقدامات دولت
عــراق را اثبات میکنــد .این کتاب ،همچنین به بررســی
موضعگیری ســازمان ملل متحد در قبــال تجاوز عراق به
ایران ،در چارچوب عملکرد شــورای امنیت ،قطعنامههای
آن ،اقدامات مجمع عمومی و تالشهای دبیرکل ســازمان
ملل میپردازد.
در همان ســالهای اولیــه جنگ عراق علیه ایــران ،دکتر

جمشید ممتاز ،اســتاد برجسته حقوق
بینالملل دانشــکده حقــوق و علوم
سیاســی دانشــگاه تهران ،برای انجام
مطالعــه جنبه حقوق بینالمللی جنگ،
طرحی را با حمایت معاونت پژوهشی
دانشــگاه تهــران در مرکــز مطالعات
عالی بینالمللی و بــا همکاری چهار
پژوهشــگر این مرکز ،نســرین مصفا،
مسعود طارمســری ،عبدالرحمن عالم
و بهرام مســتقیمی انجام داد که نتیجه
آن در قالب دو کتــاب «مفهوم تجاوز
در حقــوق بینالملل» و «تجاوز عراق
به ایران و موضعگیری ســازمان ملل
متحد» منتشر شد.
نســخه جدید کتاب «تجــاوز عراق به
ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد» ،پس از بازبینی جامع
و افزودن بررسیهای جدید حقوقی ،ازجمله پذیرش قطعنامه
 ،۵۹۸حمله به مناطق مسکونی و سالحهای شیمیایی ،توسط
انتشــارات دانشگاه تهران در ســیامین سالگرد پایان جنگ
منتشــر شده است که میتواند به عنوان یک منبع معتبر برای
مطالعات درباره جنگ مورد استفاده قرار گیرد.

برگزاری آزمون عملی کنکور سراسری  ۱۳۹۷رشته هنر در پردیس هنرهای زیبا
پنــج هزار داوطلب رشــتههای مختلف هنــری در آزمون
عملی کنکور سراسری  ۱۳۹۷که در پردیس هنرهای زیبای
دانشگاه تهران برگزار شد ،شرکت کردند.
آزمون عملی گروه هنر کنکور سراسری سال  ۱۳۹۷با همکاری

این پردیس و طی قراردادی با سازمان سنجش و آموزش کشور،
 ۲۰تا  ۲۶مرداد در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه برگزار شد.
این آزمون بهنام دکتر محمد کوثر از اســتادان پیشکسوت
گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران مزین شده بود.
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بهروزرسانی دو ایستگاه شبکه
لرزهنگاری مشهد توسط دانشگاه تهران

دو ایســتگاه شبکه لرزهنگاری مشهد توسط مرکز لرزهنگاری
کشــوری وابســته به موسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران
بهروزرسانی شد.
مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه
تهران ،دو ایستگاه لرزهنگاری «پایه و کارده» از شبکه لرزهنگاری
مشهد را ،شهریور  ،۱۳۹۷با حمایت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه
تهران و استانداری خراسان رضوی بهروزرسانی کرد.
فعالیت لرزهنگاری استان خراســان رضوی در سال  ۱۳۵۵با
نصب ایســتگاه آنالوگ  SROآغاز شــد و شبکه لرزهنگاری
مشــهد در سال  ۱۳۸۱شــروع به فعالیت کرد .طی سالهای
بعد تا امروز طبق نیازهای موجود همواره ایستگاههای شبکه
لرزهنگاری مشهد در حال افزایش یا بهروزرسانی بوده است.
ایستگاه لرزهنگاری پایه در فاصله  ۴۶کیلومتری شمال غرب
شهر مشهد و ایستگاه لرزهنگاری کارده در فاصله  ۵۲کیلومتری
شمال مشــهد در سال  ۱۳۸۳راهاندازی شــده و در شهریور
 ۱۳۹۷بهمنظــور رصد دقیقتر فعالیتهای زمینلرزه اســتان
خراسانرضوی بهویژه در مناطق شمال و شمال غرب مشهد،
تجهیزات این دو ایستگاه به تجهیزات مدرن ارتقا یافتند.
هماکنون شبکه لرزهنگاری مشــهد با  ۸ایستگاه لرزهنگاری
مجهــز به تجهیزات مدرن و جدید به صورت شــبانهروزی
فعالیت دارد و دادههای ایستگاهها بهصورت برخط (آنالین)
به مرکز شبکه لرزهنگاری مشهد و مرکز پایش زمینلرزههای
کشور در تهران ارسال و همراه با دادههای دیگر ایستگاههای
لرزهنــگاری ،جهت ثبت و پردازش مناســبتر زمینلرزهها
مورد استفاده قرار میگیرد.
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دومین نشست مراکز بینالمللی
آموزش زبان فارسی دانشگاهها
و مراکز علمی کشور در دانشگاه
تهران برگزار شد
دومین نشست رؤســای مراکز بینالمللی آموزش زبان
فارسی دانشــگاهها و مراکز علمی کشور  ۱۴مرداد در
مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان
فارسی دانشگاه تهران برگزار شد.
در مراســم افتتاحیه این نشست ،ابتدا دکتر علی درزی،
رئیس مؤسسه لغتنامه دهخدا ،بر لزوم استانداردسازی
یکتای آموزش زبان فارســی تاکید و از سیاســتهای
دوگانه در این خصوص انتقاد کرد.
در ادامه ،به منظور شــناخت زبان فارسی از منظر یک
غیر فارســیزبان؛ خانــم تویاما ،از دانشــگاه اوزاکای
ژاپن ،بهعنوان فارسیآموز در مؤسسه دهخدا اهداف و
انگیزههای خود برای یادگیری زبان فارسی و تجربیات
خود را تشریح کرد.
دکتر عبدالحمیــد علیزاده ،مدیر کل دانشــجویان غیر
ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات
و فنــاوری ،استانداردســازی را در ســه بخش محتوا،
شــیوه آموزش و سنجش از برنامههای سازمان برشمرد
و برگــزاری آزمون ســامفا را نمونــهای موفق در این
خصوص خواند.
در پایان ،دکتر حسین ساالر آملی ،قائم مقام وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری در امور بینالملل ،نیز با اشــاره به
اینکه نقش مراکز ،صرف ًا آموزشی نیست ،تاکید کرد« :از
زبان فارسی در گسترهای فراتر و به عنوان زبان مودت،
دوستی و تئوری صلح باید استفاده شود».
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رئیس دانشگاه تهران در نوزدهمین اجالس روسای دانشگاههای سطح یک کشور:

بار سنگین مسئولیت بر دوش دانشگاه های سطح یک کشور است
نوزدهمین اجالس روسای دانشگاههای سطح یک کشور به
میزبانی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.
نوزدهمین اجالس روســای دانشگاههای سطح یک کشور
با حضور دکتر مجتبی شــریعتی نیاســر ،معاون آموزشی و
دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان مهمانان ویژه و روسای
دانشگاههای سطح یک کشــور ،به میزبانی دانشگاه عالمه
طباطبایی ۳۰ ،مرداد ،در فریدونکنار مازندران برگزار شد.
دکتــر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،در
نوزدهمین اجالس دانشــگاههای ســطح یک ،با تأکید بر
اهمیت این نشستها و ظرفیتی که برای کشور ودانشگاهها
ایجــاد کرده اســت ،گفت« :دانشــگاههای ســطح یک از
مهمترین ،بزرگترین و قدیمیترین دانشــگاهها هستند که
ورود به آنها آرزوی هر جوانی اســت و مــا مفتخریم که
بهترینهای کشــور هم به لحاظ دانشــجو و هم به لحاظ
هیأت علمی در این دانشگاهها حضور دارند».
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر مسئولیت بزرگ دانشگاههای
سطح یک افزود« :این موقعیت بار سنگینی بر دوش ما قرار
میدهــد ،چرا که باید نهایت همت خــود را مبذول داریم
برای اینکه جوانان بتوانند به بهترین نحو در این دانشگاهها
درس بخوانند ،چون آینده کشور دست این جوانان است».

وی افزود« :بخش عمده دســتاوردهای علمی که امروز در
دنیا به آن افتخار میکنیم توسط همین دانشجویان و استادان
دانشگاههای ســطح یک به دست آمده اســت و بنابراین،
ســرمایهگذاری روی این دانشــگاهها میتواند بسیار مهم
باشد .ما به خوبی به ارزش این سرمایه واقف هستیم».
دکتر نیلــی احمدآبادی با تأکید بر اینکه این ظرفیتها باید
در اختیــار جامعه قرار بگیرد ،گفت« :وضعیتی که امروز در
آن قرار داریم همراه با موفقیتها و مشــکالت است .قطع ًا
موفقیتهای ما ناشــی از خوب عمل کــردن ما و عمل به
آنچه محققان و دانشمندان میگویند بوده و آنجا که ضعف
داریم یعنی عمل نکردهایم».
وی با اشــاره به اینکه معضالتی چون محیط زیست ،آب،
برق و ...مسائلی قابل پیشبینی بوده است ،نوع نگاه به منابع
کشــور چه منابع انســانی ،منابع زیرزمینی و سایر منابع ،را
علت ایجاد مشکالت موجود در کشور دانست.
رئیس دانشــگاه تهران افزود« :با مــروری بر پایاننامههایی
که در گذشــته انجام شده ،میبینیم که وضعیت امروز قابل
پیش بینی بود ،ولــی گاهی فکر میکنیــم اینها حرفهای
روشنفکری و یا به اصطالح سر کالسی است ،اما بیتوجهی
به آنها در عمل کشور را به چالش با مشکالت میکشاند».
دکتر نیلی احمدآبادی خاطر نشــان کرد« :این دانشگاهها بر
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مدار علم اداره می شــوند ،پایاننامهها و رسالهها بر مبنای
علم اســت و علم هم دروغ نمیگوید ،علم واقعیت را بیان
میکند .این ما هســتیم که باید بر علم و این یافتهها تکیه و
عمل کنیم».
وی با اشــاره به اهمیت ارتباط دانشگاهها با جامعه گفت:
«خواسته دانشگاهها این اســت علمی که تولید میکنند در
جامعه به عمل تبدیل شــود .ما نیازمند الگوهایی هستیم که
ارتباط با جامعه بهتر شــود .هماکنون نیز همکاری نســبت ًا
گســتردهای با دســتگاهها داریم و دســتگاههایی که بیشتر
عالقهمند بودند از این ظرفیت بیشتر استفاده کردند».
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه افزود« :دانشگاهها هم باید
سیاســتهایی را پیاده کننــد از جمله اعضای هیأت علمی
را بیشــتر تشــویق کنیم تا به مسائل کشــور بپردازند و به
مشکالت کشور توجه کنند و بدین ترتیب توسعهای پایدار
را برای کشور رقم بزنیم».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به برگزاری جلسات روسای
دانشــگاهها در شهرهای مختلف افزود« :هدف ما این است
که به مســئوالن منطقه اعالم کنیم که این ظرفیت بزرگ در
خدمت کشــور بهویژه منطقه قرار دارد و انشاءاهلل بتوانیم از
ظرفیتها بیش از گذشته استفاده کنیم».
دکتر حسین سلیمی ،رئیس دانشــگاه عالمه طباطبایی ،در
افتتاحیــه این اجالس ،ضمن خوش آمد گویی به میهمانان،
ســخنرانی خود را با عنوان «ســایه روشــنهای انســان
دانشگاهی» ارائه کرد.
وی در تعریف مفهوم انسان دانشگاهی بیان داشت« :دانشگاه
مــدرن نقش متفاوتی برای موجودیت نوینی به نام انســان
دانشــگاهی خلق کرده است که جایگاه متفاوتی در جامعه
داشــته و الگوهای رفتاری و اجتماعی مختلفی خلق کرده
است .انسان دانشگاهی از سرمایۀ فرهنگی برخوردار است.
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این سرمایه که از عادتوارههای خاص زیست اجتماعی او
برمیخیزد جایگاه اجتماعــی و گروه اجتماعی متفاوتی را
برای او خلق کرده است».
دکتر ســلیمی در ادامه ،درباره شــکلگیری هویت انسان
دانشــگاهی در ایران بیان داشت« :آیا پدیده و مفهوم انسان
دانشــگاهی در جامعۀ کنونی ایران شکل گرفته است؟ آیا
مدل رفتاری و سبک زندگی متفاوتی که خالق گونۀ ایرانی
انسان دانشگاهی است در کشــور ما پدید آمده است؟ آیا
این گروه اجتماعی متفاوت و مستقل با ویژگیهای متفاوت
آن توانسته است به پایداری و اثرگذاری اجتماعی برسد؟»
وی بیان داشــت« :برای قوام هویت انسان دانشگاهی الزم
است اقداماتی در دستور کار قرار گیرد از جمله شکل دادن
به سامانه های رصد ،تحلیل و راه حل به عنوان کارگروه های
ثابت متخصصان دانشــگاه های برتر ،ایجاد ارتباط مستمر و
ارگانیــک با دولت ،ارائه گزارش های مســتمر و دائمی به
رئیس جمهور ،معاون اول و وزرا و شــوراهای تخصصی
کالن ،و جریان سازی رسانه ها برای تبیین درست مسائل و
هدایت افکار عمومی کشور».
دکتر سلیمی در نتیجهگیری بحث خود اظهار داشت« :هویت
انسان دانشگاهی در ایران ،نیازمند بازشناسی و تغییر است
و چه بسا در دشواریها و وجود تهدیدها ،دانشگاه با توجه
به رســالت ذاتی خویش و نیز با تکیــه بر توانمندیهایش
بتواند فرصتها را در پس تهدیدها دریابد و در این دوران
سختی با سختکوشی آگاهانه و تثبیت نقش و جایگاه خود
در جامعه ،به نحو شایستهای این هویت را مورد بازشناسی
و بازسازی قرار دهد».
سپس روسای دانشگاههای ســطح یک کشور وارد دستور
جلسه شــدند و به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل
کالن آموزشی و فرهنگی نظام آموزش عالی کشور پرداختند.
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امضای تفاهمنامه همکاری امور مشاوره و سالمت بین دانشگاه تهران
و دانشگاه علوم پزشکی تهران

تفاهمنامه همکاری امور مشــاوره و سالمت ،توسط دکتر
حســن بهنژاد ،معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران و دکتر
فرزین حلبچی ،معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،امضا شد.
ایــن تفاهمنامه با هــدف گســترش و همکاریهای امور
مشــاوره ،بهداشت روانی و سالمت جســم دانشجویان و
بهرهگیری از ظرفیتهای دانشــگاه تهران و دانشگاه علوم
پزشکی تهران منعقد شد.
بر اســاس این تفاهمنامه فعالیتهای مشــترک بهداشــت
روانی در قالــب برگزاری همایش ،کارگاههای آموزشــی
برای کارشناسان و کارکنان ،فعالیتهای مشترک تحقیقاتی
و پژوهشــی در زمینه بررســی وضعیت آسیبهای روانی

اجتماعی دانشــجویان و فعالیتهای انتشــاراتی مشترک
بهداشــت روان ،برنامهریزی و اقدام درخصوص استفاده از
خدمات مشاوره و درمان دو دانشگاه انجام خواهد شد.
عالوه بر این ،فعالیتهایی چون تشــکیل کارگروههای
مشــترک با حضور مسئوالن مراکز مشــاوره ،بهداشت
و امــور خدمــات دانشــجویی خوابگاهها بــه منظور
گســترش فعالیتهــای فیمابیــن ،هماهنگــی بــرای
اســتفاده از امکانات درمانی طرفین برای دانشــجویان
هر دو دانشــگاه و برنامهریزی برای برنامههای مشترک
گروههای دانشــجویی همتایاران دانشگاه علوم پزشکی
و همیاران ســامت دانشــگاه تهران از جمله مفاد این
تفاهمنامه است.

همکار خدوم روابط عمومی دانشگاه تهران درگذشت
علی صاحبالزمانی ،طراح و گرافیســت شایســته اداره کل حوزه ریاست و
روابط عمومی دانشگاه تهران شامگاه  ۲۹مرداد دار فانی را وداع گفت.
شادروان صاحبالزمانی از همکاران باسابقه و پرتالش روابط عمومی دانشگاه
تهران بود که نزدیک به  ۲۰ســال سابقه همکاری با دانشگاه تهران را داشت و
پیش از آن نیز از همکاران دانشگاه بوعلی سینای همدان بود.
از مرحوم صاحبالزمانی طی این سالها هزاران طرح گرافیکی ،پوستر ،کتاب
و مجله که حاصل ذوق او بوده ،منتشر شده است .وی همچنین نزدیک به ۱۵
سال ،گرافیست و طراح ماهنامه دانشگاه تهران (مدت) بود.
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به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صورت گرفت

نشست هماندیشی نمایندگان تشکلهای
دانشجویی با معاون آموزشی دانشگاه تهران

دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی و دکتر علی طاهری
میرقائد ،مدیرکل خدمات آموزشــی دانشگاه تهران ،شنبه ۲۴
شهریور با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه ،دیدار و
گفتوگو کردند.
در این دیــدار که با حضور نماینــدگان انجمنهای علمی
دانشــجویی ،کانونهای فرهنگی ،هنــری ،اجتماعی و دینی
دانشجویی ،انجمن اسالمی مستقل دانشجویان ،جامعه اسالمی
دانشجویان ،انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم
پزشکی تهران ،شــورای صنفی و بسیج دانشجویی دانشگاه
برگزار شد ،مسئوالن آموزشی دانشگاه ضمن ارائه گزارشی
از وضعیت آموزشــی دانشــگاه ،از دیدگاهها و پیشنهادهای
دانشــجویان در خصــوص موضوعات مختلف آموزشــی
دانشگاه ،آگاه شدند.
در این جلســه که به میزبانی و دعــوت معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشــگاه برگزار شد ،دکتر مجید سرسنگی ،معاون
فرهنگی و اجتماعی ،دکتر حســن بهنژاد ،معاون دانشجویی،
دکتر محمد علی زارع چاهوکی ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
دانشــگاه و جالل محمــودی رئیــس اداره هماهنگی امور
تشکلهای اسالمی دانشگاه حضور داشتند.
در ابتدای این جلســه ،دکتر سرســنگی ،ضمن تسلیت ایام
محرم و تاکید بر حفظ استقالل تشکلها ،کانونها ،انجمنها
و شورای صنفی ،گفت« :ما اعتقاد داریم نهادهای دانشجویی
میتوانند کمک بسیار مهمی برای مدیران ارشد دانشگاه باشند
و از این رو ،نشستهای صمیمانهای طراحی شده است که به
تناوب با مدیران ارشد حوزههای مختلف از جمله برنامهریزی
و توسعه ،دانشجویی ،پژوهشی ،بینالملل ،پارک علم و فناوری
و ...برگزار خواهد شد».
وی افــزود« :برقراری ارتباط و گفتمان مؤثــر بین مدیران و
دانشــجویان یک فعالیت فرهنگی است و ما خود را موظف
میدانیم که چنین نشستهایی را میزبانی کنیم و خوشحالیم که
معاونان و مدیران ارشد و همچنین شما دانشجویان از برگزاری
این نشستها استقبال کردهاید».
در نخســتین نشست از این نشســتها که به دلیل همزمانی

