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آغاز سال تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور
با حضور رئيس جمهور در دانشگاه تهران

مراسم رسمی آغاز ســال تحصیلی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی کشور 22 ،مهر  1397با حضور رئيس جمهور
در دانشگاه تهران برگزار شد.
دكتر حســن روحاني ،رئيس جمهو در مراسم آغاز رسمي
ســال تحصيلي دانشــگاهها و مراكز آموزش عالي گفت:
«این مراســم بهعنوان احترام و کرنش در برابر علم ،دانش،
پژوهش و فناوری اســت و مخاطب این کرنش استادان و
دانشجویان عزیز ما هستند».
رئیــس جمهور با تاکید بــر اینکه دانشــگاه میتواند مبدا
تحوالت و مظهر اقتدار باشــد ،خاطر نشان كرد« :دانشگاه
نقــش مهمی در علم ،فرهنگ ،جامعهپذیری نســل جوان،
انضباط ،قانون مداری و مهارتآموزی دارد».
وی با اشــاره به جلسه اخیر دادگاه الهه برای رسیدگی به
شــکایت ایران از آمریکا افزود« :در همین دادگاه اخیر الهه
وکال از همین دانشگاه تهران بودند و یکی از افرادی که به
وکالت از ایران در آن جلسه سخن میگفت همکالسیما در
دوران دانشجویی در دانشکده حقوق بود».
دكتــر روحانــی بــا اشــاره بــه حضــور و نقشآفرینی
فارغالتحصیالن دانشــگاهها در عمده مدیریتهای جامعه،
نقش دانشــگاه را برای آینده جامعه و مدیریت آینده کشور
بســیار مهم برشــمرد و تصريح كرد« :اگر امروز نقصی از
مدیران گرفته میشــود و نقد واردی مطرح میشــود ،باید
بپذیریم به نوعی نقد بر دانشگاه هم هست؛ چراکه اینها در

همین مرکز تربیت شدهاند و دانش آموختهاند».
وی دو واژه دانشــجو و اســتاد را دو واژه بســیار زیبا و
غرورآفرین در دانشــگاه توصيف كرد و با تاکید بر اهمیت
نقش امید در موفقیت و توســعه روزافزون کشــور گفت:
«علــت موفقیتهایمان در دولت یازدهــم از امید به آینده
شــروع شد و دیدگاه مردم نسبت به آینده بود که جامعه ما
را در مســیر جدیدی قرار داد .در سال  92كه انتخاب شدم
و  2ماه بعد بنا بود دولت تشــکیل دهیم به محض انتخاب
من قیمت دالر کاهش یافت ،بازار آرام شد و امیدها افزایش
یافــت .در آن دوره ما هنوز کاری نکــرده بودیم و دولت
فعالیــت خود را آغاز نکرده بــود اما مردم به آینده بهتر ،به
تعامل بیشــتر با جهان ،آرامش بیشــتر و فضای امنتر و نه
امنیتیتر ،امیدوار شده بودند».
رئيس جمهور افزود« :هنرپیشه سینما ،کارگردان و نویسنده
کتاب همه امیدوار شده بودند و میدانستند که برای گرفتن
مجوز خیلی معطل نمیشوند .دانشجو هم امیدوار شده بود
چون میدانســت از ســال  ،92دیگر در  16آذر آزاد است
و همه دانشــگاهها میتوانند مراسم  16آذر داشته باشند و
میتوانند حرف بزنند و نقد کنند».
وي در ادامه ســخنان خود تاکیــد کرد« :هیچ تردیدی در
اینکه دانشگاهها باید نقاد و پرسشگر باشند و باید دولت را
نقد کنند ،وجود ندارد .البته خواهش من این اســت که این
نقادی و پرسشگری با اطالعات کافی باشد .فردا عدهای از
اســتادان اقتصادی را دعوت کردم رو در رو با آنها بنشینم
و صحبت کنم .برخی از آنها به صورت نامه سرگشــاده و
بعضیها به صورت نامه خصوصی برای من نامه نوشــتند.
حرفهایی دارم که با آنها مستقیم مطرح میکنم».
دكتر روحاني افزود« :به نظر من کلید اصلی موفقیت دولت
یازدهم امید مردم بود .مردم فضا را روشن میدیدند و شاهد
بودند که هر روز گرهای گشوده میشود .افضل اعمال امت
 ،انتظار فرج اســت و پیامبر فرمود بهتریــن عمل ،امید به
گشایشهاست .معنی عام انتظار فرج یعنی بدانیم گرهها باز
میشــود و بنبستها از بین میرود .این انتظار فرج است.
یعنی ما مرتب نســبت به آینده خودمان ،امیدوار باشیم .اگر
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انتظار یُسر باشد ،خود این انتظار آسانی و یُسر را میآفریند
و اگر انتظار ُعسر باشد ،خودش ُعسر میآفریند».
رئيــس جمهور با بیان اینکه «امــروز در جامعهمان نیاز به
تقویت امید به فردا داریم» ،تصريح كرد « :نمیخواهم بگویم
امروز مردم ما مشکل ندارند ،من میدانم وضع زندگی مردم
چگونه اســت به ويژه آنهایی که حقوق ثابت دارند .اما آیا
ما باید در برابر مشــکالت و شرایط جدید تسلیم بشویم و
یا باید به همدیگر امید بدهیم و به یکدیگر کمک کنیم».
وی با تاکید بر اینکه ما از این دوره عبور خواهیم کرد ،گفت:
«اما باید از این مســیر و برای رســیدن به آینده و روزهای
بهتر ،امیدوارانه و از ســادهترین و کم هزینهترین راه عبور
کنیم .ناامیدی و ناامید کردن مشکالت را حل نمی کند .یک
وقتی ما میخواهیم انکار کنیم و بگوییم مشــکلی نیست،
این بد اســت و نباید مشــکل را انکار کنیم .مشکل وجود
دارد اما اینکه بگوییم مشــکل حل نمیشــود ،این درست
نیست .میخواهیم بگوییم آینده بدتر میشود ،ممکن است
آینده کوتاهمدت بدتر شود ،ولی آینده بلندمدت حتم ًا بهتر
می شــود ،چرا بهتر نشــود .چرا نتوانیم از مشکالت عبور
کنیم؟».
رئيــس هيــات دولــت با طرح این پرســش کــه دالیل
امیدوارکننده برای وضعیتی بهتر در آینده چیســت؟ ،عنوان
كرد« :در تاریخ آمریکا طی  40ســال گذشــته ،کینهتوزتر
از تیم فعلی دولت آمریکا نســبت بــه ایران ،ایرانی و نظام
جمهوری اسالمی شکل نگرفته بود.دشمنیها بوده اما یک
نفر بوده و بقیه در دشــمنی متوســط بودند اما االن در کاخ
سفید بدترین ها دور هم جمع شدهاند».
وی با تشــریح اهداف گردانندگان کاخ ســفید علیه ایران
اســامی اظهار کرد«:آنها کار خود را با یک جنگ روانی
شــروع کردند و جنگ اقتصادی به عنوان هدف میانمدت
آنهاســت .جنگ برای موضــوع کارآمــدی نظام ،هدف
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ســوم و مشــروعیتزدایی از نظام هدف نهایی آنها است.
آن تغییر رژیمی را که ســخن میگویند با مشروعیتزدایی
دنبال می کنند که این مشــروعیت زدایی را با جنگ روانی ،
اقتصادی و موضوع کارآمدی پی میگیرند».
رییسجمهور با طرح این پرســش که «آیا آمریکا به لحاظ
سیاســی در برابر جمهوری اسالمی ایران در این چند ماه و
طبق قضاوتهای جهانی  ،شکســت خورده یا پیروز بوده
است؟» ،افزود «:هیچکس در دنیا به جز چند کشور معدود
نیســت که بگوید تصمیم آمریکا برای خــروج از برجام،
درست بوده اســت .حتی آنهایی که خیلی احتیاط میکنند
اظهار تأســف میکنند ،آنهایی که صریحتر حرف میزنند
میگویند آمریکا اشــتباه کرده و آنهایی که صریحتر حرف
میزنند میگوینــد کار خالف قانون انجام داده و برخالف
مقررات حرکتکرده است».
دكتر روحاني افزود« :جلســه اخیر مجمع عمومی سازمان
ملل و نطقها و سخنرانیها را دیدید و شنیدید .آقای ترامپ
حتی برای ضربه زدن به ایران و تایید سیاستهایش  ،جلسه
شورای امنیت را به ریاست خود برگزار کرد اما چه پاسخی
دریافت کرد .همه  14عضو دیگر در شورای امنیت سازمان
ملل از برجام تعریف کردند».
وی تصريــح كرد« :از لحاظ سیاســت خارجی قطع ًا ایران
پیروز این ماجرا و آمریکا شکستخورده این ماجراست و
فکر نمیکنم هیچ کس در این مسئله تردید داشته باشد .همه
میدانند آمریکا از لحاظ حقوقی ،سیاســی و زیرپاگذاشتن
تعهدات بینالمللی ،حتم ًا دچار شکســت شــده است و ما
موفقیت و پیروزی به دست آوردیم».
وي تاکید کرد« :پس ما از لحاظ سیاسی ،از لحاظ نهادهای
بینالمللی ،از لحاظ حقوقی و افکار عمومی موفق شــدیم،
حتی در خود آمریکا نیز برای دولت آمریکا این یک پیروزی
نیست اما از لحاظ روانی و اقتصادی آمریکا وارد عمل شده
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است».
رئيس جمهور تصريح كرد« :اگر دانشگاه در انتخابات نیاید
اص ً
ال انتخابات گرم نمیشود .دانشجو و دانشگاهیان هستند
که حضور پیدا میکنند و نقش خودشان را ایفا میکنند».
دكتر روحاني با تشکر و قدردانی از همه دانشگاهیان برای
همــه انتخاباتهایی که تا امروز برگزار شــده به ویژه در
اردیبهشــت  96که کار بسیار مهم و بزرگی را انجام دادند،
افزود« :دولت برای شماست .همه باید به هم کمک کنیم تا
راه بهتری برای حل مشــکالت پیدا کنیم .همه باید به هم
کمــک کنیم ،دولت به تنهایی قادر نیســت در این راه همه
گرهها را باز کند و همه باید دست به دست هم دهیم».
وي در بخشی از ســخنان خود گفت« :اگر بنا باشد با یک
شــایعه در فضای مجازی اجناســی که برای یک ماه آماده
شده مردم در دو روز خریداری کنند طبعا  28روز آن قفسه
خالی میماند و در اینجا نمیخواهم بگویم چه کسانی چه
درصدی در مشکالت نقش دارند .ما باید این مشکل را حل
کنیم و باید دست به دســت هم بدهیم و شما دانشگاهیان
باید در خط مقدم باشید».
دكتر روحاني رفع مشــکالت اقتصادی را اولویت نخست
کشــور برشمرد و گفت« :باید این مشکالت را با آرامش و
امید بیشتر حل کنیم .شــایعه شده یک روز ناجوری به نام
 13آبان پیش روی ماســت ،حاال من میگویم که روز 13
آبان هیچ تأثیری نخواهد گذاشت .آمریکا هر کاری خواسته
علیه ما انجام داده اســت نه قبل از  13آبان قبل از  13مهر
انجام داده و همه کارها را کرده است .چیزی به نام  13آبانی
نیست که مردم را نگران بکند و همه اش تبلیغات است».
رئيس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان
اینکــه دولت یازدهم و دوازدهم همواره به دنبال توســعه
فضای باز مجازی در راســتای تقویت دانشگاه و علم بوده
اســت ،گفت« :در دنیای امروز علم و پیشرفت علمی بدون