با آغاز ســال تحصیلی به گفتوگو درباره مســائل آموزشی
دانشگاه ،اختصاص داشت ،دکتر سیدحسین حسینی ،معاون
آموزشــی دانشــگاه تهران ،در ابتدای سخنان خود خطاب به
نمایندگان تشکلهای دانشجویی گفت« :این جلسه برای ما
بسیار ارزشمند است زیرا ارتباطی که شما با بدنه دانشجویی
دارید برای ما بســیار مهم است و میتوانیم از دیدگاه شما در
جهت بهبود خدمات آموزشی و ارتقای آن بهرهمند شویم».
معاون آموزشی دانشگاه در ادامه با مطرح کردن موضوعاتی از
قبیل برنامههای درســی و تغییراتی که الزم است در برخی از
آنها در مقطع کارشناسی اعمال شود ،باال بردن قدرت انتخاب
دانشــجویان در دروس اختیاری به نحوی که بتوانند از تمام
واحدهای دانشــگاه تهران واحد درسی انتخاب کنند و بحث
بی اثر کردن نمره مردودی یک درس و شرایط آن و ارزشیابی
استادان ،از دانشجویان خواست اگر ایراد و اشکاالتی میبینند یا
نظر و پیشنهادی دارند منتقل کنند تا اگر نیاز به بازنگری وجود
دارد ،صورت گیرد.
پس از آن ،مهرداد پوالدی ،دبیر انجمن اســامی دانشجویان،
احســان محمدی ،دبیر شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی
و هنری ،رضا علیپور ،دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل،
حسین هاشمینژاد ،دبیر شورای صنفی و پورمحمدی مسئول
کمیته آموزش این شورا ،حمید نوریان ،قائممقام جامعه اسالمی،
علی حمیدیان ،دبیر انجمنهای علمی دانشجویی دیدگاههای
خود را درباره موضوعات آموزشی دانشگاه ارائه و پیشنهادهایی
برای بهتر شدن فضای آموزشی دانشگاه مطرح کردند.
این دانشــجویان همچنین بر نکاتی چون لزوم توجه بیشــتر
دانشگاه بر کیفیت تدریس اعضای هیات علمی و کارآمد شدن
سیستم ارزیابی استادان ،بازنگری در دروس ،توجه به دروس
عملی ،تعداد زیاد دانشجویان دکتری جذب شده در دانشگاه،
جذب استادان برجسته و کارآمد ،لزوم توجه به آموزش کارکنان
حوزه آموزش ،جدی گرفتن امتحان از ســوی اعضای هیات
علمی ،لزوم عدم دسترســی اعضای هیات علمی به ارزشیابی
دانشجویان ،کاهش بروکراسی اداری در حوزه آموزش ،توجه
بیشتر به رشتههای علوم انسانی و هنر و ...تاکید کردند.
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پیشپردهخوانی بسیار خوب «آقای بازیگر» در دانشگاه تهران
عزتاهلل انتظامی« ،عزت سینمای ایران»  ۲۶مرداد به بازی دنیای فانی پایان داد و به دیار باقی شتافت.
«آقای بازیگر» ،زندگی را در نقشهایش تجربه کرد و با به جا گذاشتن خاطراتی خوش برای یک ملت،
بازی در جاودانگی را آغاز کرد.
یکــی از فرازهای زندگی پرافتخار و ارزشــمند عزتاهلل انتظامی ،ورود او به دانشــکده هنرهای زیبا
و تحصیل آکادمیک هنر نمایش در دانشــگاه تهران بود .وی در اواخر دهه  ۴۰خورشــیدی زمانی که
بازیگری شناخته شده بود ،وارد دانشگاه تهران شد و در سال  ،۱۳۵۱دوره کارشناسی تئاتر (بازیگری)
را در دانشکده هنرهای زیبا در سن  ۴۸سالگی به پایان رساند.
پایاننامه او با عنوان «هنریش فن کلیست-پیشپردهخوانی در ایران» با نمره بسیار خوب توسط بهرام بیضایی،
حمید سمندریان و پرویز ممنون ارزیابی شد.
استاد انتظامی این اتفاق را در کتاب زندگینامهاش با عنوان «آقای بازیگر» اینطور روایت میکند« :من
تصمیــم گرفتم به هر نحــو ممکن بازیگری را به طور آکادمیک ادامه بدهم .وقتی در اداره تئاتر این را
مطرح کردم ،تقریب ًا همه مخالف بودند .در آن زمان اگر اشــتباه نکنم ،استاد ارجمند دکتر مهدی نامدار،
رئیس گروه هنرهای نمایش دانشــکده هنرهای زیبا را به عهده داشت .دکتر نامدار از هنرمندان بزرگ
تئاتر زمان خود بود و مرا هم میشــناخت .تقاضایم را مطرح کردم ،اول خندید ولی پس از مدتی که
پافشــاری و اصرار مرا دید ،راهنماییام کرد تا نامهای برای هیات امنای دانشگاه بنویسم و تقاضایم را
مطرح کنم .همان دم نامه را نوشتم و تقدیم کردم .پس از چند روز هیات امنای دانشگاه موافقت خود
را با ورود من به دانشــکده هنرهای زیبا اعالم کرد .این خبر بســیار خوش را دکتر نامدار به من داد و
من همان روز که نزدیکیهای امتحان ترم اول بود ،سر کالس رفتم».
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خبر کوتاه داخلی

استاد پیشکسوت دانشکده الهیات و معارف اسالمی
دانشگاه تهران درگذشت
دکتر یداهلل نصیریان ،اســتاد بازنسشته گروه تاریخ و تمدن
ملل اسالمی دانشــکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه
تهران درگذشت .از استاد نصیریان ،آثاری نظیر علوم بالغت
و اعجــاز قرآن ،علوم بالغت و اصول فقه و مقاالتی چون
زندگانی مولیالموحدین پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)
تا دوران خالفت او ،تقیه ،تاریخچه و احکام آن در اسالم،
مقام و موقعیت زن و حقوق او در قرآن و سنت و ...به جای
مانده است.

دانشجوی دانشگاه تهران برنده مدال نقره مسابقات
ملی مهارت در رشته مکاترونیک
ارسالن امیر علیزاده ،دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس
دانشــکدههای فنی دانشــگاه تهران و عضو آزمایشگاه
تعامل انسان و ربات ،در مسابقات ملی مهارت در رشته
مکاترونیک که از ســوی سازمان آموزش فنی حرفهای
کشور برگزار میشود ،موفق به کسب مقام دوم کشوری
(مدال نقره) شد.

راهاندازی ایستگاه لرزهنگاری دائمی تپهطاق در استان دانشگاه تهران  ۳مرداد راهاندازی شد .راهاندازی این ایستگاه
با حمایت فرمانداری شهرستان طبس ،بخشداری دستگردان،
خراسان جنوبی
ایستگاه لرزهنگاری دائمی تپهطاق در استان خراسان جنوبی شــهرداری عشقآباد ،شورای اســامی بخش دستگردان و
توسط مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک شرکت تعاونی دهیاریهای دستگردان صورت گرفت.
در اولین دوره رقابت علمی کنز رســاله دکتری
رساله دکتری
مهشــید التماســی در حوزه اقتصاد از دانشکده
دانشجوی
مدیریت دانشگاه تهران برگزیده شد.
دانشگاه تهران پژوهشگران و دانشــمندانی از  ۱۵کشور ایران،
در رقابت علمی عمان ،مالزی ،پاکستان ،عراق ،افغانستان ،سوریه،
فلســطین ،اردن ،بنگالدش ،تونــس ،اندونزی،
کنز برگزیده
نیجریه ،مصر و قزاقستان در اولین دوره رقابت
شد

علمی کنز شرکت کرده و آثار علمی خود را در
حوزههای پنجگانه رقابت ارسال کردند.
رقابــت علمی کنــز رقابتی اســت علمی میان
دانشجویان ،استادان و پژوهشگران زیر  ۴۵سال
با مــدارک علمی معتبر ،کــه در پنج حوزه آب
و محیط زیســت ،انرژی ،فنــاوری اطالعات و
ارتباطات ،سالمت و اقتصاد برگزار میشود.

بیمه حوادث گروهی دانشجویان دانشگاه تهران تمدید شد
بیمه حوادث گروهی دانشجویان دانشگاه تهران از ابتدای
سال تحصیلی جدید تمدید شد.
قرارداد بیمه حوادث گروهی کلیه دانشــجویان دانشگاه
تهران در کلیه مقاطع تحصیلی از ابتدای ســال تحصیلی
جدید تمدید شد.
دکتر مقدس ،مدیر کل اداره بهداشــت
و درمــان دانشــگاه در این خصوص
گفت« :کلیه هزینههای قرارداد از طرف
دانشــگاه تهران پرداخت شــده و بیمه
برای دانشجویان رایگان است».
وی افزود« :پوشــش بیمههای حوادث

گروهی شــامل هزینه خدمات بستری و بیمارستان ناشی
از حادثه تا ســقف  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ،هزینه نقص عضو
ناشی از حادثه تا سقف  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ،هزینه فوت
ناشــی از حادثه تا ســقف  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال است و
دانشــجویان بایســتی جهت استفاده از
بیمه ،اصل صورتحســاب بیمارستانی با
مهر بیمارستان ،نسخههای پزشکی با مهر
پزشک و درمانگاه مربوطه ،کلیه مدارک
پزشکی دال بر بروز حادثه و کپی کارت
ملی خــود را به کارشناســان اداره کل
بهداشت و درمان دانشگاه تحویل دهند».
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دورههای کهاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،
فرصتی برای همه دانشجویان دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ،با ارائه ۱۹
واحد درسی از رشته مهندسی کامپیوتر پیشگام در برگزاری
دورههای کهاد دانشگاه تهران است.
دکتر رامتین خســروی ،معاون آموزشی دانشکده مهندسی
برق و کامپیوتر در گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران
با بیان اینکه دورههای کهاد در حال حاضر در دنیا مرســوم
اســت ،گفت« :بعد از ارائه پیشنهاد اولیه و استقبال معاونت
آموزشی دانشــگاه ،در نهایت طرحی برای همه رشتههای
دانشگاه تهران تحت عنوان کهاد در نظر گرفته شده است».
معاون آموزشــی دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر با
اشاره به رشــد روزافزون کاربردهای مهندسی کامپیوتر در
زمینههای مختلف خاطر نشان کرد« :انگیزه ما برای تشکیل
این دورهها در دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر بر این
مبنا بود؛ تا دانشــجویانی که در ســایر رشتههای مهندسی
در حال تحصیل هســتند ،امکان گذراندن یک دوره کوتاه
مدت مبانی علوم و مهندسی کامپیوتر برای آنها فراهم آید،
تا بتواننــد در حوزههای تخصصی خود به نحو مطلوب از
آن استفاده کنند».
دکتر خســروی تصریح کرد« :کلیت ایــن ایده منحصر به
مهندســی کامپیوتر نمیشود و در زمینههای دیگر از جمله
مدیریــت ،اقتصاد و هنر نیز کاربرد دارد و پتانســیل آن در
سایر پردیسها و دانشــکدههای دانشگاه تهران نیز وجود
دارد .دانشجویانی که در رشتهای تحصیل میکنند ،میتوانند
پایهها و مهارتهای یک رشته دیگر را هم البته نه به عمق
رشــته اصلی اما در حدی که بتواننــد در حوزههای خود
اســتفاده و یا اینکه عالیق خــود را در آن پیدا کنند را فرا
میگیرند».
به گفته وی با توجه به تقاضای باالیی که در جامعه نسبت
به رشته کامپیوتر وجود دارد ،در حال حاضر دوره کهاد در
این دانشکده در رشته مهندسی کامپیوتر ارائه میشود.
معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در ادامه
با عنوان اینکه بیشتر درخواستها از سوی دانشجویان رشته
مهندسی اســت ،گفت« :به خاطر نزدیکی دو رشته برق و
کامپیوتر تعداد زیادی از متقاضیان این دوره دانشجویان رشته

مهندسی برق هستند ،البته این امکان برای همه دانشجویان
دانشــگاه تهران اعم از مهندسی و غیرمهندسی وجود دارد.
در سال گذشــته حدود  ۱۵نفر در این دوره شرکت کردند
و همچنین برای ترم آینده بیش از  ۲۰درخواســت به ثبت
رسیده است».
دکتر خســروی یادآور شــد« :دورههای کهاد در دنیا بدین
صورت است که متقاضیان ،برنامههای آموزشی و واحدهایی
که در همان رشــته وجود دارد را تحصیل میکنند و ما هم
همیــن رویه را در پیش گرفته ایم .متقاضیان دورههای کهاد
در کالسهایی که دانشــجویان مهندســی کامپیوتر حضور
دارند ،شرکت میکنند و دوره خاصی برای این دانشجویان
وجود ندارد».
وی اظهار کرد« :تعداد واحدهایی که دانشــجویان متقاضی
دوره کهاد باید بگذرانند  ۱۹واحد است که در قالب چهار
درس الزامــی و دو درس اختیــاری ایــن درسها را اخذ
میکنند و در کنار دانشجویان کامپیوتر و در همان کالسها
شرکت میکنند؛ بدان معنا که کیفیت ارائه این دوره همانند
ارائه دروس خود رشته مهندسی کامپیوتر است».
معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر خاطرنشان
کرد« :خوشــبختانه گامی که درجهت برگزاری این دورهها
برداشته شد ،با استقبال دانشکدههای دیگر مواجه شده است
و امید داریم گســترش پیدا کند تا دانشجویان ما بتوانند به
آمادگی بیشتری برای پژوهشها و فعالیتهای بین رشتهای
دست یابند».

دستـــــــــــــــــــــــــاورد

رونمایی از نسل سوم دستگاه اندازهگیری
زاویه تماس ،کشش سطحی و انرژی
سطح در دانشگاه تهران

طراحی و ساخت زیستحسگر برای
تشخیص زودهنگام سرطان سینه در
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران در جمع  ۱۰دانشگاه برتر
جهان در رشته مهندسی مکانیک
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رونمایی از نسل سوم دستگاه اندازهگیری زاویه تماس،
کشش سطحی و انرژی سطح در دانشگاه تهران

مراســم رونمایی از نسل سوم دســتگاه اندازهگیری زاویه
تماس ،کشش سطحی و انرژی سطح به همراه نرمافزارهای
تخصصی آن ۱۷ ،شــهریور در دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور دکتر برات قبادیان ،معاون آموزش،
پژوهــش و فناوری وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،دکتر
ناصر سلطانی ،رئیس پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران،
دکتر کارن ابرینیا ،رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه،
مســئوالن صندوقهای پژوهش و فناوری کشور و جمعی از
صنعتگران ،استادان دانشگاه و دانشجویان برگزار شد ،از آخرین
دستاوردهای مرکز تحقیقات نانومهندسی سطح دانشگاه تهران

ِ
(اسپین-آف مرکز مذکور)
( )SNEو شرکت دانشبنیان ژیکان
و در صدر آنها نســل سوم دستگاه اندازهگیری زاویه تماس،
کشش سطحی و انرژی سطح با نام تجاریJikan CAG-20
رونمایی شد.
این دســتگاه برای اندازهگیری زوایای تماس اســتاتیک و
دینامیــک ،اندازهگیری کشــش ســطحی مایعات مختلف
و همچنین اندازهگیری انرژی ســطح پوشــشها و سطوح
مختلف مورد اســتفاده قرار میگیرد و در صنایع مختلف از
جمله صنایع نفت و گاز ،توربوماشــینها ،نساجی ،رنگ و
رزین ،پوششهای خودتمیزشــونده و نیز در تمامی مراکز
دانشگاهی و تحقیقاتی مرتبط با این صنایع کاربرد دارد.
نسل جدید دســتگاه فوق بهصورت تمام اتوماتیک بوده و
تولید آن با ویژگیهای مذکور پیش از این تنها در کشورهای
آمریکا ،آلمان و ژاپن صورت گرفته است.
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طراحی و ساخت زیستحسگر برای تشخیص زودهنگام
سرطان سینه در دانشگاه تهران

پژوهشــگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهران موفــق به طراحی و ســاخت زیستحســگر برای
تشخیص زودهنگام سرطان سینه شدند.
دکتــر هدایتاله قورچیــان و فاطمه حکیمیــان ،همراه با
پژوهشــگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهران موفــق به طراحی و ســاخت زیستحســگر برای
تشخیص زودهنگام سرطان سینه شدند.
بر اســاس گزارش تحقیق این پژوهشگران ،سرطان سینه از
شایعترین علل مرگ و میر در زنان است .بر اساس آمارهای
ســازمان جهانی بهداشــت از هر  ۸تا  ۱۰زن ،یک نفر دچار
ســرطان سینه میشود که البته در ایران ،از هر  ۱۰تا  ۱۵زن،
احتمال ابتالی یک نفر به سرطان سینه وجود دارد ،لیکن سن
بروز ســرطان سینه در زنان ایران دست کم یک دهه کمتر از
زنان کشورهای توسعه یافته است .به طور کلی سرطان سینه
در ۱۴درصد از زنان ( ۱مورد از  ۷مورد) رخ میدهد .عالوه
بر زنان ،مردان نیز ممکن است دچار سرطان سینه شوند.
بر اســاس گزارش به دست آمده از مؤسسه ملی سرطان در
آمریکا در سال  ۲۰۱۳حدود  232670مورد سرطان سینه در
زنان و  2360مورد در مردان بر آورد شــده است که از این
میان حدود  40هزار مورد مرگ مربوط به زنان و  ۴۳۰مورد
مرگ مربوط به مردان بوده اســت .زمانی که سرطان سینه در
مراحل اولیه ،تشــخیص داده شود احتمال درمان۹۸ ،درصد
است .در حالی که اگر سرطان به اعضای دیگر بدن سرایت
کنــد احتمال درمان به  ۲۳درصد کاهــش مییابد .بنابراین،
تشخیص زودرس سرطان ســینه یکی از چالشهای عمده
علیه این بیماری است.

بــه گفته این محققان ،با توجه به اینکه در مراحل اولیه بروز
ســرطان ســینه مولکولهای کوچکی به نام میکرو آر ،ان ،آ
یا به اختصار  m-RNAشــکل میگیرند و بهتدریج غلظت
آنها افزایش چشــمگیری مییابد ،میتوان از این مولکولها
بهعنوان نشانگر در تشخیص زودهنگام سرطان استفاده کرد.
این پژوهشــگران بر آن شدند بهمنظور تشخیص زودهنگام
ســرطان ســینه ،زیستحســگری طراحی کنند که توانایی
تشــخیص مولکولهــای میکــرو آر ،ان ،آ در مقادیر کم را
داشته باشد .پژوهش جهت ساخت این زیستحسگر طوری
برنامهریزی شد که این زیستحسگر از لحاظ طراحی ،ساده
و از نظر اقتصادی تولید آن مقرونبهصرفه باشــد .برای این
منظور ابتدا با روش بسیار سادهای ،طالی خریداری شده از
بازار تهران به نمک طال و ســپس به نانوذرات متخلخل طال
تبدیل شد که نتایج این کار در اداره ثبت اختراع ایران در سال
 ۱۳۹۶به شماره  ۹۳۹۹۶و در اداره ثبت اختراع آمریکا تحت
شــماره  US patent 2018,0154451/A1به ثبت رسید.
برتری نانوذرات متخلخل طال نسبت به نانوذرات معمولی طال
یا صفحات نازک طال این است که بهدلیل دارا بودن دو سطح
نانوســاختار (سطح نانوذره و ســطوح حفرات آن) از نسبت
سطح به حجم باالتری برخوردار است .لذا انتظار میرود بتوان
تعداد مولکولهای شناساگر بیشتری روی آن قرار داد.
بر اســاس این نوآوری ،مولکولهای شناساگر میکرو آر ،ان،
آ روی نانوذرات متخلخل طال تثبیت شــدند و در طراحی و
ساخت زیستحسگر برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه
مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج این کار در مجله بینالمللی
ریپورتس منتشر شده است.

ساینتیفیک
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بر اساس جدیدترین گزارش رتبهبندی کیو اس

دانشگاه تهران ،ارائه دهنده بیشترین کمک به فارغالتحصیالن خود
جهت تأمین شغل است
دانشگاه تهران به عنوان تنها دانشگاه ایرانی ،با ارائه بیشترین
کمک به فارغالتحصیالن خود ،در جمع  ۵۰۰دانشگاه برتر
جهان از نظر استخدام دانشآموختگان قرار گرفت.
کیو اس یکی از معتبرتریــن نظامهای رتبهبندی بینالمللی
است که دانشگاههای جهان را رتبهبندی میکند.
روش رتبهبندی استخدام دانشآموختگان کیو اس بر اساس
 ۵شاخص نظرسنجی کارفرمایان (وزن  ۳۰درصد) ،خروجی
دانشآموختگان (وزن  ۲۵درصد) ،مشــارکت با کارفرمایان
نسبت به اعضای هیأت علمی (وزن  ۲۵درصد) ،مشارکت
کارفرما  /دانشــجو (وزن  ۱۰درصد) و نســبت استخدام
دانشآموختگان (وزن  ۱۰درصد) صورت میگیرد.
این رتبهبندی مشــخص میکند که کدام دانشگاه بیشترین
کمک را به فارغالتحصیالن خود جهت تأمین شــغل ارائه

میدهد.
دانشگاههای ( MITمؤسسه تحقیقات فناوری ماساچوست)،
اســتنفورد و کالیفرنیا  -لس آنجلس به ترتیب سه دانشگاه
برتر دنیا در رتبهبندی  ۲۰۱۹معرفی شدهاند.