آشــنایی به فن دیجیتال ممکن نیست و باید زیرساخت آن
توسط دولت بیشتر فراهم شده و همه سواد فناورانهاش را
یاد بگیریم .امروز در کشــورهای اروپایی ،دانشــجوی رده
تحصیالت تکمیلی بدون گذراندن دو آزمون نمیتواند در
هیچ دانشگاهی وارد شود؛ اول باید مسلط به فضای مجازی
باشــد و بتواند از این وسیله خوب استفاده کند و دوم باید
شیوه تحقیق را بداند».
وي تاکید كرد« :باید از امکاناتمان به بهترین وجه استفاده
کنیم .اینکه گفته شــد دانشگاه کوتاهترین راه و راه مستقیم
است ،درست است .علم و دانش ،راه کوتاه و مستقیم را به
ما نشان میدهد؛ باید از این فضا و از این امکانات استفاده
کنیم و بتوانیم تحولی در مســایل اقتصادی و زندگی مردم
به وجود بیاوریم».
دكتر روحاني با بیان اینکه در مشکالت اقتصادی ،ما آغازگر
و مقصر این جنگ نبودیــم ،گفت« :اگر این دولت در این
مقطع سر کار نبود ،همین حادثه و مشکالت منتها به دست
خودمــان رخ می داد و به جای اینکه مــا با آمریکا مواجه
باشیم ،با جهان مواجه میشــدیم .یک کار سیاسی دقیق و
عمیقی به خوبی انجام گرفته است».
وی با اشاره به درخواســت خود از دانشگاهها اظهار کرد:
«امروز در این شــرایط خاص اقتصادی ،بعضی از گرههایی
که در اقتصاد وجود دارد را شــما میتوانید حل کنید .این
ممکن اســت در داروسازی ،در صنعت نســاجی و یا در
صنعت فوالد باشــد .در همه مــواردی که برخی از مواد و
قطعات را ناچاریم از خــارج بیاوریم را می توان در داخل
تولید کرد .لذا باید جهت بدهیم که کارشناسیهای ارشد و
دکتری دانشگاهها به این مسیر بروند».
رئیس جمهور خاطرنشان کرد« :اساســا دانشگاهها باید در
رشــتههایی که خیلی نیاز نداریم ،پا را عقب بکشند ،یعنی
دانشــگاه در رشتههایی که خودکفا هستیم و به اندازه کافی
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فــارغ التحصیل داریم نباید دانشــجو بپذیرد .در بعضی از
رشتههایی که کم داریم باید سرمایهگذاری کنیم .میگویند
دانشــجو چرا بیکار اســت این تقصیر همه ماست تقصیر
دولت و دانشگاه است .همه باید دست به دست هم بدهیم».
وی بــا تاکید بر اینکه دانشــگاه فقط علمآفرین نیســت و
دانشگاه باید کارآفرین هم باشد ،عنوان كرد« :دانشگاه باید
هــم علمآموز و هم مهارتآموز باشــد .خالقیت به وجود
بیاورد و ّال این نیست که مغز دانشجو تبدیل شود به حافظه
کامپیوتری برای مسائلی که استاد در سر کالس گفته و این
را نگه دارد .یک زمانی هم که خسته میشود اتوماتیک پاک
میشــود و از دستش میرود .دانشــگاه برای این بوده که
دانشجو خالق شــود و خالقیت و مهارت هیچ گاه از بین
نمیرود».
دكتر روحاني با اشاره به اینکه علمی مفید است که با رفتار،
اخالق و کار توام شود ،تاکید کرد مهم این است که دانشجو
را طوری تربیت کنیم که بر یک انسان فرهیخته ،کاربلد ،با
مهارت و مسئول تبدیل شود.
رئيس جمهور در بخشــی از سخنان خود ،خاطرنشان کرد:
«دانشگاه باید به علوم سیاسی و مسایل اجتماعی توجه کند،
چراکه مرکز علم ،پژوهش و تحقیق اســت .اشــکال ندارد
دانشجو و دانشگاه کمک کند به احزاب و حتی عضو حزبی
باشد ،اما دانشگاه برای این کار نیست؛ مهد علم است و هر
چه شــما یاد بگیرید باز کم اســت و به یک معنا همه ما تا
آخر عمر طلبه و دانشجو هستیم و باید بیاموزیم از گهواره
تا گور».
وی اظهار كرد« :یکی از کارهای دولت یازدهم و دوازدهم
این بود که در راســتای افزایش تســهیل در تأمین آموزش
عالی به گونه ای اقدام کند تا هر که میخواهد در رشتهها و
مقاطع مختلف درس بخواند با اصول متعدد مواجه نشــود.
دولت در شــهریور امســال الیحهای را تصویب کرد و به
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مجلس فرستاد که مطابق آن اساس سنجشها و ورودیها
در همه مقاطع جز مسایل علمی چیز دیگری نخواهد بود».
رئيــس هيات دولت افزود« :االن در چند موضوع اســتثناء
قائل شــدهایم و گفتیم کســی که در جرایم ســنگینی مثل
جرایم ســازمان یافته ،قاچاق انسان ،تروریسم ،جاسوسی،
و جرایمی کــه تبعات اجتماعی در احــکام دادگاهها دارد
تا زمانی که تبعات اجتماعــی دارد ،از تحصیالت تکمیلی
محروم بشــوند ولی غیر این مورد همه باید آزاد باشــند و
تمام قوانیــن و مقررات غیر از این را ملغی اعالم کردیم و
امیدواریم در مجلس و شورای نگهبان هم تصویب بشود».
وی ایــن اقدام را تحول بزرگی در دانشــگاههای کشــور
دانست و افزود« :شــرایط سهلی را برای ورود دانشجویان
در مقاطع مختلف با این الیحه ایجاد کردیم که راجع به این
الیحه در رسانههای ما یا حتی دانشگاهها حرف بزنند .این
الیحه مهمترین الیحه ای اســت کــه دولت دوازدهم برای
دانشجویان و دانشگاهها داده است و این به معنای آن است
کــه ما فضا را بــاز کنیم و همانطور که وعــده ما به ملت،
دانشجو و اساتید بوده ،دانشگاه امن میخواهیم و دانشگاه
امنیتی نمیخواهیم».
رئيس جمهــور با تاکید بر اینکه ما دانشــگاهی قانونمند ،با
انضباط و منظم میخواهیم تصریح کرد« :دانشگاه حزبی و
جناحی نمیخواهیم؛ دانشگاه ما باید از این قیود آزاد باشد؛
دانشــگاه محل علم ،تحقیق،پژوهش و نقادی و پرسشگری
و البته محل پاســخ به بسیاری از ســواالت است؛البته اگر
بگوییم دانشــگاه باید به همه ســواالت پاسخ بدهد ،شاید
محال باشــد ولی ان شاء اهلل دانشگاه به اکثر سواالت پاسخ
میدهد؛ دوســتان نصیحتی کردند و گفتند ارتباط دولت با
دانشــگاه ،رئیس جمهور با دانشــگاه ،باید بیشتر باشد این
حرف به حق و درســت است و امیدواریم خدا به ما توفیق
بدهد تا عامل به این نصیحت باشیم».
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هشتمین کنگره بینالمللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا برگزار شد

هشــتمین کنگره بینالمللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا  ۱۳و
 ۱۴آبان  ۱۳۹۷در تاالر عالمه امینی دانشــگاه تهران برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران ،در این کنگره که
با حضور رؤسای ســازمانهای فرهنگی و سفرای اسپانیا و
اکوادور برگزار شد ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ضمن خیر
مقدم به مهمانان کنگره گفت« :حضور اســتادان برجسته و
دانشــجویان فرهیخته از ایران و اسپانیا و نیز حضور سفرای
محترم اسپانیا و اکوادور در این کنگره نشاندهنده اهمیت آن
و پشتیبانی این کشورها از آن است».
وی بــا قدردانی از ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی
برای حمایت از این رویداد اظهار داشــت« :سالهاست که
ما صحبت از دهکــده کوچک جهانی میکنیم که معنای آن
این اســت که مرزهای جغرافیایی دیگر مانعی برای تبادالت
فرهنگی کشورها و مردم دنیا نیست .به لطف توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات ،حمل و نقل و رفاه عمومی که در دنیا
به وجود آمده ،دیگر مرزها تعیین کننده نیســت و ما شاهد
رشد عظیم تبادالت علمی و فرهنگی هستیم».
دکتر نیلی احمدآبــادی افزود« :این تبادالت باعث همافزایی
بسیار زیادی شده به گونهای که امروز رشد علم و تکنولوژی
در دنیا سال به سال در حال افزایش است .این بدان معناست
که همه به نقش تبادالت و مبادالت بین کشورها واقف هستند.
شرط توسعه این مبادالت و همافزاییها شناخت دقیق است.
به این معنا که باید شناخت دقیقتری از ملتها ،فرهنگها و
تمدنها داشته باشیم .به همین دلیل امروز رشتههای شناخت
کشورها ،شناخت منطقهها و توســعه آموزشهای زبان در