دانشجوی پسادکتری دانشگاه تهران برنده جایزه چالش فناوری نانو شد
میالد قارونی ،دانشجوی پسادکتری دانشکده مهندسی برق
و کامپیوتر پردیس دانشــکدههای فنی ،برنده نهایی چالش
فناوری نانو و جایزه  ۶۰میلیون تومانی شد.
در مراســمی با حضور دکتر ســعید ســرکار ،رئیس ستاد
توســعه فناوری نانو ،و دکتر رضا اسدیفرد ،مدیر کارگروه
صنعت و بازار ســتاد نانو ،از دکتر میالد قارونی ،دانشجوی
پسادکتری پردیس دانشکدههای فنی و برنده چالش ساخت

تیپ میکروســکوپ  ، AFMتقدیر و مطابــق با فراخوان
اولیه چالش ،جایزه  ۶۰۰میلیون ریالی از سوی ستاد توسعه
فناوری نانو به وی اهدا شد.
چالش فناوری نانو با عنوان «ســاخت تیپ میکروسکوپ
نیروی اتمی (  ») AFMزمســتان ســال  ۱۳۹۵از ســوی
کارگروه توسعه فناوری ستاد نانو آغاز شد.
در جریــان ثبتنام این چالش مجموع ًا  ۳۲تیم ،شــرکت
کردنــد و به ارائه طرح پیشــنهادی خــود پرداختند و بر
مبنای گزارشهای دریافتی و ارزیابی نتایج بهدســت آمده
میالد قارونی ،دانشجوی پسادکتری مهندسی برق دانشگاه
تهران ،در میان برگزیــدگان راهیافته به مرحله دوم ،موفق
به ســاخت نمونهای مطابق با مشخصات اولیه اعالم شده
در فراخوان چالش شــده و بهعنــوان برنده نهایی چالش
شناخته شد.
بــا پایانیافتــن این چالش فنــاوری ،بهمنظور توســعه و
تجاریســازی محصول نهایی ،این طــرح مورد حمایت و
پشتیبانی از سوی ستاد توسعه فناوری نانو قرار گرفته است.
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محققان دانشگاه تهران اثبات کردند

تأثیر سوء سوربات پتاسیم بر ناهنجاری ساختاری
پروتئینها و تحریک عوارض دیابت
محققان دانشــگاه تهران تأثیر ســوء ســوربات پتاسیم بر
ناهنجاری ســاختاری پروتئینها و تحریک عوارض دیابت
را اثبات کردند.
محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
ثابت کردند عالوه بر گلوکز که باعث بیماری دیابت میشود،
نگهدارندههای صنعتی اکسایشی مانند سوربات پتاسیم نیز
میتواند ماشۀ فرایند تشکیل دیابت و بیماریهای وابسته به
آن را کشیده و جریان ایجاد این بیماریها را تسریع کنند.
سوربات پتاسیم یک مولکول شیمیایی کوچک و مادهای
گندزداســت .این ترکیب در واقع نمک پتاسیمی حاصل
از اسید سوربیک اســت که بهصورت گسترده و با تأثیر
بســیار زیاد ،در طیفی وســیع از صنایــع (مانند صنایع
غذایی ،داروسازی ،بهداشــتی و آرایشی) مورد استفاده
قرار میگیرد.
این ترکیب را در محصوالت کارخانههایی نظیر مواد غذایی
و نوشیدنی ،داروها ،لوازم آرایشی و لوازم بهداشتی بهویژه
خمیر دندان میتوان مشاهده کرد.
ســوربات پتاســیم بهراحتی از طریق مخاط داخل دهان،
جــذب و وارد جریــان خــون میشــود و میتوانــد با
پروتئینهــای موجود در خون واکنش دهــد .در اثر این

واکنش،سوربات پتاسیم موجب واکنشهایی شبیه واکنش
قندی میشــود و بیماری دیابــت نوع  ۲و عوارض آن را
تشدید میکند.
بــه همین علت ،پرهیــز از مصرف مــواد غذایی صنعتی،
آرایشی و بهداشتیِ دارای ترکیبات سوربات پتاسیم بهویژه
خمیردندانهای حاوی این ترکیبات بهشدت توصیه میشود.
محققان دانشگاه تهران ترکیبات گیاهی ضد باکتریایی مانند
عصارۀ گیاه پرسیکا (مسواک) با نام علمی سالوادورا پرسیکا
را پیشنهاد میکنند.
این گیاه متعلق به خانوادۀ سالوادوراســه با قابلیت رشد در
مناطق خشــک و گاهی شور اســت که از آفریفا تا جنوب
شرقی آسیا و بهویژه ایران گسترش دارد .عصارۀ برگ ،ساقه
و ریشــۀ این گیاه خاصیت ضد میکروبیِ به مراتب باالتری
از ترکیبــات آنتیبیوتیک شناختهشــدۀ فعلــی دارد .پیامبر
اسالم (ص) نیز کاربرد این گیاه را برای تمیز کردن دهان و
دندانها توصیه کردهاند.
این تحقیق حاصل تالش فرشــته تقوی ،دانشجوی دکترای
بیوفیزیک ،دبیر کرسی یونســکو در تحقیقات بینرشته ای
در دیابت ،مرکز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهران است.
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تولید نانوذرات طالی متخلخل توسط محققان دانشگاه تهران
محققان مرکز بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران موفق شدند با
استفاده از توئین  ۲۰و اسید نیتریک ،نانوذرات طالی متخلخل
تولید کنند.
در این اختراع یک روش ســاده و ارزان برای سنتز نانوذرات
متخلخل طال با اســتفاده از توئین  ۲۰و اسیدنیتریک پیشنهاد
شده اســت و بهعنوان یک کاربرد ،بارگذاری  DNAروی آن
بررسی شده است.
یافتههای رساله فاطمه حکیمیان ،دانشجوی دکتری بیوفیزیک
مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و با راهنمایی دکتر
هدایتاله قورچیان ،استاد گروه بیوفیزیک ،منجر به ثبت روش
جدید «تولید نانوذرات متخلخل طــا» در انجمن مخترعان
آمریکا شد.
بر اساس گزارش این تحقیق ،نانوذرات فلزی به دلیل چگالی
کم و سطح تماس مؤثر ،دارای کاربردهای بالقوه در زمینههای
مختلف از جمله کاتالیز ،پالسمونیک ،انتقال دارو ،حافظههای
مغناطیســی ،تصویربرداری پزشکی و تشخیص مولکولهای
زیســتی اســت که توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
از میــان این ذرات ،نانــوذرات متخلخل طال به دلیل خواص
ساختاری ،شیمیایی و مکانیکی منحصربهفرد خود در سنسورها،
دیسکها و الکترودها برای ابرخازنهای الکتروشیمیایی و نیز
بهعنوان کاتالیزور کارایی زیادی دارند.
ِ
طالی
نانوذرات متخلخل طال نسبت به نانوذرات طال و فیلمهای
ِ
حاوی نانوحفره ،از نسبت سطح به حجم باالتری برخوردارند.
لذا انتظار میرود بهدلیل دارا بودن دو سطح نانوساختار (اندازه
ذره و تخلخل سطح آن) دارای کاربرد گستردهتری باشند.
گزارشهای متعددی در متون برای ســنتز نانوذرات متخلخل
طال وجود دارد .رایجترین روش اســتفاده شده ،روش حذف
آلیاژی اســت که میتواند از آلیاژ طالنقره از طریق حل کردن
نقره در یک محیط خورنده تهیه شود.
از میــان روشهای دیگر میتوان به روش رشــد بهواســطه

دانهگذاری اشــاره کرد که توسط ژانگ و همکارانش گزارش
شــد .پدیریدی و همکارانش ،نانــوذرات متخلخل طال را با
استفاده از  HAuCl4بهعنوان پیشماده ،هیدروکوئینون بهعنوان
ماده کاهنده و پلی وینیل پیرولیدون را بهعنوان ســورفکتانت
در حضور یونهای نقره ســنتز کردنــد .اگرچه این روشها
دارای عملکرد خوبی است ،اما همچنان تقاضای زیادی برای
روشهای سریع ،ارزان و ساده که نانوذرات متخلخل طال را با
اندازه کوچکی تولید کند و دارای پایداری زیادی باشد ،وجود
دارد.
از طرفی اتصال اولیگونوکلئوتید به نانوذرات طال کاربردهای
وســیعی بهعنوان انتقال ژن و دارو و ســاخت سنسور برای
تشخیص مولکولهای دیگر دارد .برای مثال ،آپتامرها میتوانند
برای عاملدار کردن نانوذرات طال استفاده شوند و بسته به نوع
آپتامر مورد اســتفاده ،این سیستم میتواند برای اتصال به هر
مولکولی به کار رود.
اولیگونوکلئوتیدها اغلب از طریق یک لینکر تیول که از طریق
شیمیایی به انتهای  ۵′یا  ۳′آنها متصل شده است به نانوذرات
طال کونژوگه میشوند .گروه تیول تمایل زیادی به طال دارد و
با آن اتصال کواالن برقرار میکند .شایعترین روش برای اتصال
اولیگو به طال روش بلوغ نمک اســت کــه در این روش در
چند مرحله پی در پی نمک به سیستم اضافه میشود و با این
روش تمایل اتصال اولیگو به سطح طال افزایش مییابد .اما این
روش به دلیل مرحله بلوغ نمکی وقتگیر است و حتی ممکن
اســت تا دو روز به طول بینجامد .در این اختراع ،بعد از تولید
نانــوذرات متخلخل طال با یک روش جدید ،ســاده و ارزان،
توانایی اتصال این نانوذرات به  DNAتیولدار بعد از دو ساعت
بدون مراحل متعدد اضافه کردن نمک نشان داده شده است.
به گفته پژوهشگر این رساله ،سنتز نانوذرات متخلخل طال با
این روش ،دارای مزیتهای فراوانی است که سادگی و ارزان
بودن آن از جمله این ویژگیهای متمایز کننده است.
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دانشگاه تهران در جمع  ۱۰دانشگاه برتر جهان در رشته مهندسی مکانیک
دانشــگاه تهران در نظام رتبهبندی  ۲۰۱۸دانشگاه ملی تایوان ،در
رشته مهندسی مکانیک جایگاه نهم جهان را به خود اختصاص داد.
براســاس نظام رتبهبندی دانشگاه ملی تایوان که دانشگاهها
را در ســه محور بهرهوری پژوهش ،تأثیر پژوهش و تعالی
پژوهش مورد ارزیابــی قرار میدهد ،دانشــگاه تهران در
جایگاه نخست ملی و رتبه  ۳۶۷جهانی قرار دارد.
براساس گزارش  ۲۰۱۸این نظام رتبهبندی ،دانشگاه تهران
با رتبه  ۹در موضوع مهندســی مکانیک و رتبه  ۷۹در زمینه
مهندسی ،برترین دانشگاه ایرانی است.
اطالعات شــاخصهای این نظام ،از پایگاه  ISIاســتخراج
و بر اســاس آن در ســه محور و بر مبنای هشت شاخص
ارزیابی میشــود .ارزیابی در سه محور بهرهوری پژوهش
(با وزن  ۲۵درصد) شامل تعداد مقاالت در  ۱۱سال گذشته
(با وزن  ۱۰درصد) و تعداد مقاالت در سال جاری (با وزن
 ۱۵درصد)؛ تأثیر پژوهش (با وزن  ۳۵درصد) شامل تعداد
اســتنادها در  ۱۱سال گذشــته (با وزن  ۱۵درصد) ،تعداد

اســتنادها در دو ســال اخیر (با وزن  ۱۰درصد) و میانگین
تعداد اســتنادها در  ۱۱سال گذشته (با وزن  ۱۰درصد)؛ و
تعالی پژوهش (با وزن  ۴۰درصد) شــامل مقدار شاخص
 Hدر دو سال گذشــته (با وزن  ۱۰درصد) ،تعداد مقاالت
پراســتناد در  ۱۱سال گذشــته (با وزن  ۱۵درصد) و تعداد
مقاالتی که در سال جاری در مجالت با ضریب تأثیر باال به
چاپ رسیدهاند (با وزن  ۱۵درصد) صورت میگیرد.

صدرنشینی مجدد دانشگاه تهران
در تازهترین ویرایش رتبهبندی دانشگاههای ایران در نظام وبومتریکس
دانشــگاه تهران در نظام رتبهبنــدی وبومتریکس جوالی
 ۲۰۱۸جایگاه خود را در صدر دانشــگاههای ایران تثبیت
کرد.
در گزارش جوالی  ۲۰۱۸نظــام رتبهبندی وبومتریکس،
دانشگاه تهران توانست با رتبه جهانی  ۳۸۸ضمن ارتقای
 ۶۷پلهای خود در میان دانشــگاههای جهان ،همچنان در
جایگاه نخست کشوری باقی بماند.
بر اساس این گزارش ،دانشگاه تهران در این رتبهبندی در
جایگاه  ۵۹آسیا و پنجم خاورمیانه قرار دارد.
پایگاه رتبهبندی وبومتریکس بیش از  ۲۸هزار دانشــگاه و
موسسه تحقیقاتی جهان را بر مبنای چهار شاخص رتبهبندی
میکند ،که در این بخش دانشگاهها در یک رتبهبندی کلی
جهانی و همچنین به صورت قارهای تقسیم میشوند.
نظــام رتبهبندی وبومتریک به ارزیابی حضور پژوهشــی
و آموزشــی دانشــگاهها در وب از طریق وبسایتهای
دانشگاهی آنان میپردازد.
براین اســاس وبسایت دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی

براساس چهار شــاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در
گــوگل (  ) Presenceبا وزن  ۵درصد ،تعداد ارجاع یا
لینکهای برقرار شده از سایر سایتها به سایت دانشگاه
(شاخص  ) Visibilityبا وزن  ۵۰درصد ،تعداد استنادات
 ۱۰نویسنده پُراستناد دانشــگاه در Google Scholar
( Citationsشاخص  ) Opennessبا وزن  ۱۰درصد
و تعداد مقاالت کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین  ۱۰درصد
مقاالت پُراســتناد موضوع مربوطه در سایت SCImago
(شاخص  ) Excellenceبا وزن  ۳۵درصد عمل میکند.
بر اســاس رتبهبندی نظام وبومتریکس در جوالی ۲۰۱۸
تعداد  ۶۰۵دانشــگاه از ایران مورد ارزیابی قرار گرفتهاند
که دانشگاه تهران مانند دوره قبل صدرنشین دانشگاههای
ایران است.
گفتنی است که دانشــگاه تهران در ارزیابی ژانویه ۲۰۱۸
رتبه  ۴۵۵جهانی را به دســت آورد و در ارزیابی اخیر ۶۷
رتبه صعود کرد و به گروه دانشــگاههای دارای رتبه زیر
 ۴۰۰جهان پیوست.
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دانشگاه تهران ،برترین دانشگاه ایران در رتبه بندی شانگهای ۲۰۱۸
دانشگاه تهران در رتبهبندی شانگهای  ۲۰۱۸جایگاه برترین
دانشگاه ایران را به خود اختصاص داد.
در جدیدترین رتبهبندی شانگهای ،دانشگاه تهران توانست
به عنوان تنها دانشــگاهی ایرانی ،در بین  ۴۰۰دانشگاه برتر
جهان قرار گیرد.
بر اساس این گزارش ،رتبهبندی منتشر شده در سال ۲۰۱۸
شانگهای ۱۰۰۰ ،دانشگاه برتر جهان را پوشش میدهد .در
رتبهبندی ســال  ۲۰۱۸دانشگاه هاروارد ،دانشگاه استنفورد
و دانشــگاه کمبریج به ترتیب رتبه اول تا ســوم را به خود
اختصاص دادهاند.
شــانگهای یکی از ســه نظــام معتبر رتبهبندی در ســطح
بینالمللی اســت .کیفیت آموزش ،کیفیــت اعضای هیأت
علمی ،برونداد پژوهشــی و عملکرد سرانه چهار معیار به
کار برده شــده در نظام رتبهبندی شانگهای است که توسط
شش شاخص ارزیابی می شوند.
منابع گردآوری داده در این رتبهبندی شامل وبسایتهای
جوایــز نوبل ،مدال فیلدز ،پایگاههای اطالعاتی و اطالعات

آماری دولتی اســت .اطالعات پژوهشــی دانشگاهها نیز از
پایگاه استنادی  ISIاستخراج میشود.
در رتبهبندی سال  ۲۰۱۸دانشــگاه تهران مانند سال ۲۰۱۷
توانســت با کســب رتبه در بازه  ۳۰۱-۴۰۰در جمع ۴۰۰
دانشــگاه برتر دنیا قرار گیرد .دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز
توانست در ســومین حضور خود در رتبهبندی شانگهای،
جایگاهی در بازه  ۴۰۱-۵۰۰در ســال  ۲۰۱۸را کســب و
جایگاه دوم کشوری را از آن خود کند.
از میان دانشــگاههای ایرانی دارای رتبــه زیــر ،۱۰۰۰
دانشــگاه صنعتی شــریف و دانشــگاه علوم پزشــکی
تهــران در بــازه  ،۵۰۱-۶۰۰دانشــگاه علــم و صنعت
ایران و دانشــگاه تربیت مــدرس در بازه  ۶۰۱ -۷۰۰و
دانشگاههای صنعتی نوشــیروانی بابل ،دانشگاه صنعتی
اصفهان و دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی در بازه
 ،۷۰۱-۸۰۰دانشــگاه فردوسی مشــهد ،دانشگاه شیراز
و دانشــگاه تبریز در بازه  ۸۰۱-۹۰۰و دانشــگاه علوم
پزشکی ایران در بازه  ۹۰۱-۱۰۰۰قرار دارند.

معیار

شاخصها

وزن

کیفیت آموزش

فارغالتحصیالن برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز

 ۱۰درصد

کیفیت اعضای هیأت
علمی

اعضای هیأت علمی برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز

 ۲۰درصد

پژوهشگران پراستناد در  ۲۱حوزه موضوعی

 ۲۰درصد

برونداد پژوهشی

مقاالت منتشر شده در مجالت ساینس و نیچر

 ۲۰درصد

مقاالت نمایه شده در نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم
اجتماعی

 ۲۰درصد

عملکرد سرانه

سرانه عملکرد علمی هر دانشگاه

 ۱۰درصد
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طراحی و ساخت سیستم جامع غربالگری هوشمند ُاتیسم
در دانشگاه تهران

سیستم جامع غربالگری هوشــمند اولیه اُتیسم توسط
دانشیار دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر دانشگاه
تهران طراحی و ساخته شد.
دکتــر منوچهر (هــادی) مرادی ،عضــو هیأت علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای
فنی در پروژهای که از ســال  ۱۳۹۶توسط گروه هوش
ماشــین و رباتیک و با حمایت ســتاد توسعه علوم و
فناوریهای شناختی آغاز شده بود ،موفق به طراحی و
ساخت «سیستم جامع غربالگری اُتیسم» شد.
این سیســتم ،شــامل ترکیبی از سیســتمهای مختلف
غربالگری اولیه اُتیسم است که توسط این گروه طراحی
و آزمایش شده است .از مزایای سیستم جامع غربالگری
اولیه اتیسم میتوان به قابلیت اطمینان باال در غربالگری
این بیماری در کودکان اشاره کرد.
همچنیــن با توجه به اینکه این سیســتم دارای قابلیت
نصب در مراکز درمانی سراســر کشــور است ،باعث
کاهــش نیاز به متخصص برای انجــام غربالگری اولیه
خواهد بود .نمونه اولیه این سیســتم طراحی و آزمایش

شده و نمونه دوم آن در حال ساخت است.
اتیســم یک اختالل عصب شــناختی است که بروز آن
منجر به ایجاد مشــکالت متعــددی در مبتالیان به این
بیماری میشــود .تشــخیص زودهنگام ایــن اختالل
میتواند در توانبخشــی آن ،افزایش توانمندی مبتالیان
به این بیماری برای داشتن یک زندگی مستقل ،کاهش
مشــکالت خانوادهها و بخش ســامت کشور ،کمک
مؤثری باشد.
در پروژه «طراحی و ســاخت سیستم جامع غربالگری
اتیســم» ،عــاوه بر گــروه هوش ماشــین و رباتیک
دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و
حمایت ســتاد توســعه علوم و فناوری های شناختی،
دکتــر حمیدرضاپوراعتماد ،رئیس پژوهشــکده علوم
شــناختی و مغز دانشگاه شــهید بهشتی و مرکز تهران
اتیســم همکاری و دانشــجویان پگاه ســلیمان ،اطهر
محمودی ،آیدا خزاعی ،شــادان گلستان ،رسول تابان،
عاطفه ایرانــی ،علی مومن ثانی و ملیــکا مقدس نیز
مشارکت داشتند.
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اسماعيل دقايقي
تاريخ تولد1333 :
محل تولد :بهبهان
رشته تحصيلي :علوم تربيتي
نام دانشكده :روان شناسي و علوم تربيتي
تاريخ شهادت1365/10/28 :
محل شهادت :شلمچه

زندگينامه شهيد اسماعيل دقايقي

شهيد اسماعیل دقایقی درسال  ۱۳۳۳در شهر بهبهان در خانوادهای
که به پاکدامنی و التزام به اصول و مبانی اســام اشتهار داشت به
دنیا آمد .وی پس از اتمام دوره دبیرستان ،در سال  1349در کنکور
هنرستان شرکت ملی نفت شرکت کرد و پذيرفته شد .اسماعيل از
همان روزها مبارزه و فعاليتهاي سياسي خود را عليه رژيم شاه
آغاز كرد و در ســال  1353دوبار به زندان افتاد و از هنرستان نیز
اخراج شد .اما در همان سال در دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز
قبول شد و پس از دو سال تحصیل در این رشته ،دوباره در کنکور
شرکت کرد و به دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران وارد شد.
در دانشگاه تهران برای مقابله با جریانات التقاطی و غیراسالمی
مواضع قاطعی داشت و در بحثهای آنان از ارزشهاي اصولی
اسالم دفاع میکرد .وی در سال  1357ازدواج کرد و با اوجگیری
نهضت خروشان و توفنده مردم مسلمان ایران ،همچنان به مبارزه
ادامه داد و در اعتصابات کارگران شــرکت نفت و فتح پادگانها
قبل از  22بهمن ماه نقش موثری ایفا نمود .پس از آن نیز با تالش
و جدیت تمام ،در جلوگیری از غارتگری گروهکها و به هدر
گزيدهاي از وصيتنامه شهيد اسماعيل دقايقي
ربنا افرغ علینا صبرا ً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.
خدایا! امت اســام را صبر و اســتقامت عطا فرمــا تا در مقابل
دشمنان خدا و کافران ،پایداری کنند و سپس بر آنان غلبه کنند.
خدایا شهادت میدهم که غیر از تو خدایی نیست و محمد (ص)
وصی رسول خداست.
رسول و فرستاده توست و علی (ع)
ّ
خدایا از تو می خواهم در هنگامی که شیطان به سراغم می آید ،تو
او را دور سازی و مرا ق ّوت و آرامش عطا فرمایی.
پدر و مادر گرامی؛ در مقابل شــما شرمنده ام که توفیق خدمت
َّ
انشاءالل
به شــما و اجرای حقوق شما خیلی کم نصیبم گشت.
خداوند به شما صبر عطا فرماید و شما از جمله کسانی باشید که
مردم و خصوص ًا خانواده شهداء ،اسرا و معلولین را دلداری بدهید
و من هم دعاگوی شما هستم.
همســر محترمه! پیوند من و تو با شــعار اسالم و ایمان شروع

رفتن اسلحهها نقش
بسزایی داشت.
شهيد دقايقي با توجه
به ضرورتــی که در
عرصــه انقــاب و
دفاع احساس میکرد
در ســال  1358دانشگاه و
تحصیل را رها کرد و به «آغاجاری»
رفت و به اتفاق عدهای از دوستان ،جهاد
ســازندگی را راه اندازی کرد و پس از چند ماه مسئول
تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آن منطقه شد.
به دنبال شروع جنگ تحمیلی ،با حضور در جبهه هاي نبرد و در
مسئوليتهاي مختلف در چندين عمليات از جمله بيتالمقدس،
شکستن محاصره سوسنگرد ،فتحالمبین ،خیبر و  ...شركت كرد و
دليرانه جنگيد تا اينكه سرانجام در  28دی ماه  1365در عملیات
کربالی  5به شهادت رسید و آسماني شد.
روحش شاد و يادش گرامي باد.
شد و بعد سعی نمودیم هر روزمان با روز دیگر متفاوت باشد
و احکام اســام را پیاده کنیم و خــوب میدانی که راه من در
ادامه این زندگی و سیر به عمل در آوردن عقیده به اسالم بوده
است .چطور میتوانستم در خانه راحت باشم و کاری نکنم ،در
صورتی که جان و مال امت مسلمان ایران به سوی جبهه سرازیر
اســت .انسان در برخورد با مصائب و مشکالت است که ّ
لذت
توجه به خدا را درک میکند و اگر رفتن من مصیبتی
ایمــان و ّ
برایت باشد میدانی که «الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا ان ّا َّلل و
َّ
انشاءالل اگر بهشت نصیبم شد ،یکدیگر را در
انا الیه راجعون».
آنجا مالقات کنیم.
جهانی که امروز پر از فســق و فجور و خیانت ابرقدرتهاست،
تالش و ایثار میخواهد .در راه حســین (ع)  -سیدالشــهداء -
رفتن ،حسینی شدن میخواهد.
از همه شما التماس دعا دارم .والسالم علی عباداهلل الصالحین.

بینالمللی
اخــــــــــــــــــــــبـــــار

حضور رئیس دانشگاه تهران در اجالس
عالی پژوهش در کازان روسیه

نشست تخصصی همکاری و تبادالت
علمی ایران و آلمان برگزار شد

دیدار هیأت عالیرتبه دیوان محاسبات
کشور اندونزی با مسئوالن دانشگاه
تهران
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دیدار هیأت عالیرتبه دیوان محاسبات کشور اندونزی
با مسئوالن دانشگاه تهران
هیأت عالی رتبه دیوان محاسبات کشور اندونزی  ۲مرداد با
مسئوالن دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار که هیأت دیوان محاســبات کشــور اندوزی
و مســئوالن دیوان محاســبات کشــور حضور داشتند ،در
زمینههای مختلف از جمله سیســتم حسابداری تعهدی با
مسئوالن دانشگاه تهران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ابتدای این دیدار دکتر ســعید یزدانــی ،معاون اداری و
مالی دانشــگاه تهــران با تاکید بر اهمیت روشنســازی و
شــفاف بودن درآمدها و هزینههای دانشگاه گفت« :سیستم
حسابداری پیشین دانشگاه یک نوع حسابداری نقدی بود،
اما در حال حاضر سیستم حسابداری تعهدی جایگزین آن
شده است».
وی بــا تبیین سیســتم حســابداری تعهــدی آن را دارای
مزیتهایی نســبت به سیستم پیشین توصیف کرد و افزود:
«البته هر سیستم حسابداری جدید به طور طبیعی یک سری
از مشکالت را به همراه دارد و این سیستم هنوز در دانشگاه
تهران کامل اجرا نشده است».
دکتر یزدانی با اشــاره به کمکهای دیوان محاســبات در

پیادهسازی سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه تهران از
راهاندازی کامل آن در ســال آینده خبر داد و تصریح کرد:
«امیدواریم تا سال آینده این سیستم به طور کامل و حتی در
بخشهای دارایی و اموال نیز پیاده ســازی شود وهمچنین
در گزارشهای مالی که مدیران دانشــگاه نیاز دارند ،مورد
استفاده قرار گیرد».
معاون اداری و مالی دانشــگاه در ادامه سخنان خود با بیان
اینکه بیش از  ۱۵سال اســت که دانشگاههای ایران هیأت
امنایی اداره میشــوند ،خاطر نشان کرد« :تمامی آیین نامهها
و مقررات اداری و مالی توســط هیأت امنای دانشــگاهها
تعیین میشود ،به همین دلیل در بسیاری از موارد نیازی به
اجرای قوانین و مقرراتی که توسط دولت وضع میشود در
دانشگاهها نیست».
دکتــر یزدانی بــا عنوان اینکــه هیأت امنایی اداره شــدن
دانشــگاهها باعث شده تا تصمیمگیری سریعتر انجام شود،
گفت« :بر این اساس قوانینی که دردانشگاههای کشور اجرا
میشــوند ممکن است یکسان نباشــند و دیوان محاسبات
زمانی که میخواهد در دانشــگاهی حسابرسی انجام دهد
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بر اســاس قوانین ومقررات هیأت امنای آن دانشگاه عمل
میکند و دانشــگاه تهران همواره همکاری بسیار خوب و
مناسبی با دیوان محاسبات داشته است».
ایســما یاتون ،عضو هیأت رئیسه دیوان محاسبات اندونزی
و رئیس هیأت با اشــاره به نظام آموزش عالی در اندونزی
گفــت« :در اندونزی دانشــگاهها به دو بخــش عمومی و
اسالمی تقســیم میشوند ،که دانشگاههای عمومی زیر نظر
وزارت علوم و دانشگاههای اسالمی با نظارت وزارت دین
فعالیت میکنند».
عضو هیأت رئیســه دیوان محاســبات اندونزی با توجه به
بحثهــای صورت گرفتــه در زمینه حســابداری تعهدی
تصریح کرد« :زمان زیادی است که در کشور اندونزی دولت
مرکزی ،محلی ،وزارتخانهها و دانشــگاهها از حســابداری
تعهدی استفاده میکنند و امید داریم در این جلساتی که در
دانشگاه تهران برگزار میشود در زمینه حسابداری تعهدی
و همچنیــن فناوری اطالعات بحــث و تبادل نظر صورت
گیرد».
یاتون در پایان ســخنان خود خاطر نشان کرد« :بسیاری از
دانشجویان اندونزی در دانشگاههای ایران تحصیل میکنند و
ما امیدواریم که مقامات دانشگاههای ایران به کشور اندوزی
سفر کنند و از دانشگاههای آن بازدید بهعمل آورند».
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آقای اوکتاوینو علیم الدین ،ســفیر اندوزی در تهران نیز با
اشــاره به روابط دانشــگاهی ایران و اندونزی گفت« :ما با
دانشگاههای ایران و بهویژه دانشــگاه تهران ارتباط خوبی
داریم ،که این باعث خشنودی ما است».
سفیر اندوزی در تهران با بیان اینکه شماری از دانشجویان
اندونزیایی در دانشگاه تهران مشغول تحصیل هستند ،خاطر
نشــان کرد« :گسترش ارتباطات از طریق بحث و گفتوگو
بیشــتر امکان پذیر خواهد بود ،زیرا تفاهم بســیاری را به
وجــود میآورد و راه را برای همکاری بیشــتر روشــن و
هموار میکند».
در بخش دیگری از این دیدار دکتر محمود رضا هاشــمی،
رئیــس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشــگاه
تهران با اظهار اینکه دانشــگاه تهــران یکی از قدیمی ترین
مراکزی اســت که سیســتم فناوری اطالعات را راهاندازی
کرده اســت ،گزارشــی درباره نقاط قوت و ضعف سیستم
حسابرســی تعهدی ارائه و همچنین به ســواالت حاضران
در زمینه کاربردهای مختلف این سیستم در دانشگاه تهران
پاسخ الزم ارائه داد.
در پایان این دیدار هیأت عالی رتبه دیوان محاسبات کشور
اندونزی از کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشگاه تهران
بازدید به عمل آوردند.

دیدار مدیر بینالمللیسازی و پروژههای اتحادیه
بینالمللی دانشگاهها با رئیس دانشگاه تهران
جورجیو مارینونی ،مدیر بینالمللی سازی و پروژههای
اتحادیه بینالمللی دانشــگاهها ۱۱ ،شــهریور با دکتر
محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،دیدار
و گفتوگو کرد.

در ایــن دیــدار مقرر شــد همــکاری دو طرف در
زمینه برگزاری نشستهای مشــترک با دانشگاههای
آســیا و اقیانوســیه در مواردی از قبیل کارآفرینی و
بینالمللی سازی دانشگاه افزایش یابد.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 70 122

نشست تخصصی همکاری و تبادالت علمی ایران و آلمان برگزار شد

نشست تخصصی همکاری و تبادالت علمی ایران و آلمان
بــا حضور نمایندگان مؤسســات آلمانی  ۱۷شــهریور در
دانشگاه تهران برگزار شد.
نشست تخصصی همکاری و تبادالت علمی ایران و آلمان
با حضور نمایندگان مؤسســات آلمانــی (وزارت آموزش
و تحقیقات فــدرال آلمان ،بنیاد تحقیقــات آلمان ،آکادمی
تبادل علمی آلمان ،مرکز هوا فضــای آلمان ،بنیاد فولکس
واگن و بنیاد آلکســاندر هومبولــت) و نمایندگان وزارت
علــوم ،تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشــگاه تهران و با
مشارکت دانشــگاههای علوم پزشکی تهران ،علوم پزشکی
ایران ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر و

دانشگاه علم و صنعت ایران در تاالر شهید چمران پردیس
دانشکدههای فنی برگزار شد.
در این نشســت که با حضور حــدود  ۲۰۰نفر از اعضای
هیأت علمــی دانشــگاههای مختلف ایران برگزار شــد،
مسئوالن نهادها و بنیادهای مذکور به معرفی امکانات خود
در رابطه با طرحهای پژوهشی مشترک پرداختند.
همچنین در این نشست نمایندگان وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و بنیاد ملی علمی ایران در خصوص همکاریهای
پژوهشــی مطالبی را عنوان و ســپس ســه تن از استادان
بینالمللی ،تجربههای موفق همکاری خود با آلمان را برای
شرکت کنندگان بیان کردند.

راهاندازی سامانه جدید پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تهران
سامانه جدید پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تهران
زیر نظر معاونــت بینالملل و با همــکاری پردیس کیش
دانشــگاه تهران توســط مرکز فناوری اطالعات و فضای
مجازی دانشگاه تهران راهاندازی شد.
این ســامانه در راســتای توســعه هویت بینالملل دانشگاه
تهران و فراهم کردن بستر مناسب برای تحصیل دانشجویان
غیرایرانی در دانشگاه تهران بهصورت تمام ًا انگلیسی جهت
سهولت کار این دانشجویان ،طراحی و پیادهسازی شده است.
این سامانه ) (http://admission.ut.ac.ir/enطوری طراحی
شــده اســت که متقاضیان کلیه مراحل ثبت درخواســت
و ارســال مــدارک را میتوانند بهصــورت الکترونیکی و
غیرحضوری انجام دهند و در هر لحظه از روند پیشــرفت
درخواست خود آگاهی یابند.

برخی از امکانات این سامانه عبارتند از :ثبتنام در سامانه و
تشکیل پروفایل کاربری )(Sign up؛ امکان ثبت پیشنویس
) (Draftو بازگشت جهت تکمیل درخواست؛ امکان پیگیری
مرحله به مرحله هر درخواســت )(Tracking؛ امکان ارسال
پســت الکترونیکی به کاربر بعــد از تغییر هر مرحله؛ امکان
درج چندین توصیهنامه در فرم ثبتنام و امکان درخواســت
خوابگاه همزمان با ثبت درخواست پذیرش.
نسخه کنونی این ســامانه ،ویژه دورههای بینالمللی که با
زبانهای غیرفارســی در دانشگاه ارائه میشود ،پیادهسازی
شــده است .واحدهای مختلف دانشــگاه در صورت ارائه
رشــتههای بینالمللی ،میتوانند با ارســال درخواست به
معاونت بینالملل دانشگاه نسبت به بهرهمندی از این سامانه
اقدام نمایند.
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حضور رئیس دانشگاه تهران در اجالس عالی پژوهش در کازان روسیه
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ۷ ،تا
 ۹شــهریور  ،۱۳۹۷بهدعــوت مؤسســه «Times Higher
» Educationدر اجالس کازان به عنوان یکی از ســخنرانان
اصلی حضور یافت.
نخســتین اجالس تایمز هایر اجوکیشــن با موضوع تعالی
تحقیق :اوراسیا در کازان ،مرکز جمهوری تاتارستان روسیه
فدرال با شــعار «اتحاد شــرق و غرب در کانون تحقیق و
فناوری در جهانی نوپدید» برگزار شد.
هدف این اجالس گردهم آوردن رهبران جهانی برجســته
در حوزههای مختلف بــرای تمرکز بر چالشهای آموزش
عالی و شــیوههای غلبه بر آنها و نیز پیگیری سازوکارهای
توسعه پایدار برای دانشگاههای برخوردار از جایگاه جهانی
عنوان شده است.
بر اســاس گزارش های منتشرشــده دربــاره این اجالس،
پنلهای بحث و گفت وگوی این اجالس که به مسائل مهم
دانشــگاههای پیشگام جهانی اختصاص داشت ،از جذابیت
خاصی برخوردار بوده و مباحث این پنلها برای توســعه
منطقــهای و ملی کشــورهای شــرکت کننده حائز اهمیت

راهبردی است.
موضوعاتی مانند آموزش عالی به عنوان پیش برنده رشــد
منطقهای ،ســرمایهگذاری در آمــوزش عالی به عنوان یک
اولویت در سیاستگذاری ،پژوهش در سطحی جهانی برای
ایجاد اثرگذاری جهانی ،ابتکارات برجسته علمی در سطح
ملــی ،آینده آموزش پزشــکی ،مراقبــت از آینده با جذب
اســتعدادها و ســرمایه از جمله موضوعات مورد بحث در
این اجالس بود.

دیدار هیأتی از دانشگاه اندوکوزمائیس ترکیه با رئیس دانشگاه تهران
هیأتی از دانشــگاه اندوکوزمائیس ترکیه به سرپرستی دکتر
بیلجیک ،رئیس دانشگاه مذکور ۱۱ ،شهریور ،با دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،و برخی از مسئوالن
دانشگاه دیدار و گفتوگو کردند.

در این نشست طرفین در زمینه ایجاد گروههای آموزشی از جمله
کارآفرینی در دانشگاه اندوکوزمائیس ،همکاری در قالب طرح
اراسموس و موالنا ،ارائه مدرک مشترک در زمینههای مختلف از
جمله علوم خاک ،بحث و تبادل نظر کردند.
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بازدید  ۲۲استاد و پژوهشگر کشورهای مختلف از دانشکده مطالعات جهان
 ۲۲استاد و پژوهشگر از کشورهای اسپانیا ،استرالیا ،ایتالیا،
ایرلند ،آلمان ،پاکستان ،سوئیس ،صربستان ،فرانسه ،کنگو و
هند در دیدار خود از ایران ۳ ،شــهریور  ،۱۳۹۷از دانشکده
مطالعات جهان بازدید کردند.
در این دیــدار دکتر امیربهرام عرباحمدی ،مشــاور امور
بینالملل دانشکده ،ضمن خیرمقدم به حاضرین ،به معرفی
دانشکده و گروهها و فعالیتهای آن پرداخت.

در ادامه ،دکتر محمد سمیعی ،استاد گروه مطالعات ایران ،با
معرفی گروه مطالعات ایران آمادگی این دانشــکده را برای
پذیرش دانشجویان غیرایرانی اعالم کرد.
همچنین دکتر شاهو صبار ،استادیار گروه مطالعات ایران ،در
سخنرانی خود به بیان موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه و
معرفی قومیتها و مذاهب مختلف در ایران ،و پیشنیه غنی
ایران پرداخت.

دیدار معاون بینالملل دانشگاه مرکزی اکوادور
با مسئوالن معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
معاون بینالملل دانشــگاه مرکزی اکوادور با مســئوالن
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
واشنگتن بنیتز ،معاون دانشگاه مرکزی اکوادور بههمراه دکتر
محمدفرید الوان ،استاد این دانشگاه ۲۷ ،مرداد با مسئوالن
معاونت پژوهشی دانشگاه بهمنظور بررسی راههای توسعه
همکاری دوجانبه دیدار و گفتوگو کردند.