دانشگاهها و مراکز مختلف به شدت افزایش داشته است».
وی در ادامــه گفت« :در همین دانشــگاه تهــران ،چندین
دانشــکده به امر آموزش زبانهای مختلف ،شناخت مناطق
و کشــورهای مختلف میپردازند .دانشکده حقوق و علوم
سیاسی در امر مطالعات منطقهای ،دانشکده مطالعات جهان
در مطالعه کشــورها به زبان اصلی آنها و دانشکده زبانها و
ادبیات خارجی سالهاســت به آمــوزش زبانهای مختلف
اشتغال دارند .لذا هر چه بیشــتر در حوزه شناخت زبانها،
کشــورها و مناطق مطالعه کنیم ،امکان همافزایی و گسترش
همکاری بین کشــورهای مختلف را بیشتر فراهم میکنیم و
این قطع ًا به توســعه و تحکیم دوستی و صلح بین کشورها
خواهد انجامید».
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
«دو تمدن بزرگ ایران و اســپانیا همــواره از روابط خوبی
برخوردار بودهاند .تاریخ را که مطالعه کنیم اتفاق ناگواری در
رابطه ایران و اسپانیا مشاهده نمیکنیم».
وی افزود« :چه در حوزه تمدنی ،چه سیاسی و چه فرهنگی
شــاهد روابط خوب ایران و اسپانیا بودهایم .در عصر حاضر
هم ،اسپانیا بهعنوان یک کشــور توسعهیافته و هم به عنوان
بخشــی از اتحادیه اروپا ،نقش مهمتری در سیاست خارجی
ایران و روابط بین دو کشور ایفا میکند».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به نقش دانشــگاه تهران در
گســترش این روابط گفت« :طبیعی است که ایران به عنوان
یک تمدن بزرگ میتواند موضوع بسیاری از مطالعات باشد
و تحوالت شگفتســاز ایران ،انگیزه مضاعفی برای مطالعه
محققان فراهم کرده است به گونهای که ما امروز ساالنه شاهد
حضور تعداد زیادی دانشــجو و زبانآموز در دانشگاه تهران
هستیم و این تقاضا رو به رشد است».
رئیس دانشــگاه تهران با یادآوری سیاست بینالمللیسازی
دانشگاه اظهار داشت« :نقش علم در توسعه کشورها بیش از
گذشته نمایان شده است و ما امروز هیچ کشور توسعه یافتهای
را پیــدا نمیکنیم که بدون اتکا به علم بتواند دســتاوردهای
مهمی داشــته باشد .به همین دلیل نقش دانشگاهها به شدت
افزایش یافته اســت و حضور دانشــگاه ،در توســعه پایدار
کشورها به مراتب مؤثرتر و متمایزتر شده است».
وی با طرح این پرســش که دانشگاهها چگونه این نقش را
بهتر ایفا میکنند گفت« :قطع ًا بخشــی از آن در حوزه علمی
است و بخشی به عنوان سفیران علمی است که در اینجا نقش
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دیپلماســی علمی پر رنگ میشــود .لذا ما وقتی صحبت از
توسعه بینالمللی فعالیت دانشگاه میکنیم ،در واقع منظورمان
توسعه مبادالت و مراودات علمی بین دانشگاههای مختلف
جهان است و دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین و مهمترین
و معتبرترین دانشگاه این نقش را وظیفه خود میداند و سعی
میکند آن را در حوزههای مختلف مانند تبادل دانشجو ،تبادل
اســتاد ،برگزاری دورههای مشترک ،نشستها و کنگرههای
بینالمللی و پروژههای مشترک ایفا کند».
دکتر نیلی احمدآبادی از محققان و استادان اسپانیایی حاضر
در کنگره خواســت که در طول حضور خود در ایران امکان
گســترش فعالیتهای بین دانشگاهی در حوزههای مختلف
را هم بررســی کنند و به عنوان ســفیر دانشــگاه تهران در
دانشگاههای خودشان باشند و کمک کنند که این روابط بیش
از پیش توسعه یابد».
رئیس دانشــگاه تهران در پایان اعالم کرد« :دانشگاه تهران با
همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی آمادگی دارد،
بورســیههایی را در اختیار دانشجویان برجسته ایرانشناسی
اسپانیا قرار دهد و از این طریق اقدامی در گسترش فعالیتهای
بین ایران و اسپانیا شاهد باشد».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به تأثیر این فعالیتها خاطرنشان
کرد« :گر چه این فعالیتها ممکن اســت امروز نمود زیادی
نداشــته باشد اما قطع ًا در آینده شاهد تأثیر این فعالیتها در
ایران و اســپانیا خواهیم بود زیرا دانشمندان و محققان در آن
دخیلاند و عمق نفوذ این دانشــمندان در جامعه بسیار زیاد
است».
دکتــر ابوذر ابراهیمــی ترکمان ،رئیس ســازمان فرهنگ و
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ارتباطات اســامی ،ضمن ابراز خرسندی از هشتمین کنگره
انجمن ایرانشناسی اســپانیا ،گفت« :ما ایرانیان در کنار همه
موهبتهایی که داشــتهایم از این موهبت بیبهره بودهایم که
ایرانشناســان خارجی ما را در یــک منظومه تحلیل کرده و
بشناسند .همواره در یک نقطه خاصی مورد توجه قرارگرفتهایم
و نگاههای ایرانشناسان نیز بر همان نقطه معطوف شده است.
گاه جنبه ادبیات ایران ،مورد توجه ایرانشناســان قرار گرفته
و گاه موضوع تمدنی ایرانی برای ایرانشناســان جذبه داشته
است».
وی افزود« :شناخت آنگاه کامل خواهد بود که همه جنبههای
یک موضوع به یک اندازه مورد توجه قرار گیرد و بر اساس
این توجه همه جانبه ،تحلیل و شــناخت صحیحتری اتفاق
بیفتد .امروز پس از شــناختهای نقطهای نیاز به شــناخت
منظومهای ایــران وجود دارد .تصمیماتی کــه امروز دولت
ایــاالت متحده درباره ایران اتخاذ میکنــد بر آمده از همان
شناختهای نقطهای و به دور از واقعیت است».
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با تاکید بر اهمیت
شناخت ،تاکید کرد« :شناخت مقدمه معرفت و معرفت مقدمه
عمل است .اگر ایرانشناســی در همه جنبههای ایران اتفاق
بیفتد آنگاه معرفت به ایران پدیدار میشود که حتم ًا موجب
تعامالت گســترده در حوزههای مختلف خواهد شد .تصور
میکنم ایرانشناسی همواره سبب گردیده تا ایرانشناسان پس
از آشنایی و معرفت به ایران به هستههای اصلی ایجاد روابط
و تعامالت بین کشورها با ایران تبدیل شوند».
دکتر ابراهیمی ترکمان با اشاره به روابط روابط دیرپا و دیرینة
فرهنگی میان ایران و اســپانیا گفت « :روابط این دو کشــور
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قدمتی به درازای تاریخ پرافتخار این دو کشور کهنسال دارد.
روابطی که ســپیدهدم آن به چند صد سال پیش برمیگردد.
از ســوی دیگر حضور هشتصد ساله اســام در اسپانیا ،بر
فرهنگ پذیری اسپانیاییهایی داللت دارد که آغوشی باز در
برابر نســیمهای فرهنگی که بر جامعهشان میوزید ،داشتند.
اســپانیاییها خود ،این دوره را عصر طالیی تمدن اســپانیا
قلمداد میکنند که حوزههای فرهنگیشان تحت تأثیر و تابش
آثار اندیشمندان ایرانی بود».
وی با اشاره به روابط امروز ایران و اسپانیا گفت« :اسپانیا در
دورة معاصر نیز ،نگاهی روادارانه و معتدل به ایران داشــته
است .اگر آن پیوندها و دوســتیها و آشناییها نبود ،دلیلی
نیز بر نگاه دوستانه نســبت به ایران وجود نداشت .در میان
کشورهای اروپایی ،این اسپانیاست که بیش از دیگر کشورها،
پیوندهایی تاریخی و باستانی با ایران و جها ِن ایرانی دارد».
رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در پایان اظهار
داشت« :خرسندیم که نمایندگی فرهنگی ما در کشور اسپانیا،
هم به تقویت کرسیهای ایرانشناسی پرداخته و هم نسبت
به تعمیق و گسترش ادبیات فارسی در آن کشور همت کرده
است».
در ابتــدای ایــن کنگره دکتر ســید احمدرضــا خضری،
رئیس هشــتمین کنگره انجمن ایرانشناســی اسپانیا ،ضمن
خوشامدگویی به مهمانان و شرکت کنندگان در کنگره گفت:
«روابط ایران و اسپانیا به عنوان دو کانون تمدنی مهم یکی در
شرق و دیگری در غرب پیشینهای دراز دارد و بنا بر گواهی
اســناد و شــواهد تاریخی بیش از دو هزار سال بوده است.
این روابط دیرینه در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی در تمام ایــن دوران با فراز و فرود تداوم یافته و
هیچ چیز حتی دوری سرزمینها ،تحوالت سیاسی ،مشکالت
اقتصادی و فشارهای خارجی مانع از آن نشده است .از این
رو به گواهی تاریخ ،مردم دو کشور همواره خاطراتی خوش

همراه با احترام و درک متقابل از یکدیگر دارند».
وی افزود« :در این میان روابط فرهنگی و علمی دو کشور از
دیرباز نه تنها به خودی خود موضوعی مهم و قابل توجه بوده
است ،بلکه همواره به عنوان یک عامل تأثیرگذار در گسترش
و تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی در میان طرفین نقش ایفا
کرده است .همچنان که زبان و ادبیات فاخر دو کشور همواره
مانند رشتهای استوار پیوند میان دو ملت و دو فرهنگ ایران
و اسپانیا را فراهم ساخته و زمینه ساز ترجمه آثار کالسیک و
مدرن دو کشور و به دنبال آن انتقال و مبادله میراث ادبی دو
ملت شده است».
دکتر خضری گفتوگوهای علمی و مبادالت فرهنگی میان
فرهیختگان و اندیشمندان دو کشور و تأسیس کرسیهای زبان
و ادبیات اسپانیولی در دانشگاههای تهران و عالمه طباطبایی
و مراکز آموزش زبان فارســی در دانشگاههای کمپلوتنسه،
بارسلونا ،ســاالمانکا و آلیکانته در اسپانیا را شواهدی بر این
سخن دانست و تأســیس انجمن ایرانشناسی اسپانیا را نیز
گامی در همین جهت توصیف کرد.
وی با یادآوری تأسیس انجمن ایرانشناسی اسپانیا خاطرنشان
کرد« :اندیشــه تأسیس این انجمن را ده سال پیش زمانی که
بهعنوان رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا مشغول خدمت بودم،
با شــماری از ایرانشناسان برجسته و دوستداران ایرانزمین
چون پروفســور خوســه ماریا بالســکث ،پروفسور خوان
مارتوس کســادا ،پروفســور آلبرتو کانترا ،پروفسور خوسه
فرانسیسکو کوتیاس ،پروفسور خوســه آنتونیو آنتون ،دکتر
خواکین رودریگز وارگاس ،پروفسور میگل کروث ارناندث،
پروفســور ماریا خسوس روبیرا ،پروفسور مرینرو ،پروفسور
میگل د اپالســا در میان نهادم که این پیشنهاد مورد استقبال
صمیمانه و ســخاوتمندانه آنان قرار گرفت و اقدامات اولیه
برای پایهگذاری آن انجمن و ثبت در مراجع رســمی اسپانیا
انجام شد».
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وی در ادامــه گفــت« :هر چند متأســفانه تنــی چند از آن
فرهیختگان ازجمله بالسکث ،ماریا خسوس و میگل د اپالسا
امروز دیگر در میان ما نیستند ،اما جای بسی خرسندی است
که نهالی که آن روزها با پشــتیبانی آنان کاشــته شد ،اکنون
در حال ریشــه دواندن اســت و امید میرود با تالشها و
کوششهای خستگیناپذیر کسانی چون دکتر آلفرد کاواناک،
دکتر خواکین ،خانم دکتــر تئا و ...به زودی به درختی تناور
و پرثمر تبدیل شــود که برگزاری هفــت کنفرانس ،ترجمه
و چاپ آثار کالســیک ،انتشــار مجله موندو ایرانی و انجام
کارهای پژوهشــی تنها بخشی از فعالیتهای این انجمن در
سالهای گذشته بوده است».
مشــاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاســت و روابط عمومی
دانشــگاه تهران در پایان سخنان خود گفت« :اینک به اهتمام
دانشــگاه تهران بهعنوان بزرگترین ،مهمترین و کهنترین
دانشــگاه ایران ،انجمن ایرانشناسی اســپانیا ،انجمن ایرانی
تاریخ اسالم ،رایزنی فرهنگی ج.ا .ایران در مادرید و سازمان
فرهنگ و ارتباطات اســامی هشتمین کنگره بینالمللی این
انجمن در دانشگاه تهران برگزار میشود که آرزو دارم گامی
مهم در جهت تقویت روابط همهجانبه و زمینهساز گسترش
ارتباطات دانشــگاه میان دانشگاهها و مراکز علمی دو کشور
باشد».
در ادامه این مراسم ،آقای ادواردو لوپز بوسکتس ،سفیر اسپانیا
در ایــران ،ضمن ابراز خوشــحالی از حضور در این کنگره
گفت« :این برای من لحظه مهمی اســت .ما باید تا جایی که
امــکان دارد در زمینههای مختلف فکری و فرهنگی در کنار
روابط اقتصادی همکاری کنیم».
سفیر اســپانیا در ایران با اشــاره به بازگرداندن تحریمهای
هســتهای از ســوی آمریکا و همزمانی آن با برگزاری این
کنگره اظهار داشت« :امروز روز خاصی است .من متاسفم که
ایاالت متحده به طور یکجانبه از برجام خارج شد و امروز
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تحریمهای مربوط به آن مسئله را بازمیگرداند .این در حالی
است که سازمانهای صاحب صالحیت اذعان دارند که ایران
به تمامی تعهدات هستهای خود پایبند بوده است .اسپانیا در
کنار سایر کشورهای اروپایی تالش میکند به توافق اروپا و
ایران احترام بگذارد و به روابط خود با ایران ادامه دهد».
همچنیــن دکتر خواکیــن رودریگــز وارگاس ،دبیر انجمن
ایرانشناسی اسپانیا ،با اشاره به سابقه ایرانشناسی در اسپانیا
گفت« :در اسپانیا ایرانشناسان تنها و اندک هستند .اگر سابقه
ایرانشناســی در اروپا را بررســی کنیــد در مییابید که در
کشورهای اروپایی مانند فرانسه ،انگلستان ،روسیه و ...سابقه
مطالعه درباره ایران بسیار طوالنی و در بسیاری از آنها بیش از
یک صد سال است .اما سابقه ایرانشناسی در اسپانیا از سال
 ۲۰۰۹به بعد است که با همین انجمن شروع شده است».
دکتر رودریگز افزود« :در اسپانیا حتی یک دپارتمان مطالعات
ایرانــی وجود ندارد .به همین دلیل راهاندازی این انجمن در
اسپانیا یک حرکت بســیار مهم بود .قصد ما راهاندازی یک
دپارتمان زبان فارسی در اسپانیا از طریق همین انجمن است.
به همین دلیل هر سال یک کنگره در شهرهای مختلف برگزار
میکنیم تا مردم اسپانیا با این موضوع آشنا شوند».
وی در پایان ضمن قدردانی از مســئوالن دانشــگاه تهران و
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی ،کمکهای رایزنی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مادرید را بسیار ارزشمند
و دلگرمکننده توصیف کرد.
دکتر آلفرد گوتیرز کاواناک ،رئیس انجمن ایرانشناسی اسپانیا،
نیز در مراسم افتتاحیه ضمن قدردانی از دانشگاه تهران برای
برگزاری هشتمین کنگره انجمن ایرانشناسی در این دانشگاه
گفت« :دانشگاه تهران یک مکان عظیم و محل تالقی اخالق
و علم اســت .ایران در طول تاریخ همیشه خاص بوده است
که بزرگان آن همیشــه در هفت رخ تمــدن ایرانی ،آموزش
و پــرورش را به عنوان ســتون و هویت اصلی این کشــور
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برشمردهاند».
وی با اشــاره به اهمیت این کنگره افزود« :فرصت مغتنمی
اســت برای متخصصــان از حوزههای مختلــف مرتبط با
مطالعات ایران که گرد هم آیند و دانش ایرانشناســی را به
بحث بگذارند و درباره دیدگاههای جدید گفتوگو کنند و
در فعالیتهای گوناگونی که در این کنگره برنامهریزی شده،
مشارکت داشته باشند».
دکتر کاواناک روابط ایران و اســپانیا را مهم برشمرد و چنین
ادامه داد« :اســپانیا و ایران کشــورهایی هستند که در طول
تاریخ با ســنت متنوع ،پیوندهای فرهنگی داشتهاند و هر دو
با برخورداری از گذشــتهای درخشان از تعامل و تساهل در
برخورد با سایر فرهنگها ،مهد تمدن هستند».
رئیس انجمن ایرانشناسی اسپانیا درباره ایرانشناسی گفت:
«حوزه ایرانشناسی هر سال در سطح بینالملل با رویکردهای
نو و کشفیات جدید پرثمرتر میشود ،زیرا هفت رخ تمدنی
ایران از ســومریها تا به قرن بیســت و یکم بخشی از این
هویت است».
این کنگره با ارائه مقاالت علمی در پنلهای تخصصی ادامه
یافت .پس از مراســم افتتاحیه در روز اول ،ارائه مقاالت در
بعد از ظهر ادامه یافت و محققان شــرکت کننده جدیدترین
یافتههای خود را در سه پنل تخصصی ارائه دادند.
در پنل نخســت که به ریاست آلفرد گوتیرز کاواناک برگزار
شد ،دکتر جمال موسوی ،دانشیار دانشگاه تهران ،با موضوع
«ایــران و نماد جغرافیایی  /نجومــی آن در هفت اقلیم ربع
مســکون»؛ دکتر فرناندو کاماچو پادیجا ،استاد تاریخ معاصر
در دانشگاه ائوتونومای مادرید با موضوع «سیاست خارجی
اسپانیا در قبال ایران در طول دورۀ انقالب اسالمی (-۱۹۸۲
»)۱۹۷۸؛ مهندس محمدرضا سحاب ،نقشه نگار ،رئیس هیأت
مدیره مؤسســه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب با موضوع
«پژوهشی در نقشههای تاریخی و کهن ایران و اسپانیا» و دکتر

آلفرد گوتیّرز کاواناک ،رئیس انجمن ایرانشناســی اسپانیا با
موضوع «دیپلماسی مذهبی در دوران طالیی روابط میان ایران
و اسپانیا :ساختار نشانهشناسی امپریالیستی» سخنرانی کردند.
همچنین در پنل تخصصــی دوم که در بعد از ظهر روز اول
به ریاســت خواکین رودریگز وارگاس برگزار شــد ،دکتر
علیرضا اشــتری تفرشی ،استادیار گروه تاریخ تشیع دانشگاه
حکیم ســبزواری ،با موضوع «تشــکیالت سفارت در ایران
عصر مغولی و ایلخانی»؛ حلیمه جعفرپور ،دانشجوی دکتری
تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه تهران با مقالهای تحت عنوان
«بررســی علل گرایش به زبان و ادب عربی در بین حاکمان
زیاری و طاهری»؛ دکتر خوســه ســوتوچیکا ،عضو مرکز
مطالعات بیزانس ،یونــان معاصر و قبرس گرانادا با موضوع
«خســرو دوم ،اوج ایران ساســانی و تبلور یک امپراتوری
جهانی »۶۱۳ -۶۲۷ :و دکتر خواکین رودریگز وارگاس ،دبیر
انجمن ایرانشناسی اسپانیا با موضوع «چهرۀ خلفای اموی و
عباسی در جوامع الحکایات عوفی» به ایراد سخن پرداختند.
پنل پایانی این روز با ارائه مقاالت «حکمت ایرانشــهری و
نقش آن در جنوب اســپانیا» از سوی دکتر محمود جعفری
دهقی ،اســتاد دانشــکده ادبیات و علوم انســانی و رئیس
انجمن ایرانشناســی دانشــگاه تهران؛ «لزوم اتخاذ نگرش
انتقادی به متون فارســی خلقیاتنویسی و استفاده از منابع
جایگزین» توسط دکتر آرمین امیر ،استادیار گروه مطالعات
فرهنگی .دانشکدۀ علوم اجتماعی .دانشگاه عالمه طباطبایی؛
«تحلیل تطبیقی تصویر اســپانیا در ابنحوقل ،اصطخری و
حدودالعالم» از سوی دکتر تئا و اردوسانیدزه ،عضو انجمن
ایران شناســی اسپانیا و «بازسازی امپراتوری مادها و دوران
اولیه هخامنشــی :امپراتوری آریایی» توســط دکترخوسه
لوئیس بلسا ،از دانشــگاه آئوتونومای مادرید ،برگزار شد.
رئیس این پنل دکتر محمود جعفری دهقی بود.
صبــح روز دوم کنگــره با پنل چهــارم به ریاســت دکتر
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سیداحمدرضا خضری ،استاد دانشــگاه تهران آغاز شد .در
این پنل ابتدا حمیده پشتوان ،دانشآموخته رشته زبانشناسی
دانشگاه الزهرا (س) با موضوع «زوال زبانهای بومی ایرانی:
مطالعهای بر اســاس معیارهای یونســکو برای زبانهای در
معــرض خطر» به ارائــه مقاله خود پرداخت .ســپس دکتر
فاطمه احمدوند ،اســتادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی
دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،با موضوع «رابطه بافتار
جمعیتی خوزســتان با چالشهای فرهنگی این سرزمین طی
قرون اولیه اسالمی» و دکتر استر سانچز ،استادیار تاریخ اسالم
در دانشــگاه اتونیای مادرید با موضوع «زنان ایرانی و قدرت
در آخرین ســالهای امپراتوری ساسانی و اوایل امپراتوری
اسالمی ( »)۵۹۰-۶۴۴به ارائه مقاله خود پرداختند .پایانبخش
نخســتین پنل روز دوم ،مقاله دکتر سیداحمدرضا خضری،
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران درباره
«نقــش ایرانیان در انتقال میراث فرهنگــی و هنری ایران به
اسپانیای دوره اسالمی» بود.
پنل پنجم در صبح روز دوم به ریاست دکتر عباس احمدوند،
اســتاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شــد .در این پنل دکتر
گراســیا لوپز ،استادیار بخش مطالعات عرب و اسالمشناسی
دانشــگاه سویل با موضوع «تأویالت پارسی در قلب آندلس
تفســیر قرآن کاشــانی منســوب به محیالدین ابنعربی»؛
خاویرارناندث ،دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی با
موضوع «قصهنویسی شرقی و غربی :از سندبادنامه فارسی تا
سندبار اسپانیایی»؛ دکتر حسن بلخاری ،استاد دانشگاه تهران
و رئیــس انجمن آثار و مفاخــر فرهنگی با موضوع «عناصر
ایرانی الحمراء» و دکتر عباس احمدوند ،عضو هیأت علمی
گروه تاریخ و تمدن ملل اســامی دانشگاه شهید بهشتی با
موضوع «جابهجایی فردوســی ،سعدی ،مولوی و حافظ در
ذهن و زبان ایرانیان» مقاالت خود را ارائه دادند.
پنل ششم هشتمین کنگره انجمن ایرانشناسی اسپانیا به ریاست
دکتر علی تمیزال ،استاد دانشگاه سلجوق قونیه ترکیه برگزار
شــد .در این پنل دکتر محمدرضا ابویی ،اســتادیار دانشگاه
بینالمللی اهل بیت (ع) با مقالهای تحت عنوان «رویکردهای
ابــن رضوان مالقــی و ابن ازرق غرناطی در بازتاب تشــیّع
سلطان مح ّمد»؛ دکترآگوســتین ارناندث برآ ،استاد دانشگاه
پانآمریکانــای مکزیک با موضوع «نقش اشــراف ایرانی در
اوایل خالفت عباسی»؛ ســیده اعظم مرتضوی باباحیدری،
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایرانشناسی دانشگاه میبد با
موضوع «ایران در نگاه مستندسازان ایرانی و خارجی( :فیلم
علف و فیلم ایل راه تاراز)» و دکترعلی تمیزال ،عضو هیأت
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علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارســی دانشکده ادبیات
دانشگاه سلجوق قونیه/ترکیه با مقالهای تحت عنوان «جایگاه
ارزشــی علم در ابیات فارســی احمدی گرمیانی» سخنرانی
کردند.
در آخرین پنل این کنگره دوروزه که به ریاســت دکتر سید
ابوالقاســم نقیبی ،دانشیار دانشگاه شهید مطهری برگزار شد،
ابتــدا دکتر قنبرعلــی رودگر ،عضو هیأت علمی دانشــگاه
فرهنگیان با مقاله «آثار جغرافیایی و فتح نامهها میزانی برای
ارزیابی احادیث مرتبط با شــهرها :مطالعه موردی ســاوه»
دیدگاههای خود را ارائه داد ،ســپس دکتر سرخیو موجامنا،
از کالج علوم سیاســی دانشگاه کاستاریکا ،با مقاله ای تحت
عنوان «دیپلماسی فرهنگی و دینی جمهوری اسالمی ایران در
قبال آمریکای التین (»)۲۰۰۵-۲۰۱۷؛ دکتر فرشــاد زاهدی،
استاد دانشگاه کارلوس سوم مادرید با موضوع «تصویر تهران
در سینما» و دکتر سیدابوالقاسم نقیبی ،دانشیار دانشگاه شهید
مطهری با موضوع «نقش فقیهان ایرانی قبل از صفویه در فقه
شیعه» آخرین یافتههای علمی و پژوهشی خود را ارائه دادند.
در پایان هشتمین کنگره بینالمللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا،
دکتر سیداحمدرضا خضری ،رئیس کنگره و مشاور رئیس و
مدیرکل حوزه ریاســت و روابط عمومی دانشگاه تهران طی
سخنان کوتاهی گفت« :یکی از اهداف سهگانه دانشگاه تهران،
بینالمللیتر کردن دانشگاه است .این کنگره و برگزاری آن در
اینجا را میتوان اقدامی در همین جهت تفسیر کرد».
وی افزود« :دانشــگاه تهران در زمینه برگزاری کنفرانسهای
بینالمللی موفق بوده اســت و این کنگــره هم برگ زرین
دیگری بود که به موفقیتهای دیگر آن افزوده شد».
دکتر خضری با اشــاره به میزان استقبال از این کنگره اظهار
داشت « :این کنگره در دو روز با حدود  ۱۰۰۰نفر  /حضور
برگزار شــد که شمار زیادی از حاضران دانشجویان بودند و
این مطابق اهداف ما بود که در حقیقت این کنگره را به عنوان
یک کارگاه بزرگ آموزشی برای دانشجویان رشتههای مرتبط
در نظر داشتیم».
رئیس هشتمین کنگره بینالمللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا
در ادامه گفت« :استادان گرانقدر و ارزشمندی در این کنگره
حضور داشتند و  ۲۸مقالهای که ارائه شد پس از داوریهای
دقیق از میان بیش از  ۱۲۰مقاله انتخاب شــدند که به جرأت
میتوان گفت هریک از آنها میتواند سرتیتری برای موضوع
پژوهشی جدیدی باشد».
وی در پایان از همه نهادها و افرادی که به انحای مختلف در
برگزاری این کنگره مشارکت داشتند ،قدردانی کرد.
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همایش بین المللی «طراحی برای فرهنگ» در جزیره کیش برگزار شد