در این دیــدار که برخی از مســئوالن دانشــگاه تهران
حضور داشــتند ،مواردی از قبیل گسترش همکاریهای
دانشــگاهی در زمینه نفت ،کشــاورزی ،زبان و ادبیات
اسپانیولی ،مطالعات امریکای التین و شیمی ،تبادل استاد
و دانشــجو برای گذراندن فرصتهــای مطالعاتی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
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نشست مشترک استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
با استادان و دانشجویان آسیای میانه برگزار شد
نشســت مشترک استادان دانشــکده ادبیات و علوم انسانی
با اســتادان و دانشجویان آســیای میانه با همکاری سازمان
فرهنگ و ارتباطات اســامی ۱۳شهریور در دانشگاه تهران
برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،دکتر کریمیان ،معاون پژوهشی دانشکده،
به تشــریح توانمندیها و امکانات موجود دانشکده ادبیات و
علوم انســانی پرداخت و آمادگی گروههای این دانشــکده را
برای پذیرش دانشجو ،اعالم کرد و بر گسترش روابط فرهنگی،

پژوهشی و علمی با کشورهای منطقه تأکید 
کرد.
ســپس دکتر محمود جعفریدهقی ،استاد گروه فرهنگ و
زبانهای باستانی ،در سخنانی با محوریت تمدن کهن ایران،
پیوندهای مشــترک میان ایران و کشــورهای آسیای میانه،
قفقاز و ترکیه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
گفتنی اســت در حاشیۀ این نشســت مهندس محمدرضا
سحاب ،مدیر مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب ،نیز
با اشاره به فعالیتهای انجمن ایرانشناسی ،ابراز امیدواری
کرد که با مشارکت بین دانشگاهی ،گسترۀ فعالیتهای این
انجمن از مرزهای کنونی فراتر رود.

قهرمانان دانشگاه تهرانی بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا
پنج تن از دانشــجویان دانشــگاه تهران در بازیهای
آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتا ،اندونزی ،موفق به کسب مدال
از این رقابت ها شدند.
ورزشــکاران دانشگاه تهران در رشتههای کبدی بانوان،
قایقرانی بانوان ،واترپلو مردان و بســکتبال مردان موفق
به کسب مدال شدند.

زهرا کریمی ،ملیپوش تیم کبــدی بانوان ،برنده مدال
طال ،هدیه کاظمی ،ملیپوش تیم قایقرانی بانوان ،برنده
مدال نقره ،ارشیا الماســی ملیپوش تیم واترپلو ،برنده
مدال برنز ،امیرحســین رهبر ،ملیپــوش تیم واترپلو،
برنده مدال برنــز و امیرحســین آذری ،ملیپوش تیم
بسکتبال ۳نفره ،برنده مدال برنز ،شدند.
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دیدار سفیر پرتغال با مسئوالن دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
ســفیر پرتغال با هدف ارتقای سطح روابط علمی-آموزشی
و تبادل اســتاد و دانشجو و ایجاد رشــتههای مشترک در
حوزه زبان و ادبیات ۳ ،مرداد با مسئوالن دانشکده زبانها و
ادبیات خارجی دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این نشست ،ســفیر پرتغال ضمن ابراز عالقه به
ایجاد همکاریهای مشــترک ،آمادگی خود را برای ارتقای
سطح روابط علمی آموزشی ،تبادل استاد و دانشجو و اجرای
رشــتههای مشــترک در حوزه زبان و ادبیات در دانشکده
زبانهای خارجی با دانشگاه تهران اعالم کرد.
وی همچنین با اشــاره به اهمیت زبان پرتغالی گفت« :این
زبان در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی
نظیر برزیــل ،آنگوال ،موزامبیک ،گینه و تیمور شــرقی در
حال اســتفاده است و یک اجتماع بزرگ  ۲۶۰میلیون نفری
از مردم به زبان پرتغالی صحبت میکنند».
در ادامه ،دکتر علیرضا ولیپور ،رئیس دانشــکده ،ضمن ابراز

خرسندی از ایجاد و گسترش همکاریهای مشترک با پرتغال
گفت« :زبان پرتغالی یکی از پرگویشترین زبانهای بینالمللی
بــوده و این دانشــکده در صورت تأمین برخــی امکانات و
حمایتهای مالی از طرف دولت پرتغال ،آمادگی ارائه آموزش
این زبان را به نحو مطلوب در این دانشکده دارد».
در پایان این مالقات ،سفیر پرتغال به همراه معاون اجرایی
دانشــکده از مراکــز بینالمللی و البراتورهای مســتقر در
دانشکده بازدید کرد.

سخنرانی استاد دانشگاه ساپینزای ایتالیا در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک
استاد دانشگاه ساپینزای رم ایتالیا ضمن بازدید از مرکز تحقیقات
بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت.
پروفسور لوسیانو ساسو ،عضو هیأت علمی دانشگاه ساپینزا،
 ۲۹مــرداد ،ضمن بازدیــد از مرکز تحقیقات بیوشــیمی و
بیوفیزیک دانشگاه ،با موضوع «تنظیم و تعدیل داروییِ تنش
اکسایشی» سخنرانی کرد.
پروفســور ساسو با اشاره به دستاوردهای تحقیقاتی محققان
بینالمللی و تیم تحقیقاتی خود ،به مباحث مهمی در خصوص
تنش اکسایشی و وابستگی بیماریهای مختلف به این عدم
تعادل تهاجمی ،نقش مصرف متعادل آنتیاکســیدانتها در
حــذف رادیکالهای آزاد و بهبود تنش یادشــده ،نقش مهم
آنها در تحریک بیان ژن با تأثیر بر فاکتورهای رونویســی و

درنهایت نقش پرواکسیدانتی آنها در تحریک تنش اکسایشی
و پرهیز جدی از مصرف خودسرانه آنتیاکسیدانتها به دلیل
مداخله نامطلوب در تولید تنش اکسایشی و شدت بخشیدن
بیماریها پرداخت.
پروفسور ساسو ،عضو هیأت علمی دانشگاه ساپینزا واقع در
رم ،نویسنده بیش از  ۲۰۰مقاله پژوهشی در ژورنالهای معتبر
بینالمللی اســت .حوزه اصلی تحقیق و پژوهش وی تنش
اکسایشی است.
دانشگاه ســاپینزا از بزرگترین و قدیمیترین دانشگاههای
اروپایی اســت که در ســال  ۱۳۰۳میالدی تأسیس شد .این
دانشگاه یکی از معتبرترین دانشگاههای ایتالیا است و معموالً
رتبههای برتر در رتبهبندیهای ملی و جنوب اروپا را دارد.

دانشــگاه تهــران در رسـانـه هـا
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رئیس دانشــگاه تهران گفت :نگاه ما به
این است که توانمندی دانشگاهها مالک
قرار بگیــرد و از طریق خدماتی که به
جامعه میدهد منابع مالی به دانشــگاه
تزریق شود.
خبرگــزاری دانشــجو  1397/۰5/0۱معاون
دانشــجویی دانشــگاه تهران با اشاره
به اجرای طرح «کارداد» در دانشــگاه
تهران گفت :بــرای اجرای این طرح
بودجــه خاصــی برای تمــام مقاطع
تحصیلی اختصاص داده شده است.
خبرگزاری دانشجو 1397/۰5/06

نخســتین رویداد سالمت الکترونیکی
به عنوان رویداد نوآورانه و کارآفرینانه
با محوریت فنــاوری اطالعات حوزه
ســامت در دانشکده مجازی دانشگاه
تهران برگزار شد.
خبرگزاری دانشجو 1397/۰5/06

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در
نظر دارد به منظــور افزایش همافزایی
علمی و ارتقاء فناوری تعداد محدودی
شرکت ،در حوزههای فناوری اینترنت
اشــیاء ( )IOTو فنــاوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTپذیرش میکند.
خبرگزاری دانشجو 1397/۰5/07

نخستین دوره آموزش جامع و کاربردی
 ICDLبــا روش نویــن  ETUاز  ۲۰تا
 ۲۹مرداد ماه در دانشکده فنی دانشگاه
تهران برگزار میشود.
خبرگزاری دانشجو 1397/۰5/12

معاون فرهنگی دانشــگاه تهران گفت:
متاســفانه از بحث دیپلماسی علمی در
کشور نتوانستیم تاکنون استفاده کنیم و
باید این ظرفیت را در دنیا گسترش دهیم.
خبرگزاری دانشجو 1397/۰6/04

پژوهشــگران دانشــگاه تهــران بــا
همکاری محققانی از دانشــگاه علوم
پزشــکی تبریــز موفق به ســاخت
رزینهایی شدهاند که در فرایندهای
کروماتوگرافی کاربرد دارد .این آنتی

بادی در درمان ســرطان روده مورد
آزمایش قرار گرفته است.

خبرگزاری دانشجو 1397/۰6/19

پژوهشگران دانشگاه تهران با همکاری
محققــی از پژوهشــگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی ایران موفق به تولید نانوذرات
نقره با استفاده از گیاه دارویی فروال شدند.
خبرگزاری دانشجو 1397/۰6/25

رئیــس دانشــگاه تهــران گفــت :به
دانشــجویانی که باید شــهریه دروس
جبرانی خــود را پرداخت کنند ،وام با
کمترین سود پرداخت میشود.
خبرگزاری دانشجو 1397/۰6/27

معاون آموزشــی دانشــگاه تهــران از
راه اندازی  ۶رشــته جدید درســی در
ایــن دانشــگاه و کاهــش پذیرش در
پردیسهای خودگردان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان 1397/۰5/12

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه
تهران گفت :در روز «روزی با دانشگاه
تهران» دو هزار نفر از دانشکده فنی این
دانشگاه بازدید میکنند.
خبرگزاری صدا و سیما 1397/۰5/06

محمود نیلی احمد آبادی در نشســت
خبری در ســالن همایشهای سازمان
مرکــزی دانشــگاه تهــران گفــت:
دستاوردهای علمی دانشجویان مقاطع
دکتری و کارشناسی ارشد با هیچ چیز
قابل مقایسه نیســت و این ارزانترین
مســیر توســعه اســت و هــم اکنون
دانشــگاه در پی به کارگیری تعدادی از
دانشجویان به عنوان خبرنگار دانشجو
است تا اطالعات را در اختیار رسانهها
قرار دهند ،البته در راســتای این توسعه
و انتشار دستاوردهای دانشجویان در پی
توسعه سایتهای دانشگاه و بین المللی
سازی دانشگاه هستیم.
خبرگزاری صدا و سیما 1397/۰5/2۱

محمود نیلــی احمدآبادی در مصاحبه
اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا

و ســیما ،افزود :دانشگاه تهران در سال
تحصیلی جدید شاهد حضور بیش از
 ۴هزار دانشــجوی نو ورود است که
کالسهای این دانشــجویان از همین
روز اول برگزار میشود.
خبرگزاری صدا و سیما 1397/۰6/۳۱

رئیس دانشــگاه تهران با بیان اینکه تا
شهریور ماه قرار اســت ارز دولتی به
دانشجویان بر اساس همان شیوه قدیم
پرداخت شود اما هنوز مشکل پرداخت
ارز به اســاتید حل نشده است ،گفت:
امیدواریم معــادل ریالی این تأمین ارز
پرداخت شود.
تابناک 1397/۰6/۱۱

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آخرین
وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی
گفت :چــون دادگاهها بــدوی بوده و
احکام دانشجویان قطعی نیست ،از نظر
ما محدودیتی برای ادامه تحصیلشــان
محدویتی وجود ندارد.
تابناک 1397/۰6/۲۴

دانشــگاه تهران در ارزیابی رتبه بندی
نظام وبومتریکس  2018برترین دانشگاه
کشور و پنجمین دانشــگاه خاورمیانه
شناخته شد.
خبرگزاری ایرنا 1397/۰5/10

مدیر کل برنامه ریزی و همکاریهای
بین الملل دانشــگاه تهران با اشاره به
برگزاری دوره مشــترک میان پردیس
دانشــکدههای فنــی دانشــگاه تهران
و دانشــگاه ایندیانا پــردو آمریکا در
رشتههای مهندســی برق ،کامپیوتر و
مکانیک گفت :روابط علمی تاثیر مثبتی
بر روندهای سیاسی دارد.
خبرگزاری ایرنا 1397/۰5/1۳

دانشگاه تهران با برگزاری نشستهای
هم اندیشــی و جمع بندی به دنبال آن
اســت تا دولت را درحل مشــکالت
اقتصادی یاری کند.
خبرگزاری ایرنا 1397/۰5/14
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یــک عضو هیــات علمی دانشــکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
سیستم جامع غربالگری هوشمند اولیه
اوتیسم طراحی کرد.
خبرگزاری ایرنا 1397/۰5/24

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه
تهــران با بیان اینکه ایــن مرکز علمی
در جدیدترین رتبهبندی شانگهای ،به
عنوان تنها دانشــگاهی ایرانی ،در بین
 ۴۰۰دانشگاه برتر جهان شناخته شد؛
گفت :دانشگاه تهران یک مرکز علمی
ارزشــمند برای فرصتهای مطالعاتی
دانشجویان خارجی است.
خبرگزاری ایرنا 1397/۰5/27

مدیــرکل برنامهریزی و همکاریهای
بین الملل دانشگاه تهران ،دانشمندان و
اساتید ایرانی مقیم خارج را سرمایههای
کشور دانســت و گفت :ظرفیت آنها
برای کمک به دولت در حل مشکالت
و چالشها به ویژه در زمینه اقتصادی
به کار گرفته شود.
خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/02

و فنــاوری در باشــگاه دانشــجویان
دانشگاه تهران برگزار شد.

 ۱۳۰دفاع و در این دوره  ۱۱۰دفاع در
این قالب برگزار شده است.

آیین ورودی نو دانشــجویان دانشگاه
تهران در حالی با حضور بیش از  4هزار
جدیدالورود در دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی برگزار شد که برق غرور
و شادمانی در چشــمان والدین و نیز
سرمســتی و کامرانی در دیدگان آینده
سازان ایران اسالمی میدرخشید.

در روزهــای گذشــته تعــدادی از
دانشــجویان مقطع کارشناســی ارشد
دانشــگاه تهران به دلیل شهریه دروس
جبرانــی و بدهــی مالــی از خدمات
آموزشــی و دانشجویی محروم شدند،
با طرح این موضوع با مســئوالن این
دانشگاه آنها ضمن استمهال بدهی این
عده و رفع مشــکالت آنها قول دادند
موضوع در هیات امنا مطرح و تسهیالتی
برای دانشجویان در نظر گرفته شود.

خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/13

خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/31

همزمان با برگزاری چهارمین کنفرانس
بین المللی کارآفرینــی ،تفاهمنامه ای
میان دانشــگاه تهران و مخابرات ایران
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
امضا شد.
خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/13

دانشگاه تهران در خبرهای جداگانه ای
از برگزاری دومین دوره رویداد کنفرانس
پایــان نامه ،برگــزاری همایش خانه و
دانشگاه ،نخستین دوره فرعی کارآفرینی
استارتآپی و انجام نخستین آزمون اعمال
مدرک در این دانشگاه خبر داد.

محمود نیلی احمدآبــادی درباره خبر
صدور حکم اخراج دانشجوی دکتری
رشته برق دانشگاه تهران عصر یکشنبه
در گفــت و گو بــا خبرنــگار گروه
دانشــگاه ایرنا اظهار داشت :دانشگاه
برای این دانشجو حکم اخراجی صادر
نکرده است.

تفاهمنامــه همکاری امور مشــاوره و
سالمت ،توسط حســن بهنژاد ،معاون
دانشــجویی دانشــگاه تهران وفرزین
حلبچی ،معاون دانشجویی فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،امضا شد.

رییس دانشگاه تهران گفت :سیاستهای
فرهنگی در دانشگاهها باید یکپارچه و
هم راستا با سیاســتهای آموزشی و
پژوهشی باشد.

رییس دانشــگاه تهــران گفت :جذب
تعداد زیاد دانشجویان خارجی ،راهکار
مناســبی برای بهبــود وضعیت ارز در
دانشگاهها است.

خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/11

خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/13

شــصت و دومین نشســت معاونان
دانشــجویی و پنجاه و یکمین نشست
معاونان فرهنگی دانشگاههای سراسر
کشــور ،امروز ســه شــنبه با حضور
«منصور غالمی» وزیر علوم ،تحقیقات
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خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/24

خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/25

خبرگزاری ایرنا 1397/۰6/26

بابک نجار اعرابی معاون پژوهشــی و
تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی
برق و کامپیوتر با بیان اینکه ما شــاهد
برگزاری دومین دوره رویداد کنفرانس
پایان نامه هســتیم ،گفت :در دوره قبل

خبرگزاری فارس 1397/۰6/25

خبرگزاری فارس 1397/۰6/06

رئیس دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه
تهران گفت :بــه منظور برطرف کردن
موانع بــرای کارآفرینان حوزه فناوری
اطالعات ،تفاهمنامهای را با شــرکت
مخابرات ایران به امضا رســاندهایم تا
بدین وسیله از اســتارتاپهای حوزه
فناوری حمایت کرده و مانع خروج آنها
از کشور شویم.
خبرگزاری فارس 1397/۰6/18

چهارمین کنفرانس بینالمللی کارآفرینی
با محوریت بررسی آخرین دستاوردهای
علمی در خصوص دانش کارآفرینی و
بهبود محیط کســب و کار و استخراج
سیاســتها ،راهبردهــا و راهکارهای
اجرایــی کارآمد و مؤثر برای توســعه
کارآفرینــی در کشــور در تاالر عالمه
امینی دانشگاه تهران برگزار شد.
خبرگزاری فارس 1397/۰6/18

کنفرانــس بینالمللــی «جامعــه و
محیطزیســت» و مدرســه تابســتانی
بینالمللی «آموزش برای محیطزیست»
 ۱۰تا  ۱۹شــهریور  ۱۳۹۷با همکاری و
حمایت معاونت دانشــجویی فرهنگی
پردیس کشــاورزی و منابــع طبیعی و
دانشکده منابع طبیعی برگزار خواهد شد.
خبرگزاری فارس 1397/۰5/24
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همزمان با ســالروز بازگشت آزادگان
به میهن اسالمی ،رحمتاله اللهیاری،
مدیرکل امور دانشــجویان و کارکنان
شاهد و ایثارگر به نمایندگی از رئیس
دانشــگاه و رئیس ســتاد امور شاهد
و ایثارگر دانشــگاه تهــران ،با جمعی
از کارکنــان آزاده دانشــگاه دیــدار و
گفتوگو کرد.
خبرگزاری فارس 1397/۰5/28

سازمان فضایی ایران و موسسه مطالعات
حقوق عمومی دانشگاه تهران با هدف
توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
در حقوق بین الملــل فضایی و ایجاد
گرایش حقوق فضا در دانشــگاه تهران
تفاهم نامه امضا کردند.
خبرگزاری فارس 1397/۰5/29

براساس نظام رتب ه بندی دانشگاه ملی
تایــوان که دانشــگاهها را در  ۳محور
بهــره وری پژوهش ،تاثیــر پژوهش و
تعالی پژوهــش مــورد ارزیابی قرار
میدهد ،دانشــگاه تهــران در جایگاه
نخســت ملی و رتبه  367جهانی قرار
دارد .دانشــگاه تهــران بــا رتبه  9در
موضوع مهندســی مکانیک و رتبه 79
در زمینه مهندســی ،برترین دانشــگاه
ایرانی است.
خبرگزاری فارس 1397/۰6/03

میزگرد تخصصی همکاریهای ایران با
آلمان با حضور نمایندگانی از وزارت
آموزش و پرورش آلمان و ســرویس
تبــادالت آکادمیــک این کشــور ۱۷
شهریورماه در دانشــگاه تهران برگزار
میشود.
خبرگزاری فارس 1397/۰6/03

کارگاه یــکروزه رواندرمانگــری با
حضور  ۳۲کارشــناس توســط مرکز
مشاوره دانشگاه تهران برگزار شد.
خبرگزاری فارس 1397/۰6/26

نشســت هماندیشــی نماینــدگان
تشــکلهای دانشــجویی بــا معاون

آموزشــی دانشــگاه تهران به میزبانی
معاونــت فرهنگــی و اجتماعی این
دانشگاه برگزار شد.
خبرگزاری فارس 1397/۰6/26

معــاون بینالملــل دانشــگاه مرکزی
اکوادور با مسئوالن معاونت پژوهشی
دانشگاه تهران دیدار و گفتوگو کرد.
خبرگزاری فارس 1397/۰5/28

مســئول نهاد نمایندگــی مقام معظم
رهبری در دانشــگاه تهران گفت :از
آغاز ســال  1332دانشگاه تهران مبدأ
مبارزه با آمریکا بوده است و در میان
دانشگاههای کشور پیشتاز است.
خبرگزاری فارس 1397/۰۶/۳۱

دورههــای مهارتی پازل در راســتای
تحقق محــور دانشــگاه کارآفرین از
ســومین برنامــه راهبردی دانشــگاه
تهران و افزایش ضریب اشتغال موفق
دانشجویان و دانشآموختگان ،تابستان
 ۹۷برگزار میشود.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/0۲

کتاب «روشهای تغییر شکل پالستیک
شــدید :روشها ،فرآوری و خواص»
تالیف قــادر فرجی عضو هیات علمی
دانشکده مکانیک پردیس دانشکدههای
فنی و حسام ترابزاده کاشی دانشجوی
مقطع دکتــری با همکاری مشــترک
بینالمللی دکتر کیم اســتاد برجســته
دانشــگاه پوهانگ کره جنوبی توسط
انتشارات الزویر منتشر شد.