همایش بین المللی «طراحی برای فرهنگ» توسط پردیس
بین المللی کیش دانشــگاه تهــران در مرکز همایشهای
بین المللی کیش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس
بین المللــی کیش ،همایــش بین المللــی «طراحی برای
فرهنگ» توسط این پردیس با همکاری سازمان منطقه آزاد
کیش و مجموعه فرهنگی خط سوم روز  18آبان  ۱۳۹۷در
مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
در این همایش تنی چند از اعضای هیات رئیسه پردیس،
تعدادی از مدیران و مســئوالن سازمان منطقه آزادکیش،
استادان کارگاه بین المللی «طراحی برای فرهنگ» و برخی
صاحب نظران این حوزه حضور داشتند.
در ابتدای همایــش دکتر خداداده ،مدیــر گروه طراحی
صنعتی پردیــس بین المللی کیش و دبیــر همایش طی
ســخنانی عمده ترین هدف برگــزاری همایش و کارگاه
طراحی برای فرهنگ را بررسی تاثیرات متقابل فرهنگ و
طراحی بر یکدیگر عنوان کرد.
وی در بخشــی از ســخنان خود اظهار داشت« :حساس
بودن نســبت بــه تفاوت های فرهنگــی می تواند باعث
طراحی موفق تر و تاثیرگذارتر شود ،از سوی دیگر طراحی
می تواند فرهنگ ســازی کرده و سطح کیفیت زندگی و

اخالقیات را در جامعه ارتقاء دهد».
سپس رهبری ،مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش ،درباره
فرهنگ و ارتباط آن با هنر سخنانی ایراد کرد و به بررسی
فرهنگ در ابعاد اجتماعی پرداخت.
در ادامه مراسم پروفسور مارییکه سون نولد ،استاد دانشگاه
دلفت هلند ،بــر اهمیت طراحی برای تجربه تاکید کرد و
گفت« :اگر طراحی با هدف تجربه خوشــایند برای کاربر
طراحی شود می تواند در ارتقای سطح زندگی موثر باشد».
ســپس چن هائو ،محقق و دانشــجوی دکترای دانشگاه
دلفت ،و نصیبه ســلطانی ،کارشناس ارشــد از دانشگاه
دلفت ،نمونه هایی از طراحی برای فرهنگ و طراحی برای
تجربه را ارائه کردند.
سخنران بعدی مراسم ضحی فقیه حبیبی ،کارشناس ارشد
از پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران ،بود که سخنان
خود را بــا موضوع طراحی برای شــادی و ارتباط آن با
فرهنگ ارایه کرد.
آخرین سخنران همایش پروفسور انمیک ون بوئین ،استاد
دانشگاه دلفت و متخصص در فرهنگ ،درباره طراحی برای
فرهنگ سخنانی ایراد کرد .وی به روش ها و تکنیک هایی
در طراحی اشــاره کرد که می توانند طراح را به سمت در
نظر گرفتن حساسیت های فرهنگی سوق دهند.
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رئیس دانشگاه تهران با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دیدار و گفتوگو کرد

نمایندگان تشکلهای دانشجویی ۱۶ ،مهر  ۱۳۹۷با رئیس دانشگاه
تهران ،دیدار و در زمینه مســائل مرتبط با تشــکلهای خود با وی
گفتوگو کردند.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران در این دیدار
پس از شنیدن نظرات دانشجویان حاضر به نکاتی اشاره کرد.
وی در ابتدای ســخنان خود ضمن اظهار خوشــحالی از برگزاری
این جلسه ،نقش تشکلهای دانشجویی را در توسعه دانشگاه ممتاز
توصیف کرد و گفت« :تشکلهای دانشجویی همواره موجب ایجاد
نشــاط و امید در دانشگاه بوده و نقشی اساسی در توسعه علمی و
فرهنگی دانشگاه دارند».
رئیس دانشــگاه با تشویق دانشجویان به داشــتن افقهای بازتر و
بزرگتر ،خاطر نشان کرد« :رضایت داشتن از وضع موجود سرآغاز
سقوط است .باید افقهای دانشگاه را بازتر و بزرگتر ببینیم .امروز
رقابت در دانشــگاه تهران از ســطحی ملی و داخلی به ســطحی
بینالمللی ارتقا یافته و شــما دانشجویان با درک درست از شرایط
میتوانید در این راستا کارهای بزرگی را انجام دهید».
دکتر نیلی احمدآبادی داشتن نگاههای متفاوت را زمینه رشد برشمرد
و تصریح کرد« :دانشــگاه محل تضارب آرا و احترام قائل شــدن
برای دیدگاههای مختلف است .به همین دلیل معتقدم باید از انتقاد
استقبال کرد و آن را زمینهای برای پیشرفت قرار داد .البته باید یادمان
باشــد که انتقادها باید سازنده باشد .نظرات تند و یکسویه و فاقد
استدالل بیشتر موجب انحراف از مسیر پیشرفت است .ما از انتقاد و
دیدگاههای متنوع استقبال میکنیم اما اعتقاد داریم سیاهنمایی و صرف ًا
به نقاط منفی یک جریان پرداختن متناسب شأن و جایگاه دانشگاه
و دانشگاهیان نیست».
رئیس دانشــگاه تهران در بخش دیگری از ســخنان خود به برنامه
سوم توسعه دانشگاه و محورهای کالن آن ،از جمله گسترش روابط
بینالمللی ،کارآفرینی و مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالق حرفهای
اشاره کرد و این اهداف را متناسب با الگوی تمدن ایرانی و اسالمی
دانست.
وی اظهار کرد« :دانشــگاه برای پذیرش مســئولیتهای اجتماعی
جدیتر آماده اســت و در عین حال از دیگر دستگاههای اجرایی و

مسئوالن ارشد کشور درخواست داریم که بیش از پیش به دانشگاه
اعتماد و در حل مشکالت اجتماعی از ظرفیت دانشگاهیان استفاده
کنند».
دکتر نیلی احمدآبادی درباره نبود رویههای مشــابه در دانشــگاه،
گفت« :دانشــگاه تهران ،دانشــگاه بسیار بزرگی اســت؛ قرار بود
اختیارات بیشتری به صف داده شود و صف سپاری صورت گیرد
که بروکراســی کم شود ،این ایده درست اســت اما اگر برای این
صف سپاری آییننامههای دقیق و رویههای معین نداشته باشیم از
استاندارد خارج خواهیم شد».
وی افزود« :دانشگاه باید به گونهای باشد که به هر نقطه از آن ،چه
کیش باشد چه فومن و چه پردیس مرکزی ،بروید احساس کنید در
دانشگاه تهران هستید .دانشگاهیان باید دارای فرهنگ کاری مشابه و
آموزشهای حین خدمت مشابه باشند تا رفتاری مشابه در دانشگاه
رایج شود».
پیش از سخنان رئیس دانشگاه تهران ،معاون فرهنگی دانشگاه هدف
از برگزاری این جلســات را نزدیکتر شدن دیدگاههای نمایندگان
تشکلهای دانشجویی و مدیران ارشد دانشگاه دانست و گفت« :ما
معتقدیم هرچه دانشجویان و مدیران دانشگاه با هم بیشتر گفتوگو
کنند زمینه رشد و توسعه دانشگاه بیشتر فراهم میشود .تشکلهای
دانشجویی یک رکن مهم دانشگاه هستند و اینکه در جریان رخدادها
و سیاستهای دانشگاه باشند به آنها کمک میکند دانشگاه را در
مسیر خود بیشتر یاری کنند».
در ادامه نمایندگان تشــکلهای دانشــجویی هر یــک نظرات و
پیشنهادات خود را در راســتای ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای
دانشــجویی ارائه کرده و خواســتار توجه بیشتر دانشگاه در ایجاد
بسترهای الزم توسعه فعالیتهای این تشکلها شدند.
در این جلســه انجمنهای علمی دانشجویی ،کانونهای فرهنگی،
هنری ،اجتماعی و دینی دانشــجویی ،انجمن اســامی مســتقل
دانشجویان ،جامعه اسالمی دانشجویان ،انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه تهران و علوم پزشــکی تهران ،بسیج دانشجویی دانشگاه
و نشــریات دانشجویی و تعدادی از مدیران و کارشناسان معاونت
فرهنگی دانشگاه حضور داشتند.
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سخنرانی رئیس دانشگاه تهران در
اولین همایش بینالمللی
فلزات غیرآهنی و فناوری وابسته
رئیس دانشــگاه تهران در نخستین همایش بینالمللی فلزات
غیرآهنی و فناوری که  ۱۰مهر  ،۱۳۹۷با حمایت و محوریت
شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد ،به سخنرانی پرداخت.
دکتر محمود نیلی احمدآبــادی در ابتدای این همایش گفت:
«تالش من بر این اســت تــا در حوزههای مختلف از جمله
مهندســی متالورژی ،معلمی دانشــگاه وهمچنین با توجه به
مسئولیتهایی که در انجمن متالورژی و دانشگاه تهران دارم به
موضوع کنفرانس بپردازم».
وی با بیان اینکه در انجمن مهندسی متالورژی کارهای متعددی
صورت می گیــرد ،افزود« :به دلیل اینکــه این انجمن هم با
صنعت و هم دانشگاه ارتباط دارد ،باید موضوعات تخصصی
از هر دوجنبه مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین نهادی نیاز است
تا موضوع صنعت را از دیدگاه هر دو طرف ،بیطرفانه بررسی
کند تا نوعی شناخت جامع و یکپارچه حاصل آید و البته این
امر از جمله وظایف یک انجمن علمی و تخصصی است».
به گفته رئیس دانشــگاه تهران امروز نهتنها در ایران بلکه در
تمامی دنیا بســیاری از طرحهای توســعه دچار یکسری از
کمبودها و مشکالت هســتند و موضوعات زیستمحیطی،
فقدان یک زنجیره کامل و غیر اقتصادی بودن از جمله مهمترین
آنها در ایران است.
دکتی نیلی احمدآبادی در ادامه با بیان رویکرد مهندسی متالوژری
به چالشهای موجــود در این زمینه پرداخت و قدیمی بودن
تکنولوژی ،تجهیزات و فرایندها ،مشکالت زیستمحیطی و
هزینههای ناشــی از آن برای صنعت و محیط اطراف ،بحث
بازاریابی ،شبکههای حمل و نقل ،انرژی و آب و عدم توازن در
زنجیره تولید را از جمله این چالشها توصیف کرد.
وی کیفیت نیروی کار و عدم استفاده از نیروی کار تحصیلکرده
را بهعنوان یکی دیگر از چالشهای موجود برشمرد و گفت:
«ایران یکی از موفقترین کشورها در تربیت نیروی دانشگاهی
اســت .امروز بیش از /۲ ۴میلیون دانشــجو در حال تحصیل
هستند و طبیعی است که به همان نسبت دانشآموخته داریم.
اما بیشــترین بیکاری در قشــر تحصیلکرده است .تحصیل
کردهها بزرگترین ســرمایه هر کشور هستند که به اتکای آنها
میتــوان جریان اقتصادی و ارزش افزوده ایجاد کرد .با توجه

به نسبت نیروی کار در صنایع ،حضور نیروهای تحصیلکرده
بهویژه از دانشگاههای برتر بسیار کمتر است».
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به فقدان رابطه معنادار بین تولید،
آموزش و پژوهش تصریح کرد« :در مقایسه بین دستاوردهای
پژوهشــی محققــان ایرانی در حــوزه متالــورژی و تولید،
سرمایهگذاری و صنعتی که در زمینه فوالد است مالحظه شد
که بیشــترین مقاالت ما در زمینه فوالدهای هایتک است .در
حالی که بیشترین سرمایهگذاری در صنایع باالدستی صورت
گرفته اســت .حتی در دورههای آموزشی هم رابطه معناداری
وجــود ندارد و این نشــان میدهد که دانشــگاهها در حوزه
آموزش و پژوهش یک مسیر میروند و صنعت ،مسیر دیگری
را طی می کند».
دکتر نیلی احمدآبادی با بیان این سوال که آیا دانشآموختگان
مــا میتوانند بهخوبی وارد صنعت شــوند ،شــرط مقابله با
چالشها را پژوهش دانســت و گفت« :ما نمیتوانیم به طور
مدام واردکننده تکنولوژی باشــیم و باید بتوانیم تکنولوژی را
توسعه دهیم .میتوانیم تکنولوژی را در یک زمانی وارد کنیم،
امــا نمیتوانیم برای ارتقای آن نگاهمان همــواره به خارج از
کشــور باشد .چون نه هزینهها اجازه میدهد و نه دنیا لزوم ًا با
ما همراهی خواهد کرد ،آن هم با توجه به شــرایط سیاسی که
ما داریم .همه کشــورها تکنولوژی را وارد کردند و با اتکای
دانشگاهها آن را توسعه دادند و ما در این زمینه ضعیف عمل
کردهایم و زمانی که دستاوردهای پژوهشی را با صنعت مقایسه
میکنیم ،بین آنها تقارن و همراهی مشاهده نمیشود».
وی افزود« :همه بر این توافق دارند که خروج از وضعیت کنونی
اقتصاد کشــور بدون همکاری صنعت و دانشگاه امکانپذیر
نیست .در برخی مواقع دانشگاه متهم می شود به عدم همکاری
و در جای دیگر صنعت[ ،امــا] من معتقدم هیچکدام از آنها
صحیح نیست .صنعت یک واحد تجاری است و باید اقتصادی
فکر کند .دانشگاه هم باید در مرزهای دانش حرکت کند و هر
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یک از آنها نیازمند تامین منابع مالی و پشتیبانی هستند که
از یکدیگر مجزاست .در کشورهایی همکاری بین دانشگاه
و صنعت ایجاد شده است که حوزه صنعت آنها اتصال به
یک اقتصاد جهانی دارد».
رئیس دانشــگاه تهران ادامه داد« :شــاید در کشور ما دلیل
اصلی مشکل عدم ارتباط صنعت با دانشگاه را باید در حوزه
اقتصاد و سیاستگذاریهای کالن مالحظه کنیم .صنعت و
یا دانشگاهها بهتنهایی نمیتوانند سیاستگذاری کالن کنند،
بلکه قانونگذار و مجلس است که در قالب بودجه سالیانه
سیاستهای کالن را تعریف میکند .اگر ما از این منظر نگاه
نکنیم ،این مشکالت همواره وجود خواهند داشت».
دکتر نیلی احمدآبادی با انتقاد از خروج فارغالتحصیالن از
کشور تصریح کرد« :این امر از لحاظ ژنتیکی هم کشور را
دچار مشکل خواهد کرد .اگر این نخبگان خارج شوند ،بقیه
دنیا را اصالح ژنتیکی کنند و ما از توانمندی آنها اســتفاده
نکنیم به مرور کشــور ما که یکــی از افتخارات آن وجود
استعدادهای درخشان اســت ،دچار مشکل در زمینههای
مختلف خواهد شد».
به گفتــه وی یکی از راههای نگهداری اســتعداهای برتر
ایجاد شــغل ،شأن و جایگاه است .یک نخبه تنها خواهان
شــغل نیست ،بلکه باید جایگاه داشــته باشد و بتواند در
تصمیمگیری و تصمیمســازی متناسب با توانمندی خود
حضور یابد.
رئیس دانشــگاه تهــران تاکید کرد« :ما ازطرف دانشــگاه
تالشمان بر این است تا در حوزه تبدیل دانش به کسب و
کارهای جدید وارد شویم و با صنعت ارتباط گستردهتری
داشته باشیم .در دانشگاه تهران الگوی موسسات مشترک را
پیشنهاد کردیم و هدف این موسسات این است که محققان
و صنعتگران در سطوح مختلف در کنار هم قرار گیرند تا
بتوانند دانشگاه و صنعت را رهبری کنند».
دکتر نیلی احمدآبادی خاطر نشان کرد« :با تمام تالشهایی
که صورت می گیرد باید گفت این که این یک جریان جاری
و مداوم در دانشگاه و صنعت نخواهد شد؛ اینها انگیزههای
مدیران و بخشــی از بدنه است و نه همه بدنه .یک الگوی
یکپارچه برای سیاستهای کالن ،اقتصاد ،توسعه صنعت و
دانشگاه باید پیاده کرد .در این شرایط بهترین شیوه ورود به
قانونگذاری است .یعنی اگر از این همایش یک بند قانون
حاصل آید تا یکی از چالشهایی را حل کند که ریشه آن
در قانونگذاری و سیاستهای کالن است ،به نظر اینجانب،
یکی از موفقترین سمینارها خواهد بود».
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بازدید نمایندگان مجلس شورای
اسالمی از مجموعه خوابگاههای
دانشگاه تهران

چهار نماینده مردم تهران با حضور در کوی دانشگاه تهران،
با دانشجویان دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از اداره کل
امور خوابگاهها ،چهار نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اســامی ۲ ،آبان  ،۱۳۹۷از مجموعه کوی دانشــگاه تهران
بازدید و از نزدیک با مســائل و مشکالت دانشجویان ساکن
کوی آشنا شدند.
طیبه سیاوشی ،عضو کمیسیون فرهنگی؛ سیده فاطمه ذوالقدر،
عضو کمیســیون فرهنگی؛ فاطمه سعیدی ،عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقــات و محمود صادقی ،عضو کمیســیون
آموزش ،نمایندگان بازدیدکننده از کوی دانشگاه بودند.
نماینــدگان در ابتدای ورود به کوی در دفتر شــورای صنفی
خوابگاه در نشستی دوستانه پای صحبت دانشجویان نشستند
و بعد از آن به بازدید از قســمتهای مختلف مجموعه کوی،
پروژههای عمرانــی ازجمله درمانــگاه و خوابگاه  250نفره
پرداختند و سپس محمود صادقی از باشگاه بدنسازی ،سینما،
مجموعه فروشگاههای کوی پسران بازدید کرد.
نمایندگان فاطمه ســعیدی ،طیبه سیاوشــی و سیده فاطمه
ذوالقدر ازخوابگاهای چمران و فاطمیه دختران بازدید کرده
و در جمع صمیمی دانشجویان حضور یافتند.
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پردیس البرز دانشگاه تهران برگزار کرد:

کنفرانس ملی نقش مطالعات میانرشتهای در توسعه علمی و کارآفرینی
کنفرانس ملی نقش مطالعات میانرشتهای در توسعه علمی و
کارآفرینی کشــور توسط پردیس البرز دانشگاه تهران برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس
البرز ،کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشــتهای در توسعه
علمی و کارآفرینی کشور  ۲۸آبان  ،۱۳۹۷با پیام دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این همایش پیام رئیس دانشگاه تهران توسط دکتر
سید احمدرضا خضری مشــاور رئیس دانشگاه و مدیرکل
حوزه ریاســت قرائت شد .در بخشی از این پیام آمده است:
«توجه جدی به بازارکار آینده و آمادهســازی دانشجو برای
شــرایط بســیار متغیر امروز نمیتواند از مسیر آموزش فاقد
نوآوری و ایستا صورت گیرد .برای یافتن پاسخها الزم است
نقاط قوت و ضعف موجود مورد بررسی قرار گرفته و به اتکا
این یافتهها نقشه راه آینده به خوبی ترسیم گردد .مطالعات و
تجارب نشان میدهد که یکی از مسیرهای پاسخ به این نیاز
قطع ًا توسعه برنامههای آموزشی میان و بین رشتهای است».
در بخش دیگر به اهمیت پیشرفت فناوری اشاره شده است:
«افزایش دستیابی بشر به ناشناختههای جهان و متعاقبا ظهور
فناوریهای جدید در قرن حاضر باعث شده است تا شرایط
متفاوتی بر جهان حاکم شــود به گونهای که چرخه توســعه
تکنولوژی و تقاضا با سرعت بیشتری به حرکت درآمده است
و سرعت رشد دانش بشر به صورت شگفتانگیزی افزایش