خبرگزاری مهر 1397/۰5/09

وبسایت موسسه لغتنامه دهخدا و
مرکز بینالمللی آموزش زبان فارســی
دانشــگاه تهران با افــزودن زبان عربی
سهزبانه شد.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/09

بخش ویژه اســناد مربوط به دانشگاه
تهــران در کتابخانه مرکــزی و مرکز
اسناد دانشــگاه با حضور محمود نیلی
احمدآبــادی رئیس دانشــگاه ،محمد

رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران
افتتاح شد.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/۱۰

دومین نشست روسای مراکز بین المللی
آموزش زبان فارسی دانشگاهها و مراکز
علمی کشــور  ۱۴مرداد در موسســه
لغتنامــه دهخدا و مرکــز بینالمللی
آموزش زبان فارســی دانشــگاه تهران
برگزار میشود.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/۱۲

دانشگاه تهران براساس برنامه راهبردی
خود و توسعه فعالیتهای بین المللی
دورههــای مشــترک بیــن المللی با
دانشگاههای برتر دنیا برگزار میکند.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/۱۲

انتشارات اشپیرینگر کتاب «اکوسیستم
کارآفرینــی در خاورمیانــه و شــمال
آفریقا ( »)MENAبه ویراستاری دکتر
محمدرضا زالی دانشیار دانشگاه تهران
و دکتر نظامالدین فقیه رئیس کرســی
کارآفرینی در یونسکو دانشگاه تهران را
منتشر کرد.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/۱۴

رئیس دانشگاه تهران به همراه هیاتی در
سفری به استان کرمانشاه ضمن حضور
در شهرستان سرپل ذهاب از نزدیک در
جریان روند بازسازی مناطق زلزلهزده
قرار گرفت.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/2۰

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید
در دیدار اعضای هیات رئیسه دانشگاه
تهران با اشــاره به جایگاه این دانشگاه
در نظام آموزشــی کشور بر ضرورت
ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاهها
و مشــارکت جدی دانشگاهها در حل
مشــکالت و چالشهای کشور تاکید
کرد و اظهار داشت :مشارکت حداکثری
دانشجویان و اعضای هیئت علمی در
فعالیتهای سیاســی موجب نشــاط
سیاسی در دانشگاهها میشود و نباید با
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بهانههای واهی جلوی نشاط سیاسی را
در دانشگاه گرفت.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/2۲

طرح خطرسنجی سکتههای قلبیعروقی
از ســوی اداره کل بهداشــت و درمان
دانشگاه تهران اجرا میشود.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/2۳

سازمان فضایی ایران و موسسه مطالعات
حقوق عمومی دانشگاه تهران با هدف
توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
در حقوق بین الملــل فضایی و ایجاد
گرایش حقوق فضا در دانشــگاه تهران
تفاهم نامه امضا کردند.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/27

مراســم اختتامیــه چهارمین مدرســه
تابستانی آکادمی اینترنت اشیاء با حضور
چهرههای علمی و دانشگاهی و مدیران
ارشد حوزه اینترنت اشیاء ،در پارک علم
و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
خبرگزاری مهر 1397/۰5/30

در اولین دوره رقابت علمی کنز رساله
دکتری مهشید التماسی در زمینه اقتصاد
از دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران
برگزیده شد.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/05

ســیداحمدرضا خضری مشاور رئیس
دانشــگاه تهران در مراسم بزرگداشت
هفتادمین سال تأســیس دانشگاه تبریز
گفت :تبریز همواره شهر اولینها بوده
که اولین شــهرداری ،اولین شهربانی و
اولین اسکناس بخشی از اقدامات خاص
صورت گرفته در این شهر بوده است.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/07

جورجیو مارینونی مدیر بینالمللیسازی
و پروژههــای اتحادیــه بینالمللــی
دانشگاهها در دیداری با رئیس دانشگاه
تهران دربــاره توســعه همکاریهای
دانشــگاه تهران و اتحادیــه بینالمللی
دانشگاهها بحث و تبادل نظر کردند.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/1۲

محققان مرکز تحقیقات بیوشــیمی و
بیوفیزیک دانشــگاه تهران ثابت کردند
عالوه بــر گلوکز که باعــث بیماری
دیابت میشود ،نگهدارندههای صنعتی
اکسایشی مانند ســوربات پتاسیم نیز
میتوانــد فرآینــد تشــکیل دیابت و
بیماریهای وابسته به آن و جریان ایجاد
این بیماریها را تسریع کنند.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/1۳

رئیــس دانشــگاه تهران گفــت :باید
مشــارکت دانشــجویان در فعالیــت
دانشگاهها افزایش یابد و در این زمینه
از شــوراهای صنفی دانشــجویی باید
کمک گرفت.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/1۳

تفاهــم نامــه همکاری پــارک علم و
فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه صدا
و ســیمای جمهوری اسالمی ایران با
هدف همــکاری و مشــارکت در راه
اندازی پارک علم ،هنــر و فناوری در
دانشــگاه ،همکاری و مشــارکت در
اجرای پروژههای پژوهشــی -فناوری
داخلــی و بین المللــی در حوزههای
تخصصی رادیــو و تلویزیــون ،فنی
و مهندســی رســانه و علوم ارتباطات
رسانه ،ایجاد زمینه تعامل سه جانبه میان
دانشگاه منعقد شده است.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/1۸

محمود نیلی احمدآبــادی صبح امروز
در نشست روسای دانشگاههای کشور
در دانشــگاه عالمــه طباطبایی گفت:
باید راهکاری پیدا کنیم که دانشــگاهها
از شــرایط روزمره خارج شوند و اگر
این نوع مســائل دســت و پاگیر را در
دانشــگاهها رها نکنیم ،نمی توانیم از
ظرفیت آنها به نحو احسن استفاده کنیم.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/19

کارگاه «تبلیغ پیام مقام معظم رهبری به
جوانان اروپا و آمریکا» با موضوع تبیین
و ترویج نامههــای معظم له به جوانان
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غربی با همکاری مؤسســه پژوهشی
فرهنگی انقالب اسالمی برگزار شد.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/19

رئیس دانشــگاه تهران گفت :کسانی
که مســئولیتها را بر عهده میگیرند
باید بدانند در دانشــگاهها چالشهای
زیادی وجود دارد به ویژه در بودجه که
باید برای حل آنها همکاری و همدلی
وجود داشته باشد.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/۲0

محمود نیلی احمــد آبادی در گفتگو با
خبرنگار مهر درباره عدم جذب  ۲۲نفر از
بورسیهها طبق اعالم دیوان عدالت اداری
گفت :در حال حاضر دراین باره حضور
ذهن ندارم اما اگر کسی بورسیه هم شود
دانشگاه تهران تعهد استخدام ندارد.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/۲۱

نتایج رتبه بندی استخدام فارغ التحصیالن
سال  ۲۰۱۸کیو اس منتشر شد و دانشگاه
تهران با کســب رتبه در بازه ۳۰۱-۵۰۰
برای دومین بار در جمع  ۵۰۰دانشــگاه
برتر جهان در این حوزه قرار گرفت.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/۲6

محمود نیلــی احمدآبادی در گفتگو با
خبرنگار مهر گفت :پرداخت شــهریه
برای دروس جبرانی در دانشگاه تهران
مصوبه سال  ۸۸این دانشگاه است.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/۲۷

قــرارداد بیمــه حــوادث گروهــی
دانشجویان دانشــگاه تهران در تمامی
مقاطع تحصیلی از ابتدای سال تحصیلی
جدید تمدید شد.
خبرگزاری مهر 1397/۰۶/۲۷

دانشگاه تهران با هدف ایجاد بسترهای
تعامــل و همفکــری میان اســاتید،
اندیشمندان و دانشــجویان ،کنفرانس
ملی «نقش مطالعات میانرشــتهای در
توســع ه علمی و کار آفرینی کشور» را
برگزار میکند.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/0۲
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مدیر کل امور خوابگاههای دانشــگاه
تهران در تشــریح اجرای پروژه سرای
ســبز با کمک خیرین در مجتمعهای
خوابگاهی این دانشگاه گفت :عالوه بر
نوسازی تجهیزات خوابگاهها با کمک
خیرین ،در حــال جلب حمایت مالی
آنها برای اجرای پروژههای سرای سبز
هستیم.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/0۲

رییس دانشــگاه تهران با بیــان اینکه
اعضای هیات علمی این دانشگاه باید
قبــل از تبدیل وضعیت بــه ماموریت
پژوهشــی اعزام شوند ،گفت :در طول
ماموریت این افراد از ســوی دانشگاه
تهران حقوق دریافت خواهند کرد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/0۵

در جلسه هماندیشی خیرین نیکاندیش
بورســیه بنیاد حامیان دانشــگاه تهران
عنوان شــد این بنیاد عالوه بر بورسیه
دانشجویان برتر ،بورسیههای با شرایط
خاص را با تصویــب هیات مدیره در
دست اجرا دارد که بورسیه دانشجویان
نابینــا ،بورســیه کارآفرینی ،بورســیه
دانشجویان کارشناسی ارشد و بورسیه
تجربهاندوزی از جمله آنهاست.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/06

معــاون فرهنگی دانشــگاه تهــران از
برگزاری اولین مدرسه بین المللی این
دانشــگاه در شــهریور ماه جاری خبر
داد و گفت :این برنامه با شــرکت ۱۰۰
داتشــجو از  ۹۵کشــور جهان برگزار
خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/06

معاون فرهنگی دانشــگاه تهران با بیان
اینکه چشــم انتظار تامین بودجه برای
راهاندازی رادیو این دانشــگاه هستیم،
گفت :در صورت تامین حامی مالی ،این
رادیو قبل از مهر ماه جاری در دانشگاه
تهران راهاندازی خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/08

بر اســاس گــزارش جــوالی ۲۰۱۸
نظام رتبهبندی وبومتریکس ،دانشــگاه
تهران توانســت با رتبــه جهانی ۳۸۸
ضمن ارتقــای  ۶۷پلهای خود در میان
دانشگاههای جهان ،همچنان در جایگاه
نخست کشوری باقی بماند.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/1۳

ایســتگاه لرزهنگاری دائمی تپهطاق در
اســتان خراســان جنوبی توسط مرکز
لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران راهاندازی شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/1۴

محققــان مرکز بیوشــیمی بیوفیزیک
دانشــگاه تهران موفق شدند با استفاده
از توئین  ۲۰و اسید نیتریک ،نانوذرات
طالی متخلخل تولید کنند.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/1۴

رئیس مرکــز آموزشهای الکترونیکی
دانشــگاه تهران از راهاندازی «شــعاع»
(شــبکه علمی آموزش عالی) بهعنوان
اولین شــبکه اجتماعی برای برقراری
ارتباطات علمی در این دانشگاه خبر داد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/17

ارســان امیر علیزاده ،دانشجوی مقطع
کارشناسی ارشد گروه کنترل دانشکده
مهندســی بــرق و کامپیوتــر پردیس
دانشکدههای فنی دانشــگاه تهران و
عضو آزمایشــگاه تعامل انسان و ربات
در مســابقات ملی مهارت در رشــته
مکاترونیک که از سوی سازمان آموزش
فنی حرفهای کشــور برگزار میشود،
موفق به کسب مقام دوم کشوری(مدال
نقره) شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/19

در پایان چهاردهمین المپیاد ورزشــی
دانشجویان پســر که با حضور ۲۵۰۰
ورزشکار از دانشــگاهها و موسسات
آموزش عالی سراسر کشور در دانشگاه
شــیراز برگزار شــد ،دانشــگاه تهران
در صدر قرار گرفت .دانشــگاه فنیو

حرفهای مازندران و فردوسی مشهد نیز
به ترتیب دوم و سوم شدند.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/20

رئیس دانشــگاه تهران با بیــان اینکه
محدودیتهــای ارزی،ارتباطــات و
تعامــات بینالمللی دانشــگاهها را با
چالــش مواجه میکند،گفــت :در این
راستا  13دانشگاه برتر نامهای را تدوین
کردند تا فعالیتهای پژوهشی و بورس
دانشجویان جزو کاالهای اساسی قرار
گرفته و مشمول ارز دولتی شود.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/21

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران از
تدوین و نهایی شدن خط مشی اجرای
طرح “دانشگاه عاری از دخانیات” خبر
داد و گفت :این خط مشــی به محض
تصویب در هیات رییسه دانشگاه تهران
اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/2۲

رئیس دانشگاه تهران «قیمت» و «کیفیت»
را دو عامل موفقیت محصوالت داخلی
و تحقــق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و
گفت :این امر محقق نخواهد شد مگر
اینکه دانش و تکنولوژیهای موجود در
دانشــگاهها وارد چرخه صنعت شده و
اتصال قــوی و نزدیکی بین صنعت و
دانشگاه شکل بگیرد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/23

دکتــر محمــود نیلی احمدآبــادی در
نشست هماندیشی رؤسای دانشگاههای
سطح یک با معاون اول رئیس جمهور
بر تقویت تعامل دستگاهها با یکدیگر و
استفاده از تجارب دانشگاهی برای حل
و فصل موضوعات پیش رو تاکید کرد
و همکاری بیشتر دستگاههای حاکمیتی
را با نهادهای علمی خواستار شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/25

تفاهمنامه همکاری بین سازمان منطقه
آزاد تجاری  -صنعتــی انزلی و پارک
علــم و فناوری دانشــگاه تهــران در
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راســتای حمایت و کمک به ایجاد و
توسعه کسب و کارهای فناور از طریق
ارائه خدمــات عمومی و تخصصی با
ارزش افزوده باال ،جذب سرمایهگذاری
خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای
صنعتی به بازارهای جهانی منعقد شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/27

رییس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه
وضعیــت پروندههــای دانشــجویان
بازداشتی این دانشگاه هنوز نامشخص
اســت ،گفــت :همچنــان دادگاه این
دانشجویان برگزار میشود و ما امیدوار
هستیم کمترین احکام و مجازات برای
این افراد صادر شود.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰5/27

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از تعیین
تکلیف نهایی  ۴۵دانشجوی بازداشتی
وقایع دیماه ســال گذشــته تــا پایان
شهریورماه جاری خبر داد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/04

مدیر مرکز اوراســیای مرکزی دانشگاه
تهــران تاکید کرد :رژیــم دریای خزر
در واقــع تعییــن تکالیــف و وظایف
کشورهای ساحلی این دریاچه است که
ماهیت ًا یک مساله سیاسی بوده و ارتباط
مستقیمی با موازنه قدرت دارد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/04

مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه
تهران با بیان اینکــه در رتبهبندیهای
علمی ،ایران در بین کشورهای دنیا در
رتبه  ۱۵تا  ۱۸قرار دارد ،گفت :با وجود
تولیــدات علمی خوبی که در کشــور
وجود دارد ،در تبدیل یافتههای علمی
به صنعت توفیق زیادی نداشتهایم.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/0۶

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از عدم
همراهی وزارت امور خارجی در صدور
ویزای  ۳۰نفر از همانان خارجی مدرسه
بین المللی تابستانی این دانشگاه انتقاد
کرد و گفت :برگزاری این نوع برنامهها

نیازمند توجه بیشتر دستگاههای دیگر از
جمله وزارت علوم ،امور خارجه و غیره
است و باید این دیدگاه در بین مسئوالن
ما نهادینه سازی شود.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/1۱

رییس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه
قول مثبتی برای تامین معادل ریالی ارز
در دانشگاهها از سوی مسئوالن گرفتیم،
گفت :اگر مسئوالن به قول خود عمل
نکنند بسیاری از فعالیتهای دانشگاهها
زمین گیر خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/1۱

چهارمیــن جشــنواره پروژههــای
کارشناســی با عنــوان «روز پروژه» از
سوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران ۱۹ ،شهریور ماه جاری
در پردیس  ۲دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران برگزار میشود.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/1۱

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران از
نوسازی بیش از  ۵۰درصد خوابگاههای
دانشــجویی این دانشــگاه خبر داد و
گفت :طی یکســال آینده  ۲۵۰نفر به
ظرفیت خوابگاهی دانشگاه تهران اضافه
خواهد شد.

خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/1۳

از سوی یکی از شرکتهای دانشبنیان
پردیس دانشــکدههای فنی دانشــگاه
تهران دستگاهی در حوزه نانو با عنوان
دســتگاه اندازهگیری زاویــه تماس و
کشش ســطحی طراحی و ساخته شد.
این دســتگاه بــرای اندازهگیری زاویه
تمــاس قطره مایع روی ســطح جامع
مورد استفاده قرار میگیرد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/1۷

رییس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه
تهران گفت :تنها راه قانع کردن دانشجویان
برای ماندن در کشور ایجاد فرصتهای
الزم برای بالندگی و رشد آنها است.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/1۷
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رییــس پردیــس دانشــکدههای فنی
دانشگاه تهران با بیان اینکه در  25سال
گذشته صنعت درک درستی از فناوری
نداشت ،گفت :امروز نیروهای انسانی
کارآفرینی تربیت شدهاند که توانستهاند
صنعت کشور را متحول کنند.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/18

تفاهمنامه همــکاری بین پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران با هدف
همــکاری و مشــارکت در راهاندازی
پارک علم ،هنر و فناوری به امضا رسید.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/18

رئیس دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه
تهران از امضای تفاهمنام ه این دانشکده
با شرکت مخابرات ایران برای حمایت
از اســتارتاپهای حــوزه فنــاوری و
ممانعت خروج آنها از کشور خبر داد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/18

بــا هــدف ترویج و گســترش دانش
علوم شــناختی و افزایــش آگاهیها
در زمینه ســاختار و فعالیتهای مغز،
دانشکده روانشناســی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه
علوم و فنآوریهای شناختی ،مدرسه
پاییزه «مغــز و ذهــن :تغییرپذیری و
بازگشتپذیری» را برگزار میکند.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/18

محققان دانشــکده مهندســی دانشگاه
تهران با استفاده از نانوپوششها روشی
را برای افزایش راندمان هواپیما عرضه
کردند که به گفته آنها قرار اســت این
مطالعــات در فاز بزرگتــر با همکاری
محققان شــرکت “ایرباس” در ایران
اجرایی شود.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/19

ئیس دانشگاه تهران از تکه تکه شدن
آموزش عالی در ایــران انتقاد کرد و
گفت :متاسفانه با وجود قانون خوب
آموزش در کشــور وضعیت آموزش
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عالی تکهتکه شــده و متولی متعددی
پیدا کرده اســت و ایــن وضعیت به
صالح کشــور نیســت و باید قانون
آموزش عالی به درستی اجرا شود.

خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/19

ســامانه جدید پذیرش دانشــجویان
غیرایرانی دانشگاه تهران توسط مرکز
فناوری اطالعات و فضای مجازی این
دانشگاه راهاندازی شد .سامانه پذیرش
دانشــجویان غیرایرانی دانشگاه تهران
در راستای توســعه هویت بینالملل
این دانشــگاه و فراهم کردن بســتر
مناســب برای تحصیل دانشــجویان
غیرایرانی در دانشگاه تهران بهصورت
تمام ًا انگلیسی جهت سهولت کار این
دانشجویان ،طراحی و پیادهسازی شده
است.

خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/19

دکتر هدایــتاهلل قورچیــان و فاطمه
حکیمیان ،همراه با پژوهشــگران مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهــران موفــق به طراحی و ســاخت
زیستحسگر برای تشخیص زودهنگام
سرطان سینه شدند.

خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/20

دکتر محمود نیلی احمد آبادی در مراسم
تکریــم رئیس ســابق و معارفه رئیس
جدید دفتر نهاد رهبری در دانشــگاهها
که امروز در تاالر عالمه امینی دانشگاه
تهران برگزار شــد نقش ایــن نهاد و
مدیریت آن در دانشگاهها را نقشی مهم
و با جایگاه ویژه توصیف کرد.

خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/20

مراسم معارفه حجت االسالم رستمی
رییس جدیــد نهــاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ها و تکریم
از حجــت االســام محمدیان رییس
سابق این نهاد ســه شنبه  ۲۰شهریور
ماه با حضور حجتاالسالموالمسلمین

محمدی گلپایگانــی رییس دفتر مقام
معظــم رهبری ،جمعی از مســئوالن
آموزش عالی و مسوالن نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشــگاه های
مختلــف ،نماینــدگان تشــکل های
اســتادی و دانشــجویی در دانشگاه
تهران برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/20

بنیاد حامیان دانشــگاه تهران با انتشار
فراخوانــی ،از دانشــجویان مقطــع
کارشناسی دانشــگاه جهت ثبتنام در
چهارمین دوره بورسیه بنیاد دعوت به
عمل آورد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/2۱

بــا حکمی از ســوی دبیــرکل مجمع
شهرداران آسیایی ،احسان محمدی ،دبیر
شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی
دانشگاه تهران ،به سمت معاون دبیرکل
مجمع شهرداران آسیایی منصوب شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/2۴

همایــش خانه و دانشــگاه همزمان با
برگزاری آیین ورودی نودانشــجویان
 ۱۳۹۷توسط مرکز مشــاوره دانشگاه
تهران و با همکاری معاونت دانشجویی
و معاونــت فرهنگــی و اجتماعی این
دانشگاه برگزار میشود.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/26

تفاهمنامــه همکاری امور مشــاوره و
سالمت توسط دکترحسن بهنژاد معاون
دانشجویی دانشگاه تهران و دکتر فرزین
حلبچی معاون دانشــجویی فرهنگی
دانشــگاه علوم پزشکی تهران با هدف
گسترش و همکاریهای امور مشاوره،
بهداشــت روانی و ســامت جســم
دانشجویان و بهرهگیری از ظرفیتهای
دو دانشگاه امضا شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/26

معــاون فرهنگی دانشــگاه تهران بر
ضرورت حفظ اســتقالل تشکلهای

دانشــجویان در دانشگاهها تاکید کرد
و گفت :مــا اعتقاد داریــم نهادهای
دانشــجویی میتوانند کمک بســیار
مهمی برای مدیران ارشــد دانشــگاه
باشــند؛ بنابراین باید اســتقالل این
نهادها در محیط دانشگاهها حفظ شود.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/26

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ـ رییس
دانشــگاه تهــران ـ در افتتاحیه تاالر
سفالهای عصر مفرغ و آهن در موزه
مقدم بر لزوم اســتفاده از ظرفیتهای
دانشگاه تهران در تحقیق و مرمت آثار
ایــن موزه تاکید کرد و بروز رســانی
تجهیزات این موزه را از اقدامات مهم
پیش روی دانشگاه برشمرد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/27

دومین دوره مســابقات بســکتبال بین
دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه اتحادیه (
 )AUAPاز  27شهریور ماه با حضور ده
تیم در شهر ژنگزو چین آغاز شده است.
تیم دانشگاه تهران نماینده کشورمان در
مرحله نیمه نهایی مقابل نماینده دانشگاه
Henanچین به پیروزی رســید و به
فینال این رقابتها صعود کرد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/۳۱

دانشــگاه تهران امروز در آخرین روز
تابستان  ،۹۷میزبان نو دانشجویانی بود
که پس از پشت ســر گذاشتن رقابت
نفسگیری به نام کنکور  ،برای ساختن
آینده ای روشــن پا به این دانشــگاه
گذاشتند.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/۳۱

مراســم اســتقبال از دانشــجویان
جدیدالورود دانشگاه تهران ۳۱ ،شهریور
با حضور محمود نیلی ،رییس دانشگاه
تهران و برخی مسئوالن این دانشگاه در
استادیوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا 1397/۰۶/۳۱

جـــــــــــــــــــــــدول هـا
انتصاب ،ارتقاء ،بازنشستگی ،تقدیر و تشکر ،ماموریت
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انتصـــابــــات
پرديس ابوريحان
رتبه علمي

نام و نامخانوادگي
دکتر سيد ابراهيم هاشمي گرمدره

پرديس دانشكدههاي فني

انتصاب

تاريخ انتصاب

سرپرست مزرعه آموزشي و پژوهشي پرديس

97/2/19

دكتر عبدالرضا صفري

استاد

تمديد رئيس دانشكده مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مكاني (۳سال)

۹۷/۵/۱۳

پروفسور فريدريچ مايكلهان

استاد

تمديد عضو هيات علمي وابسته دانشكده مهندسي نقشهبرداري و اطالعات
مكاني (۳سال)

۹۷/۵/۶

دكتر رضا توكلي مقدم

استاد

سردبير مجله تخصصي مهندسي صنايع (۳سال)

97/6/21

دکتر حسين کلباسی

-

عضويت هيأت علمي وابسته دانشكده الهيات پرديس

۹۷/۴/۲۷

دکتر عليرضا محمدرضائي

دانشيار

سردبير مجله اللغه العربيه و آدابها (۳سال)

97/6/19

دكتر علي رجبيپور

استاد

تمديد مدير گروه آموزشي مهندسي مكانيك ماشينهاي كشاورزي (۲سال)

۹۷/۴/۶

دكتر داود افهامي سيسي

استاديار

سرپرست گروه آموزشي مهندسي علوم و صنايع چوب و كاغذ

97/5/21

دكتر سيدابراهيم صادقي

استاد

عضو هيأت علمي وابسته گروه گياهپزشكي (۳سال)

/27/497

دكتر محمد جوان نيكخواه

استاد

تمديد مدير گروه آموزشي گياهپزشكي (۲سال)

۹۷/۶/۱۳

دكتر ادهم ضرغام

دانشيار

تمديد معاون آموزشي دانشكده هنرهاي تجسمي (۳سال)

/۶/۵۹۷

دكتر جواد بشري

استاديار

سرپرست كتابخانه دانشكده

97/5/20

دكتر غالمحسين كريميدوستان

استاد

رئيس كميسيون تخصصي مشورتي علوم انساني دانشگاه

97/5/20

دكتر غالمحسين كريميدوستان

استاد

سرپرست معاونت پژوهشي دانشكده

97/6/14

دكتر مجيد احمديان

استاد

مديرگروه آموزشي اقتصاد بين رشتهاي

۹۷/۴/۲۷

دكتر قهرمان عبدلي

استاد

سرپرست گروه آموزشي اقتصاد بين رشتهاي

97/6/24

دكتر محسن معصومي

دانشيار

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده (۳سال)

97/6/18

دكتر احمد باقري

استاد

سرپرست معاونت اداري و مالي دانشكده

97/۶/14

دكتر حميد باقري

استاديار

سرپرست معاونت امور دانشجويي و فرهنگي دانشكده

97/۶/21

دكتر احمد بادكوبه هزاوه

دانشيار

معاون پژوهشي دانشكده (۳سال)

97/6/21

دكتر يوسف مقدس تبريزي

استاديار

تمديد سرپرست مركز بهداشت و درمان دانشگاه

۹۷/۳/۹

پرديس فارابي

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

پرديس هنرهاي زيبا

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشكده اقتصاد

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

85
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دکتر فاطمه شبخيز

دانشيار

مديرگروه آموزشي فيزيولوژي ورزشي (۲سال)

97/6/7

دكتر فرشاد اميراصالني

استاديار

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

97/5/21

دکتر سعيد حمزه

استاديار

مشاور رئيس دانشكده (۲سال)

۹۷/۶/۱

دكتر يوسف موالئي

استاديار

مديرگروه آموزشي روابط بينالملل (۲سال)

۹۶/۷/۱۱

دکتر الهه كوالئي

استاد

مدير مسئول Journal of Iran and Central Eurasia Studies
(۳سال)

97/5/23

دکتر سعيده لطفيان

دانشيار

سردبير ۳( Journal of Iran and Central Eurasia Studiesسال)

97/5/23

دکتر منصور صفتگل

استاد

عضو هيأت تحريريه Journal of Iran and Central Eurasia
۳( Studiesسال)

97/5/27

دکتر جهانگير كرمي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه Journal of Iran and Central Eurasia
۳( Studiesسال)

97/5/27

دكتر سيدداود آقائي

استاد

تمديد معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده (۳سال)

۹۷/۵/۱۷

دكتر عليرضا خسروي

استاد

مديرگروه آموزشي ميكروبيولوژي و ايمونولوژي (۲سال)

97/5/7

دكترحسينعلي عرب

استاد

مدير گروه آموزشي علوم زيستي مقايسهاي (۲سال)

97/4/3۰

دكتر ابوالفضل كامكار

استاد

تمديد مدير گروه آموزشي بهداشت و كنترل مواد غذايي (۲سال)

۹۶/۱۱/۲۴

دكتر مرتضي زندهدل خيبري

دانشيار

مدير گروه آموزشي علوم پايه

97/5/23

دكتر محمدمهدي دهقان

استاد

مدير گروه آموزشي جراحي و راديولوژي

97/۵/29

دكتر علي طاهري ميرقائد

دانشيار

مديركل خدمات آموزشي دانشگاه (۳سال)

97/6/18

دكتر علي اكبر ارجمندنيا

دانشيار

رئيس مؤسسه روانشناسي (۳سال)

97/5/10

دكنر منصوره حاجحسيني

استاديار

سرپرست گروه آموزشي روانشناسي تربيتي و مشاوره

97/6/12

دكتر مريم حق روستا

دانشيار

رئيس مركز پژوهشي مطالعات كشورهاي اسپانيايي زبان

97/5/8

دكتر سيدحسن زهرائي

استاد

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

97/5/17

دكتر علي مدايني اول

دانشيار

ي (۲سال)
تمديد مديرگروه آموزشي زبان روس 

۹۶/۱۰/۲۶

دكتر حميد عبداللهيان

استاد

مديرگروه آموزشي ارتباطات اجتماعي

97/5/21

دكتر روحاله نصرتي

استاديار

سرپرست معاونت اداري ومالي دانشكده

97/6/12

دكتر عليرضا دهقان نيري

دانشيار

معاون پژوهشي دانشكده

97/6/10

دكتر عبداله بيچرانلو حسن

استاديار

سرپرست معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

97/6/14

دكتر مجيد كوششي

استاديار

تمديد مديرگروه آموزشي جمعيتشناسي (۲سال)

۹۶/۹/۸

دكتر غالمحسين حسينينيا

دانشيار

معاون اداري و مالي دانشكده

97/5/15

دانشكده جغرافيا

دانشكده حقوق و علوم سياسي

دانشكده دامپزشكي

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي

دانشكده علوم اجتماعي

دانشكده کارآفريني
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دانشکده مديريت
دكتر سعيد شيركوند

دانشكده مطالعات جهان

استاديار مديرگروه آموزشي مديريت مالي و بيمه

97/4/30

دكتر بهزاد شاهنده

استاد

عضو هيأت علمي وابسته گروه مطالعات شرق و جنوب شرق آسيا و
اقيانوسيه (۳سال)

/۲۷/۴۹۷

دكتر محمدرضا دهشيري

دانشيار

عضو هيات علمي وابسته گروه آموزشي مطالعات اروپا

۹۶/۱۱/۱۵

دكتر مجيد عبدالهي

-

تمديد عضو كارگروه علمي -اجرايي شوراي هماهنگي مراكز لرزهنگاري و
شتابنگاري (۲سال)

۹۶/۱۲/۱۸

دكتر حبيب رحيمي

استاديار

عضو كارگروه علمي -اجرايي شوراي هماهنگي مراكز لرزهنگاري و
شتابنگاري (۲سال)

۹۶/۱۲/۱۸

دكتر محمدرضا كمالي

-

عضو هيأت تحريريه مجله فيزيك زمين و فضا (۳سال)

97/6/19

دكتر مجيد سرسنگي

دانشيار

تمديد معاونت فرهنگي دانشگاه (۳سال)

۹۷/۱/۲۶

دكتر يوسف مقدس تبريزي

استاديار

تمديد سرپرست مركز بهداشت و درمان (۳سال)

۹۷/۳/۹

دكتر محمد اسماعيلي

استاديار

تمديد مديركل امور خوابگاههاي دانشگاه

۹۷/۴/۲۰

موسسه ژئوفيزيك

معاونت فرهنگي

معاونت دانشجويي و سازمان خدمات دانشجويي
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بازنشستــــگان

پردیس دانشکدههای فنی
نام و نامخانوادگي

سمت

تاريخ اجراي حكم

حسنعلی انصافی

عضو قراردادی

/۳۰/۷۹۷

سیف اهلل کریمی

عضو قراردادی

/۳۰/۷۹۷

ولی اهلل نصیبی کلیائی

عضو قراردادی

/۳۰/۷۹۷

دکتر محمد حسین زارعی

استاديار

/۱۵/۱۱۹۷

خداویردی جان محمدی

عضو قراردادی

/۳۰/۷۹۷

اعظم عروجي

متصدی پذیرش و مدارک پزشکی

/۱۹۷ /۶

کبری ابراهیمی

مسئول امور آموزشی و دفتری

/۱/۶۹۷

علی قاسمیان

عضو قراردادی

/۳۰/۷۹۷

مهناز ابراهیمی

رئیس اداره خدمات آموزش و تحصیالت تکمیلی

/۱/۷۹۷

دکتر تاجبخش فنائيان

دانشیار

/۱/۷۹۷

دکتر عبدالحسين فقهي

دانشیار

/۱۵/۱۱۹۷

دکتر مجيد احمديان

استاد

/۱/۷۹۷

محمد حسیننژاد

کارشناس کتابداری

/۱/۱۰۹۷

سودابه مجيدي

رئيس اداره خدمات آموزشي و تحصيالت تكميلي

/۱۹۷/۷

مينا بشارتي

رئيس كتابخانه

/۱۹۷ /۹

داود درویش

امین اموال

/۳۱/۶۹۷

مسئول دفتر

/۱/۲ ۹۸

پردیس علوم

پردیس فارابی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پردیس هنرهای زیبا

دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشکده اقتصاد

دانشکده الهیات و معارف اسالمی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشكده جغرافيا

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دکتر فرزانه تيموري حميد
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دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
رئیس کتابخانه

/۳۱/۶۹۷

باسمه رضائی

دکترطهمورث ساجدي صبا

دانشیار

/۱/۷۹۷

صديقه پهلواني

مسئول امور آموزشي و دفتري

/۱۹۷ /۶

محمد یعقوبی

عضو قراردادی

/۳۱/۶۹۷

فرخ لوئی

مسئول محترم امور دفتری و بایگانی

/۳۱/۶۹۷

محمدرضا حسيني فرح آبادي

کارشناس کتابداری

/۳۱/۲۹۷

قدرت عبدالهزاده

کاردان امور دانشجوئی

/۱/۱۰۹۷

حیدر قاسمیان سیاهکلرودی

مسئول امور آموزشی و دفتری

/۱/۲۹۸

یوسف سلیمان مامالو

عضو قراردادی

/۳۰/۹۹۷

مرضیه ناظم

کارشناس مسئول

/۳۱/۶۹۷

دکتر محمدمهدي تنعمي

دانشيار

/۱/۷ ۹۷

مریم احمدی

کارشناس

/۱/۶۹۷

دانشکده زبانها و ادبيات خارجي
دانشکده دامپزشکی

دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده مدیریت

دانشکده مطالعات جهان

مرکز تحقیقات بیوشیمی -بیوفیزیک
نجمه پورساسان

مؤسسه ژئوفیزیک

/۱/۶۹۷

کارشناس

علي الهي

نگهبان

/۱/۸۹۷

دكتر مهدي رضاپور

دانشيار

۹۶/۴/۱۸

علی محمد قربانی

عضو قراردادی

/۳۱/۶۹۷

فاطمه حيدري

معاون ادارهكل تربيت بدني

۹۷/۱۰/۱

ابوالفضل همايتي نمين

مامور حفاظت فيزيكي

/۱/۹۱۳۹۷

رجب اصالنی

عضو قراردادی

/۳۰/۷۹۷

جالل شجاعی رنجبر

معاون پشتیبانی

/۲۸/۱۲۹۷

مهناز ارام

عضو قراردادی

/۳۱/۶۹۷

اسماعیل هدایتی

عضو قراردادی

/۳۱/۶۹۷

زینب بائی

عضو قراردادی

/۳۱/۶۹۷

ادارهكل تربيت بدني
ادارهکل حراست

ادارهکل طرحهای عمرانی و پشتیبانی

ادارهکل خوابگاهها
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تقديـــر و تشـــکر

پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

در دوران مسئوليت قبلي

دكتر محمدعلي شريفي

دانشيار

مديريت ادارهكل خدمات آموزشي

دانشيار

مديريت گروه مهندسي علوم و صنايع چوب و كاغذ

دكترحميد كرمي پور

استاديار

رئيس كتابخانه دانشكده

دكتر حسن كريميان

دانشيار

معاونت پژوهشي دانشكده

دكتر مجيد احمديان

استاد

مديرگروه آموزشي اقتصاد بين رشتهاي

دكتر مجيد معارف

استاد

رياست كميسيون تخصصي مشورتي علوم انساني دانشگاه

دكتر جمال موسوي

دانشيار

معاونت اداري ومالي دانشكده

دكتر حسين داورزني

استاديار

معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشكده

دكتر مجتبي زرواني

دانشيار

معاونت علمي دانشكده

دكتر سيروس چوبينه

دانشيار

مديريت گروه آموزشي فيزيولوژي ورزشي

دكتر سيدحسن مطيعي لنگرودي

استاد

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

دكتر سعيد حسنزاده

دانشيار

رئيس مؤسسه روانشناسي

دكتر جواد اژهاي

استاد

مدير گروه روانشناسي تربيتي و مشاوره

دكتر تقي زهرائي صالحي

استاد

مديريت گروه ميكروبيولوژي و ايمونولوژي

دكتر حسن مروتي

استاد

مديريت گروه علوم پايه

دكتر عليرضا وجهي

استاد

مديريت گروه جراحي و راديولوژي

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
دكتر سحاب حجازي

دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشكده اقتصاد

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشكده جغرافيا

دانشكده روان شناسي وعلوم تربيتي

دانشكده دامپزشكي
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دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي
دكتر بهرام زينالي

دانشيار

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

دكتر مهدي منتظرقائم

استاديار

مدير گروه آموزشي ارتباطات اجتماعي

دكتر سيدمهدي اعتماديفرد

استاديار

سرپرست معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

دكتر اعظم راودراد

استاد

معاونت پژوهشي دانشكده

دكتر عليرضا دهقان نيري

دانشيار

معاونت اداري و مالي دانشكده

دكتر سيدمهدي اعتماديفرد

استاديار

سرپرست معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

دكتر هستي چيتسازان

استاديار

معاونت اداري و مالي دانشكده

دانشكده علوم اجتماعي

دانشكده كارآفريني
دانشكده مديريت

دكتر رضا تهراني

استاد

مديرگروه آموزشي مديريت مالي و بيمه
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ماموریتها و سفرهای علمی

پرديس دانشکدههاي فني
نام و نامخانوادگی

رتبه علمی

گروه

کشور

هدف

مدت

دكتر جواد فيض

استاد

برق و كامپيوتر

اندونزي

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۵/۱تا ۹۷/۵/۶

دكتر محمد علي اخائي

استاديار

برق و كامپيوتر

ايتاليا

شركت در كنفرانس EUSPCO 2018

 ۹۷/۶/۱۱تا ۹۷/۶/۱۷

دكتر مجتبي اردستاني

استاد

محيط زيست

سوييس

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۵/۲۵تا ۹۷/۶/۲۴

دكتر فريدون غضبان

استاد

محيط زيست

كانادا

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۴/۲۵تا ۹۷/۶/۲۴

دكتر سيد حسين
ايرانمنش

دانشيار

صنايع

كانادا

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۴/۱۵تا ۹۷/۶/۱۵

دكتر اميد توكلي

استاديار

شيمي

جمهوري
چك

شركت در كنفرانس CHISA 2018

 ۹۷/۶/۲تا ۹۷/۶/۱۲

دكتر محمد خان محمدي

دانشيار

عمران

كرمانشاه

بازديد از ايستگاه لرزهنگاري و منطقه
زلزله زده سر پل ذهاب و همچنين
جلسه با استاندار استان كرمانشاه