یافته است».
در ادامه پیام آمده اســت« :مطالعات و تجارب نشان میدهد
که یکی از مسیرهای پاسخ به این نیاز قطع ًا توسعه برنامههای
آموزشی میان و بین رشتهای است .میانرشتهای درواقع نوعی
فلســفه ،روششناسی ،مفهوم ،فرایند ،شــیوه و تفکر است.
همچنین میتوان میانرشــتهایها را گونه خاصی از تعامل،
ارتباط ،همکاری هدفمند و آگاهانه و روشمند و حرفهای میان
کنشگران و متخصصان حوزههای مختلف علمی دانست».
همچنین در پیام رئیس دانشــگاه تهران تاکید شده است که
«امروزه در جهان ،نظامهای آموزشــی و دانشگاهی در حال
رویآوری به سیستم توسعه میانرشتهایها هستند زیرا نظام
دانشگاهي امروزه میداند تعامل با نظام اجتماعي و صنعت،
نیازمندیهــا و ضرورتهایــی را برای آن بــه وجود آورده
بهگونهای که ديگر قادر نيست مسائل متنوع و پيچيده جامعه
را با تمركز بر فعالیتهای تکرشــتهای حل كند و رضايت
ذینفعان آمــوزش عالي(دانشــجويان ،كارفرمايان ،صنعت،
خانوادهها ،جامعه و دولت) را تأمین نمايد».
پس از قرائت پیام رئیس دانشگاه ،دبیر علمی همایش گزارشی
از روند برگزاری کنفرانس و تالشهای کمیته علمی و شورای
سیاستگذاری آن ارایه کرد.
دکتر یونس نوربخش ،رئیس کنفرانس ،ضمن تشکر از همه
اســتادان و دانشجویان و دانشکدهها و پردیسهای همکار و
حمایت کننده گفت« :دانشــگاهها را به صورت کالسیک با
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دیسیپلینها و رشتههایش میشناسند .وقتی از علم سخن به
میان میآید به طــور معمول ذهنها متوجه گروههای علمی
دانشــگاهها میشــود که آنها نیز عموما بر اســاس تعاریف
معمولی کــه در دانشــگاههای دنیا صورت گرفته ،شــکل
گرفتهاند .سنتهای علمی نیز در این قالب در دانشگاهها به
وجود آمدهاند».
وی افــزود« :در دوران مدرنیته ،تفکیک علوم از یکدیگر بر
اســاس موضوع هر علم ،مسئله و روش آن صورت گرفته و
علوم از نظر مســئله و روش حل آن با یکدیگر متفاوت بوده
و هر کدام بر اســاس یک نیاز علمی به وجود آمدند .اگر چه
قبل از مدرنیته ارتبــاط علوم و عالمان با یکدیگر امر بدیهی
شمرده میشد و دانشمندانی که جامع علوم معقول و منقول
بودند ،بســیار بودند اما در عصر جدید ایجاد دیسیپلینها و
دپارتمانهای تخصصی محور شکلگیری مراکز علمی جدید
شــد .تربیت نیروی کار ماهــر و متخصص به عنوان یکی از
نیازهای جامعه صنعتی تاثیر بسزایی در این امر داشت».
وی در ادامه خاطر نشان کرد« :نیاز علوم به یکدیگر نه تنها یک
ضرورت علمی برای توســعه قلمرو دانش بلکه نیاز زندگی
مدرن در دنیای پیچیده کنونی اســت .روزآمد کردن علوم و
دســتیابی به علوم جدید رمز پاسخگویی به نیازهای جوامع
و تمدنهای مدرن و دســتیابی بــه قدرت علمی و اقتصادی
در جهان کنونی اســت .طرح پرسشهای جدید از جهان و
دستیابی به پاسخهای نو و کارآمد و همسو با تحوالت فکری،
اجتماعی و انســانی تنها راه گشــودگی علمی است .ایجاد
زمینههای اجتماعی و فرهنگی که شرایط الزم را برای در هم
شکستن مرزهای دانش فراهم کند از شرایط دیگر تحول علم
در جامعه است .بنابراین ،سوال اساسی این است که آیا شرایط
ساختاری ،ذهنی و فرهنگی الزم در مراکز علمی ما برای رشد،
جهش و تحول در علم وجود دارد؟ آیا امروز دانشگاههای ما
به درجهای از بلوغ رسیدهاند که امکان یا ضرورت مطالعات
میانرشــتهای مطرح شــود یا هنوز ما در مرحله امتناع از آن
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هســتیم؟ آیا پرداختن به بحث میانرشتگی امروز یک امکان
اســت و یا ضرورت؟ و آیا تحقق آن در عمل ممکن است و
یا ممتنع؟»
رئیــس کنفرانــس تاکید کرد« :پاســخ اولیه من این اســت
که پرداختن دانشــگاهها به رشــتههای میانرشــتهای امروز
اجتنابناپذیر و بلکه ضروری اســت .نه تنها یک ضرورت
دانشــی بلکه یک ضرورت اجتماعی است .میانرشتهایها
دروازه رهایی دانشــگاه از نظام خشــک بیحاصل اداری و
زمینهای برای آزادی افکار و ایدهها و زمینه نوآوریهاســت.
امروز باب گفتوگــو در یک زمینه علمی و بهمنظور تفاهم
حتی بین اندیشــمندان نیز بسته اســت و عمال گفتوگویی
صــورت نمیگیرد و همه در خط موازی هم مســیر خود را
میپیمایند .بر همین اساس دانشگاهها به محیطهای کسالت
آور و خســته کنندهای برای نسل جوان جویای اندیشهها و
راههای نو تبدیل شدهاند».
وی در پایان سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس
بتواند نقشه راهی برای دانشگاه تهران و در بعد وسیعتر برای
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه کند.
دکتر سید حسین حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه تهران ،نیز
در این همایش ضمن بررسی وضعیت رشتههای کارشناسی
در دانشــگاه به سیاســتهای در حال حاضر دانشگاه برای
حداکثر بهرهمندی دانشجویان از رشتههای تکمیلی اشاره و
خاطر نشــان کرد« :دانشــگاه تهران با پرداختن به چگونگی
چینش واحدهای درســی و اســتفاده از واحدهای تکمیلی
در این راســتا گامهایی برداشته است و چند سناریو و مدل
برای تحقق ارتباط رشــتهها با همدیگر وجــود دارد که از
جمله برنامههای دانشگاه تهران برای تسهیل امکان انتخاب
درسهای اختیاری بیشــتر برای دانشــجویان از رشتههای
مختلف است».
در این کنفرانس  10مقاله منتخب ارائه و بیش از  40سخنران در
سالن اصلی و پنلها به سخنرانی و بحث و گفتوگو پرداختند.
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در مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی
دكتر سيد احمد رضا خضري:

مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی يكي از مصاديق راستين انسان دانشگاهي بود
دكتر سيد احمد رضا خضري در مراسم بزرگداشت مرحوم
دکتر غالمحســین صدیقی که يكم آبان  ،1397با حضور
شــخصیتهای علمی و فرهنگــی در انجمن آثار و مفاخر
فرهنگي برگزار شد ،اين استاد بزرگوار را يكي از مصاديق
راستين انسان دانشگاهي توصيف كرد.
دكتر ســيد احمد رضا خضري ،مشــاور رئيس و مدير كل
حوزه رياســت و روابط عمومي دانشگاه تهران گفت« :در
اين مراســم به سه مناســبت مختلف حضور يافتهام .اول
اينكه دكتر صديقي اســتاد دانشــگاه تهران بــود و بنده به
نمايندگي از دانشــگاه تهران و تجليل از خدمات ايشان در
اين جلســه شركت كردهام .ديگر اينكه شخصا از آثار استاد
بهرههاي بســياري را بردهام و نكته آخر جناب دكتر مدتي
رياست اداره كل دبيرخانه دانشگاه تهران را بر عهده داشته
است و من اين سمت را البته با تغيير عنواني كه يافته است،
اكنون در دانشگاه دارم .از اينرو وقتي اين پيشينه را بررسي
ميكردم و چنين اســتاد اليق و شايستهاي را بر اين منصب
ديده بودم ،الزم دانســتم اگر روزي بزرگداشتي بود ،بتوانم
در حق اين بزرگوار اداي دين كنم».
وي سپس ســخنان خود را در دو فصل ادامه داد و افزود:
«فصل اول در باب مفهوم دانشــگاه است .حدود  85سال
پيــش انديشــهاي ديرين كــه در ايران از قبــل زمينههاي
شــكلگيري آن فراهم شــده بود به بار نشست و در سال
 1313مفهومي به نام دانشگاه در ايران توليد شد كه سبمل
بيروني آن دانشگاه تهران بهعنوان نماد آموزش عالي كشور

بود .اين دانشــگاه از زمان تاســيس نقش بسيار حياتي در
تحوالت اقتصادي ،سياســي ،اجتماعي و فرهنگي ايفا كرده
و بزرگان و انديشــمندان بسياري دستپروده اين دانشگاه
هستند كه توانسته اند به جامعه خدمت كنند».
دكتر خضري با اشاره به نسل نخستين كساني كه در دانشگاه
تهران فعاليت داشتهاند ،خاطرنشان كرد« :نسل نخستيني كه
اين دانشــگاه را ايجاد كردند ،به خدمت گرفته شدند و يا
اينكه در دانشــگاه تهران بهعنوان دانشــجو پذيرفته شدند
همه آنها انســانهاي تاثيرگــذار ،دانشآموخته ،فرهيخته و
شايســته و يا به تعبير من انسان دانشگاهي بودند و ميتوان
گفت دکتر غالمحسین صدیقی نيز يكي از مصاديق راستين
انسان دانشگاهي بود».
مشاور رئيس دانشگاه افزود« :چون هنوز دانشآموز مكتب
تاريخ هســتم در فصل ديگر ســخنان خود ،از اين منظر به
زندگي و كارنامه اين استاد بزرگوار ميپردازم .دكتر صديقي
در سال  1317با طي موازين و مقرراتي كه امروزه ميتوان
براي جذب اســتاد معيــار قرار داد  ،بهعنوان دانشــيار در
دانشگاه تهران استخدام شدند و در سال  1352رتبه استاد
ممتازي را كسب كردند .مورد ديگراين است كه ايشان ارتقا
خود را از راهها و مراحل قانوني بهدست آوردند».
وي بــا يادآوري تدريس اســتادانه و بينظير دكتر صديقي
تاکید كرد« :دكتر صديقي در تدريس بيبديل بودند ،شواهد
و مداركي هم بر صحت ايــن موضوع وجود دارد كه البته
نمونهاي از آن را ارائه خواهم داد .نكته ديگر بحث تعهد و
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مسئوليتپذيري اجتماعي اين استاد
بزگوار اســت ،ايشان تالشي بينظير
براي تربيت نســل آينده و همچنين
عشق بسياري به دانشگاه داشتند».
به گفته دكتر خضري ،استاد صديقي
دانشگاه را محل كسب علم ميدانستند
و معتقد بودند علــم در كنار اخالق
تنها چيزي اســت كه ميتواند انسان
را به درجه عالي برساند.
مشاور رئيس دانشگاه در پايان دكتر
صديقــي را بهعنوان يك عاشــق و
دوستدار وطن توصيف كرد و افزود:
«ايشــان عاشــق آن وطني است كه
هزاران انسان شــريف و با گذشت
جان ،مال ،آبرو و شخصيت خود را
در طول تاريخ قربانــي آن كردند و
در جايي گفتند که گوشت ،پوست،
رگ و استخوان من به عشق و عالقه
نســبت به اين كشــور سرشته شده
است».
در ايــن مراســم كــه بــا حضور
شــخصیتهای علمــی و فرهنگی
همچــون حجتاالســام هــادی
خامنــهای ،دکتــر علی اســماعیلی،
نماینده مردم نــور و محمودآباد در
مجلس شورای اسالمی؛ دکتر احمد
کتابی ،دکتــر نوشآفرین انصاری و
اســتاد منوچهر صدوقیسها برگزار
شــد ،دکتر حســن بلخاری ،رئیس
انجمن؛ دکتر مهــدی محقق ،رئیس
هیــأت مدیره انجمن آثــار و مفاخر
فرهنگی؛ دکتر رضا داوری اردکانی،
رئیس فرهنگســتان علوم؛ دکتر باقر
ســاروخانی ،عضــو هیــأت علمی
دانشــگاه تهران؛ و دکتــر تقی آزاد
ارمکی ،عضو هیأت علمی دانشــگاه
تهران نیــز در توصیف شــخصیت
علمــی و اخالقــی اســتاد صدیقی
سخنرانی کردند.
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در بیست و پنجمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی صورت گرفت