/۱۷/۵۹۷

دكتر ناصر حاجي زاده
ذاكر

دانشيار

محيط زيست

استراليا

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۵/۲۰تا ۹۷/۶/۳۱

دكتر مجيد بني اسدي

استاديار

مكانيك

فرانسه

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۶/۱۰تا ۹۷/۸/۷

دكتر عليرضا صادقي

استاديار

مكانيك

كانادا

شركت در كنفرانس th Con on
Technology 4

 ۹۷/۷/۲تا ۹۷/۷/۱۲

دكتر سيد علي ترابي

استاد

صنايع

فنالند

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۵/۱۰تا ۹۷/۷/۶

دكتر مهدي آخوندزاده
هنزائي

استاديار

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۸/۲۱تا ۹۷/۹/۱۶

دكتر جواد فيض

استاد

برق و كامپيوتر

مجارستان

شركت در كنفرانس IEEE PEMC
2018

 ۹۷/۶/۲تا ۹۷/۶/۱۲

دكتر نويد مستوفي

استاد

شيمي

زالندنو

شركت در كنفرانس Chemeca 2018

 ۹۷/۷/۶تا ۹۷/۷/۱۶

دكتر محمدرضا كاله دوز
اصفهاني

دانشيار

برق و كامپيوتر

لهستان

شركت در كنفرانس EMRS 2018

 ۹۷/۶/۲۴تا ۹۷/۷/۳

دكتر نويد خادمي

استاديار

عمران

آلمان

شركت در كنفرانس EWGTM 2018

 ۹۷/۶/۲۴تا ۹۷/۷/۳

دكتر شاهرخ مالك

استاديار

عمران

كانادا

شركت در كنفرانس

 ۹۷/۵/۷تا ۹۷/۵/۱۷

دكتر مسلم شاهوردي

استاديار

-

سوييس

شركت در كنفرانس ICSS 12 2018

 ۹۷/۵/۲۶تا ۹۷/۶/۵

دكتر حسينيان سراجه لو

دانشيار

علوم مهندسي

تركيه

شركت در كنفرانس ICN 2018

 ۹۷/۶/۱۳تا ۹۷/۶/۲۳

دكتر رضا كراچيان

استاديار

عمران

آلمان

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۶/۵تا ۹۷/۶/۹

نقشهبرداري و جمهوري
چك
اطالعات مكاني

& 10 th Intl Con on Medium
Short Spam
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دكتر رضا ضرغامي

دانشيار

شيمي

دانمارك

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۶/۳تا ۹۷/۶/۱۰

دكتر نويد مستوفي

استاد

شيمي

دانمارك

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۶/۴تا ۹۷/۶/۱۴

دكتر رضا كراچيان

استاديار

عمران

آلمان

شركت در كنفرانس ICENS 2018

 ۹۷/۶/۱۱تا ۹۷/۶/۲۱

دكتر محمودرضا دالور

استاد

نقشهبرداري و
اطالعات مكاني

هلند

شركت در كنفرانس

 ۹۷/۶/۷تا ۹۷/۶/۱۷

دكتر رضا توكلي مقدم

استاد

صنايع

عمان

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۶/۱۰تا ۹۷/۶/۲۰

دكتر كريم محمد پوراقدم

استاديار

برق و كامپيوتر

آلمان

شركت در كنفرانس CoSeRa2018

 ۹۷/۶/۱۶تا ۹۷/۶/۲۶

دكتر امين جميلي

استاديار

صنايع

تركيه

شركت در كنفرانس ICCAE 2018

 ۹۷/۷/۱۲تا ۹۷/۷/۲۲

دكتر مسعود پالسي

دانشيار

عمران

كانادا

شركت در كنفرانس

 ۹۷/۶/۳۰تا ۹۷/۷/۱۰

ISPRS TC IV 2018

GEO Edmonton 2018

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي
دكتر مظاهر معين
الديني

استاديار

دانشكده منابع
طبيعي

فرانسه

مأموريت پژوهشي

/۵/۵ ۹۷تا /۱۷/۶۹۷

دكتر احمد حيدري

استاد

مهندسي و فناوري
كشاورزي

روسيه

بازديد از دانشگاه مسكو و انجام طرح
تحقيقاتي مشترك

/۲۹/۵ ۹۷تا /۱۹/۶۹۷

دكتر رضا رفيعي

استاديار

محيط زيست

استراليا

مأموريت پژوهشي

/۱۰/۵ ۹۷تا /۸/۷۹۷

دكتر امير رضا
كشتكار

دانشيار

مديريت مناطق
بياباني

بلغارستان

شركت در كنفرانس بين المللي

/۷/۶ ۹۷تا/۱۴/۶۹۷

دكتر حميدرضا
ناصري

استاديار

مديريت مناطق
بياباني

بلغارستان

شركت در كنفرانس بين المللي

دكتر سلمان زارع

استاديار احياء مناطق خشك
و كوهستاني

چين -
گانسو

شركت در دوره آموزشي

چين

شركت در دوره آموزشي

چين

شركت در دوره آموزشي

دكتر علي اكبر نظري
ساماني

دانشيار

منابع طبيعي

دكتر طيبه مصباح زاده استاديار احياء مناطق خشك
و كوهستاني

"International Scientific
Conference Conserving Soils and
”Water
" International Scientific
Conference Conserving Soils and
”Water
" Training Course on
Desertification and Aeolian Disaster
Prevention and Control in the
”Countries along the Silk Road
" Training Course on
Desertification and Aeolian
Disaster Prevention and Control in
”the Countries along the Silk Road
" Training Course on
Desertification and Aeolian
Disaster Prevention and Control
in the Countries along the Silk
”Road

/۷/۶ ۹۷تا/۱۴/۶۹۷

/۱۳/۶ ۹۷تا /۵/۷۹۷

/۱۳/۶ ۹۷تا /۱/۷۹۷

/۱۳/۶ ۹۷تا /۱/۷۹۷
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دكتر شراره پورابراهيم استاديار
آبادي

مالزي

محيط زيست
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مأموريت پژوهشي

/۶/۶ ۹۷تا /۱۵/۶۹۷

پرديس هنرهاي زيبا

دكتر حسن بلخاري قهي

استاد

دكتر آزاده گنجه

-

دكتر پارسا ارباب

استاديار

شهرسازي

دكتر پرستو عشرتي

استاديار

معماري

دكتر مريم سادات خليلي

مطالعات عالي

شركت در سومين همايش گفت و گوي
فرهنگي ايران و اروپا

 ۹۷/۴/۲۷تا ۹۷/۴/۴

ايتاليا

شركت در كنفرانس بينالمللي تحقيقات

 ۹۷/۴/۱۶تا ۹۷/۴/۲۳

تركيه

شركت در كنفرانس بين المللي

 ۹۷/۶/۲۰تا ۹۷/۶/۲۷

مالزي

شركت در كنفرانس بين المللي

ايتاليا

شركت در كنفرانس بينالمللي

هنرهاي نمايشي صربستان

استاديار هنرهاي تجسمي

تئاتري IFTR2018

Ficaoeconomia International
Congress on Social Sciences
International Conference on
Management Urban Cultural
Heritage
XIV Conference

 ۹۷/۷/۷تا ۹۷/۷/۱۴

 ۹۷/۶/۱۸تا ۹۷/۶/۲۴

دانشکده دامپزشکي
دکتر آرش قليان چي
لنگرودي

دانشيار

ميكروبيولوژي و
ايمونولوژي

بلژيك

شركت در th EAVLD 5

/۷/۲۰ ۹۷تا /۷/۲۷۹۷

دکتر عليرضا باهنر

استاد

بهداشت و كنترل
مواد غذايي

تايلند

شركت در كنگره بينالمللي اپيدميولوژي
و اقتصاد دامپزشكي ()ISVEE 15

/۸/۱۹ ۹۷تا /۸/۲۶۹۷

دکتر حسام الدين اكبرين

استاديار

بهداشت و كنترل
مواد غذايي

تايلند

شركت در كنگره بينالمللي اپيدميولوژي
و اقتصاد دامپزشكي ()ISVEE 15

/۸/۱۹ ۹۷تا /۸/۲۶۹۷

بهداشت و
استاديار
بيماريهاي آبزيان

كانادا

شركت در هشتمين سمپوزيوم بينالمللي
بهداشت آبزيان

/۱۰/۶ ۹۷تا /۶/۲۷۹۷

اسكاتلند

شركت در 12th Euro Global
Summit on Veterinary and Animal
Sciences

/۱۷/۷ ۹۷تا /۷/۲۴۹۷

دکتر اشكان زرگر
دکتر غالمرضا عبدالهپور

استاد

بيماريهايداخلي

مؤسسه ژئوفيزيك
دكتر مجيد نبي
بيدهندي

استاد

فيزيک زمين

كرمانشاه بازديد از ايستگاه لرزهنگاري و منطقه زلزله زده
سر پل ذهاب و همچنين جلسه با استاندار استان
كرمانشاه

/۱۷/۵۹۷

دكتر احمد سديدخوي

استاديار

زلزلهشناسي

دماوند -بررسي اثرات تخريبي حفاري گاري  SS4بر روي
عسلويه خط لوله اتيلن در منطقه پتروشيمي دماوند-عسلويه
به همراه چهار دستگاه لرزهنگار از نوع CME

 ۹۷/۶/۲۲تا
۹۷/۶/۲۴

پارك علم و فناوري
دكتر عباس زارعي هنزكي

استاد

متالورژي و مواد فومن و شركت در جلسه معرفي پارك علم و فناوري
در دانشكده فني فومن و عقد تفاهم نامه با
انزلي
منطقه آزاد انزلي

 ۹۷/۵/۲۳تا ۹۷/۵/۲۶

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 94 122

دكتر عباس زارعي هنزكي

متالورژي و مواد اصفهان

استاد

معاونت آموزشي
استاد

دكتر سيدحسين حسيني

معاونت اداري و مالي
دكتر سعيد يزداني

انگلشناسي

استاد

اقتصاد و توسعه
کشاورزي

معاونت پژوهشي
دكتر محمد رحيميان

استاد

همدان

عمران

دكتر حسن به نژاد

شركت در شصت و دومين گردهمايي معاونان
دانشجويي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سراسر
كشور در دانشگاه تبريز

تبريز

معاونت فرهنگي
دكتر مجيد سرسنگي دانشيار

هنرهاي نمايشي و
موسيقي

شيراز

سازمان توسعه و سرمايهگذاري
دكتر علي محقر

ادارهکل امور حقوقي
دكتر حسن محسني

شركت در كنفرانس علمي

 ۹۷/۵/۳تا ۹۷/۵/۱۲

بازديد از ايســتگاه لرزهنگاري و منطقه زلزله زده سر پل /۱۷/۵۹۷
ذهاب و همچنين جلسه با استاندار استان كرمانشاه

معاونت دانشگاه و رئيس سازمان خدمات دانشجويي
استاد

شركت در اجالس معاونين آموزشي دانشگاهها

 ۹۷/۶/۱۰تا ۹۷/۶/۱۱

كانادا

كرمانشاه

شيمي

شركت در كنفرانس بين المللي پارك هاي
علم و فناوري()IASP

استاد

مديريت صنعتي

دانشيار

حقوق خصوصي
و اسالمي

حضور در جمع ورزشكاران دانشگاه و نيز
اختتاميه المپياد ورزشي دانشجويان كشور
مشهد

اصفهان

ادارهکل حراست
دکتر اسماعيل سليماني

-

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي

-

 ۹۷/۶/۱۰تا ۹۷/۶/۱۴

چين

 ۹۷/۵/۱۲تا ۹۷/۶/۱۵

 ۹۷/۵/۱۷تا ۹۷/۵/۱۹

شركت در جلسه با شهردار خراسان رضوي

/30/5۹۷

پيگيري پرونده اجرايي دادنامه صادره عليه
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و شركت
در جلسه شركت برق منطقه اي استان اصفهان
پيرامون مسائل مربوط به پايگاه لرزه نگاري
دانشگاه

۹۷/۵/۱

همراهي با تيم بسكتبال دانشجويي

 ۹۷/۶/۲۵تا ۹۷/۷/۲
/۱۷/۵۹۷

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

بازديد از ايستگاه لرزهنگاري و منطقه
كرمانشاه
زلزله زده سر پل ذهاب و همچنين جلسه
با استاندار استان كرمانشاه

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

مازندران

شركت در اجالس روساي دانشگاه هاي
سطح يك كشور

 ۹۷/۵/۳۱تا ۹۷/۶/۲

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و مواد

روسيه

شركت در كنفرانس آموزش عالي كيو اس

 ۹۷/۶/۷تا ۹۷/۶/۱۰

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

تاريخ و تمدن
اسالمي

مازندران

شركت در اجالس روساي دانشگاه هاي
سطح يك كشور

 ۹۷/۵/۳۰تا ۹۷/۶/۲
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Iran-Germany Joint
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Team Wins Asian-Pacific
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Championships
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Central Asian and Turkish Professors and Students
Visit Faculty of Literature and Humanities

A joint meeting was held between the faculty
members of the Faculty of Literature and
Humanities, UT and their counterparts from
Central Asian countries on 2nd of September,
2018.
In this meeting Prof. Karimian, the Deputy
Dean for Research explained about the scope
of activities of the Faculty of Literature and
Humanities and voiced the readiness of the
Faculty to receive students and emphasized
on the expansion of cultural, research and
academic relations with countries of the region.
Furthermore, pointing on the pivotal role

of Iranian ancient civilization, Prof. Jafari
Dehaghi , faculty member of the Department of
Ancient Cultures and Languages talked about
the common ties among Iran and countries of
Central Asia, Caucasia and Turkey.
It is worth noting that at the sideline of this
meeting, Engineer Mohammad Reza Sahab,
Manager of Sahab Geographic and Drafting
Institute spoke about the activities of Iranology
Association and expressed hope for further
extension of concerned activities.
The meeting was held in association with the
Islamic Culture and Relations Organization.

IAU Manager Visits UT
On the 2nd of September 2018, Mr.
Giorgio Marinoni, Manager of International
Association of Universities (IAU) met Prof.
Mahmoud Nili Ahmadabadi, the President
of University of Tehran and exchanged ideas
on various areas of cooperation between UT
and IAU.
During this meeting both sides expressed
their interests in working on joint training
workshops, exchange of successful
lessons of international cooperation, and
establishing mutual cooperation between

IAU and AUAP.
Mr. Marinioni also explained about research
project on internationalization and thanked
UT for its contribution in completing the
related survey form.
It is worth noting that at the moment, the
President of UT is a member of Executive
Board of IAU and First Vice President
of AUAP and this meeting is evaluated
constructive
in
establishing
further
cooperation between these two wellrecognized associations.
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Iran-Germany Joint Meeting on Academic
Cooperation and Scientific Exchanges Holds in UT

Iran-Germany Joint Meeting on Academic
Cooperation and Scientific Exchanged was
held at the venue of Shahid Chamran Hall,
College of Engineering, University of Tehran
on 8 September, 2018.
More than 200 guests attended this meeting with
the participation of BMBF (Federal Ministry
of Education and Research), DFG, DAAD,
Volkswagen Foundation, DLR and Alexander
Von Humboldt Foundations from Germany and
Iranian universities and institutions including
Tehran University of Medical Science, Iran
University of Medical Science, Sharif University

of Technology, Amirkabir University of
Technology, Iran National Science Foundation
and Iran University of Science and Technology,
hosted by University of Tehran and supported
by the Ministry of Science, Research and
Technology of I.R. Iran.
During this event which was exclusively
designed for faculty members and postdoc students, each foundation presented its
programs and the meeting was followed by
question and answer session. It is worth noting
that more than 500 viewers also viewed the
program live through internet.

Japanese Scholar Visits UT
On 22 September, 2018, Dr. Abe, a Japanese
assistant professor from Ochanomizu University
visited UT.
The purpose of his visit was to conduct research
on Qajar history. During his stay, he will visit
Central Library and Documentation Center
and Library of the Faculty of Literature and
Humanities. He will also meet some of the
faculty members of the Department of History.
In the beginning of his research stay, he also met
Abdolmajid Eskandari, Director General, Office

of
International
Relations
and
exchanged ideas
on
the
ways
of
establishing
academic
ties
between the two
universities.
Ochanomizu University is a Women’s university
in Bunkyō-ku, Tokyo, Japan and is one of the
top national universities in Japan.
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Mitsubishi International Cooperation
(Iran) Official Visits UT

Mr. Hiroshi Nashimoto, Deputy Managing
Director, General Manager, Administration
and Accounting Department along with
Ms. Catherine Parsadanians, Deputy
General Manager, Corporate-Wide Business
Development Department visited UT on
9thSeptember, 2018.
In this meeting both sides exchanged ideas
on the financial support of the Mitsubishi
Int. Cooperation (Iran), Ltd. to the student
exchange program between University of

Tehran and Waseda, a University in Japan
which is a partner to University of Tehran.
Waseda University is a Japanese private
research university in Shinjuku, Tokyo.
Founded in 1882 as the Tōkyō Senmon
Gakkō by Ōkuma Shigenobu, the school
was formally renamed Waseda University
in 1902. The Waseda University Library is
collectively one of the largest libraries in
Japan and currently hold some 4.5 million
volumes and 46,000 serials.

A High-Ranking Turkish Delegation from Ondokuz
Mayis University (OMU) Visits UT
On the 1st of September, 2018, a high-ranking
delegation, including Prof. Dr. Sait Bilgic, the
Rector, and Prof. Dr. Ridvan Kizilkaya, Director
of International Affairs paid a visit to the Faculty of
Entrepreneurship, Faculty of Veterinary Medicine,
and College of Agriculture and Natural Resources.
On the 2nd of September, the delegation
met with Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi,
President of University of Tehran. The meeting
was held in the presence of Prof. Naser
Masoumi, Prof. Abbas Bazargan, Prof. Zali,

Prof. Ziaei and Eskandari, Director General,
Office of International Relations.
During this meeting both sides exchanged ideas
on various topics, in particular, establishing the
Department of Entrepreneurship at Ondokuz
Mayis University in association with the
Faculty of Entrepreneurship, Joint or dual
degree programs on soil sciences, Mevlana
mobility and Erasmus programs as well.
A general MoU was signed by the Presidents of
the two universities.
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UT President Attends the Times Higher
Education Research Excellence Summit
Eurasia in Kazan, Russia

Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President
of University of Tehran attended the Times
Higher Education Research Excellence Summit
Eurasia in Kazan, Russia on 29-31 August,
2018 as a speaker.

This event with the theme of “Uniting East
and West in an emerging world research and
innovation hub” was held in Kazan, Russia in
partnership with Kazan Federal University and
support of Invest-Tatarstan.

UT among the Top 500 World Universities
in Graduate Employability Rankings

According to the latest QS Rankings
(2019), UT ranks #301-500 in the world
in Graduate Employability Rankings. The
related website has also presented the
following review about UT:
Ranked among the top 200 universities

in the world for civil and structural
engineering, as well as architecture, the
Iranian University of Tehran is particularly
strong in a number of STEM subjects as
indicated by its performance in the subject
rankings.
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UT Student Basketball Team Wins Asian-Pacific
Inter-University Basketball Championships

The 2nd AUAP (Association of Universities
of Asia and the Pacific) Inter-University
Basketball Championships began at Sias
International University’s Basketball Arena on
the 17th of September. Basketball teams from
10 universities across the Asia-Pacific region
came for the championships.
The Chairman of the Board of Sias, Dr. Shawn
Chen, Sias President, Chen Sikun, Executive
President, Wang Jialin, Deputy Party Secretary,
Li Huafeng, Vice President, Wu Hua, and
Assistant Principal, Guo Xuede, were present
for the opening ceremony. Representatives and
leaders of the AUAP, Zhejiang University, and
Zhengzhou University, among others, were
also present.
Dr. Shawn Chen delivered the opening speech
and welcomed the guests and participating
teams, on behalf of Sias. He said that basketball
was a sport that honed one’s strength,
endurance, and will, and these Championships

were a bridge of friendship between member
nations and universities.
Subsequently, there were speeches by
the President of the Mater’s Institute
Development Academic and Seminary
(Philippines), and member of the Advisory
Council of the AUAP, Dr. Roland Garcia; and
the President of Notre Dame of Jolo College
(Philippines). They thanked Sias for hosting
the tournament and hoped that it would be a
resounding success.
In the opening game, Sias International
University defeated Notre Dame of Jolo
College. The final score was 106-66.
The tournament was held from the 17th to the
24th of September. Teams from universities in
Thailand, Iran, Indonesia, the Philippines, and
Taiwan are participating, along with teams from
China including Sias International University,
Zhengzhou University, Henan University, and
Hubei University of Technology.
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