تقدیر از دکتر رضا داوری اردکانی
به عنوان استاد خادم کتاب

دکتر رضا داوری اردکانی در بیست و پنجمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
به عنوان «استاد خادم کتاب» مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران ،در مراســم اختتامیه بیست و پنجمین
جشــنواره ملی کتاب سال دانشجویی که  28آبان  1397در تاالر فردوسی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد ،از دکتر رضا داوری اردکانی ،استاد
فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم ،به عنوان «استاد خادم کتاب» تجلیل
و تقدیر شد.
اســتا داوری اردکانی در این مراسم در سخنان کوتاهی گفت« :من یک دانشجوی
ساده هستم و با دانشجویی پیر شدم .شما با تجلیل و تقدیری که امروز انجام دادید
در واقع دانشجویی را عزت و حرمت کردید وگرنه خدمت به کتاب که وظیفه هر
دانشجویی است و هر دانشجویی حتما خدمتگزار کتاب است».
استاد فلسفه دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت« :دانشکده ادبیات دانشگاه تهران محل
زندگی من بوده و بیش از  60سال در اینجا بودهام و اینجا برای من پر از خاطره است».
وی افزود« :من خودم را خادم کتاب نمیدانم ،چون دانشــکده ادبیات جایی است
که خادمان کتاب بزرگی داشــته اســت که من در مقابل آنها چیزی نیستم .من نقد
کتابهای بســیاری نوشتم و در عنفوان جوانی نوشتن را با نقد کتاب شروع کردم.
وقتی کتاب «بازیگران عصر طالیی» ابراهیم خواجه نوری را میخواندم در فصلی که
مربوط به مدرس بود ساعتها درنگ و از آن زمان شروع به نوشتن نقد کتاب کردم
و تا اکنون نقد کتاب را رها نکردهام».
رئیس فرهنگســتان علوم ادامه داد« :متأسفانه در روزگار ما نقد کتاب رونق چندانی
نگرفته است و بنده اگر خدمتی به کتاب کرده باشم همین نقد کتابهایم است وگرنه
کتاب خواندن یک وظیفه دانشجویی است».
دکتر داوری اردکانی در پایان خاطرنشان کرد« :دلم میخواست ساعتها درباره کتاب،
کتابداران و اهل کتاب حرف بزنم ولی متاسفانه زمان برای این کار وجود ندارد .دوستان
لطف کردند و من را به عنوان یکی از پیران دانشــگاه احترام کردند .من یک معلم و
دانشجوی ساده بیش نیستم .امیدوارم بتوانم باز هم کتاب بخوانم و بنویسم».
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نشست مشترک معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای منطقه یک برگزار شد
اولین نشســت مشــترک معاونــان دانشــجویی و فرهنگی
دانشگاههای منطقه یک با حضور معاونین فرهنگی و دانشجویی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  ۶آبان  ۱۳۹۷برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
دانشــجویی ،اولین نشست مشــترک معاونین دانشجویی و
فرهنگی دانشگاههای منطقه یک با حضور دکتر غفاری ،معاون
فرهنگــی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ دکتر
صدیقی ،معاون دانشجویی و رئیس سازمان امور دانشجویان
وزارت علــوم تحقیقات و فناوری؛ دکتر قنبــری ،قائم مقام
ریاست صندوق رفاه دانشجویان ،مهندس عسگری ،مدیرکل
امــور فرهنگی و اجتماعی وزارت علــوم؛ دکتر بهنژاد معاون
دانشجویی دانشــگاه تهران و دبیر منطقه یک؛ دکتر ایرانزاده،
معاون فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی و دبیر منطقه یک و
جمعی از معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای منطقه
یک در تاالر امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم دکتر حسن بهنژاد گفت« :هدف اصلی این نشست
هماهنگی بین دو حوزه دانشجویی و فرهنگی و استفاده توأمان
از ظرفیتهای این دو بخش است».
دکتر بهنژاد گفت« :در حوزه سراها نیاز به همکاری دو حوزه
و همافزایی آنها داریم تا بتوانیم از وقت آزاد دانشــجویان در
سراهای دانشجویی استفاده کنیم و مباحث مربوط به اخالق،
کرامت و فرهنگ را در آنجا پیش ببریم».
در ادامه این نشست دکتر صدیقی ،معاون دانشجویی و رئیس
سازمان امور دانشــجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری
گفت« :هماهنگیهای بین حوزههای دانشجویی و فرهنگی در
ســطح ستاد وجود دارد و اگر در سطح صف هم فعالیتهای
این دو حوزه بیشتر هماهنگ شود از فرصتها بیشتر استفاده
خواهد شد».
وی افزود« :آنچه در سال جاری بیشتر به دنبال آن هستیم این

اســت که به حوزههای دانشجویی اعم از معاونان دانشجویی
استقالل و اختیار بیشــتری درون دانشگاهها بدهیم تا دغدغه
مسائل رفاهی و معیشتی کمتر و ارتباط منسجمتری بین حوزه
فرهنگی و دانشجویی ایجاد شود .به همین منظور در سال آینده
بحث تشکیل سازمان یا مرکز خدمات دانشجویی در دانشگاهها
را در دستورکار قرار دادهایم».
دکتر صدیقی گفت« :نیازمند افزایش سرمایه اجتماعی درون
دانشگاهها هســتیم تا ارتباط مجموعه دانشگاهی با مسئوالن
دانشگاه صمیمانهتر و صادقانهتر از قبل باشد».
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ،در ادامه تصریح
کرد« :دفاتر مشاوره که به تعبیری حوزه مشترک بین دو بخش
فرهنگی و دانشجویی اســت باید از امکانات بیشتری درون
دانشــگاه برخوردار باشد و فعالیتهای آنها به منظور کاهش
آسیبهای اجتماعی گسترش داده شود».
در بخش دیگری از این نشست ،دکتر غفاری ،معاون فرهنگی
و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری ،با اشــاره به نقش
حوزههای فرهنگی و دانشــجویی در محیطهای دانشگاهی
گفــت« :این دو حوزه بخش بســیار مهمــی از فعالیتهای
دانشگاهی را عهدهدار هستند و ارتقا کیفیت تحصیلی و زندگی
در محیطهای دانشــگاهی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار
دادهاند .شــرط الزم برای رونق آمــوزش ارتقای فعالیتهای
حوزههای فرهنگی و دانشجویی است».
وی با اشــاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه فرهنگی
خاطرنشان کرد« :قرار است جشنواره ملی قرآن در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شــود که در نوع خود یک فعالیت
قابل مالحظه است .این جشنواره از سطح دانشگاهها شروع
میشــود و بعد به ســطح منطقهای و سراســری گسترش
مییابد کــه در مجموع بالغ بر  ۳۶۰هزار دانشــجو در آن
مشارکت دارند».
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اهدای نخستین جایزه «موسوی موحدی»
در پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
نخســتین جایزه «موســوی موحدی» در پانزدهمین
همایش بیوشــیمی ،فیزیک ایران به پژوهشگر جوان
برجسته اهدا شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از
مرکز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیــک ،پانزدهمین
همایش بیوشــیمی فیزیک ایــران روزهای اول و دوم
آبان  ۱۳۹۷با ســخنرانی رئیس ایــن مرکز در گرگان
برگزار شد.
دکتر علــی اکبر موســوی موحدی ،رئیــس انجمن
بیوشــیمی فیزیک ایــران و رئیس مرکــز تحقیقات
بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،در جلسه افتتاحیه
بر لزوم و اهمیت دانش و کشف آن تاکید و پیشرفت
و توسعه را در گرو استفاده از تمامی امکانات در این
راه توصیف کرد و با ذکر مقایسه آماری ،جایگاه علمی
ایران را در سطح باالیی در جهان برشمرد.
ســپس دکتر علی اکبر صبوری اولین جایزه «موسوی
موحدی» را به پژوهشگر برجسته حوزه بیوشیمی فیزیک
اعطا کرد .این جایزه به یک پژوهشــگر دارای مدرک
دکتــری تخصصی ( )Ph.Dاز یکی از دانشــگاه های
معتبر با سن زیر  40سال اعطا می شود که اثر علمی او
در یکی از همایش های انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
ارائه شــده باشد .این اثر باید مســتقیم ًا در زمینه علم
بیوشیمی فیزیک و کیفیت آن در حد گسترش مرزهای
دانش در سطح جهان باشد .همچنین محتوای مکاشفه،
در مجالت تخصصی معتبر اســتنادی به چاپ رسیده
و در یکی از موسسات علمی ایران انجام شده باشد.
برنامه دوروزه همایش با ســخنرانی ها و ارائه پوستر
تــا ظهر چهارشــنبه  2آبان ادامه یافت و در مراســم
اختتامیه جوایز ویژه پژوهشگران جوان توسط انجمن
بیوشیمی فیزیک ایران و نشــریه انجمن شیمی ایران
اعطا شد.
گفتنی اســت دکتر ســید علی اکبر موسوی موحدی،
که جایزه «موســوی موحدی» به نام او تعیین و اعطا

می شود ،رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
و استاد ممتاز دانشگاه تهران است و تالیفات ارزشمند
و پرشماری در حوزه بیوشیمی و بیوفیزیک دارد.
وی بــه پاس خدمات ارزنده و اثرگذار در حوزههای
علــم ،پژوهش و نــوآوری در ســال  1369موفق به
دریافت جایزه بینالمللی خوارزمی و در سال 1376به
عنوان استاد نمونه و طی سالهای  1376تا 1380نیز 9
بار به عنوان پژوهشــگر نمونه دانشگاه تهران برگزیده
شد.
درکارنامه علمی اســتاد ،جوایز فراوانی همچون نشان
درجه یک پژوهش دانشــگاه تهــران( ،)1382چهره
ماندگار ( ،)1383دانشــمند برجســته دانشگاه تهران
( ،)1385پژوهشگر رتبه اول جشنواره رازی (،)1385
برنده جایزه بین المللی الزویر -اســکوپوس (،)1386
پژوهشگربرجسته جایزه علمی جشنواره علوم پزشکی
ابن ســینا ( ،)1387پژوهشــگر ممتاز در جشــنواره
پژوهش و فناوری کشــور ( )1388و اعطای اســتاد
ممتازی دانشگاه تهران( )1389به چشم میخورد.
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بررسي نسخه های خطي منسوب به حافظ در دانشگاه تهران
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران
به نقل از دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
نشســت علمي با موضوع «بررســي
نسخههاي خطي منسوب به حافظ» ۲۹
مهر  ۱۳۹۷در این دانشكده برگزار شد.
در اين نشست دكتر علي اشرف صادقي
و دكتر محمد افشين وفايي از محققان
اين حوزه ،نســخههای خطی اشــعار
منســوب به حافظ را مــورد بحث و
بررسي قرار دادند.
در ادامــه دكتــر جواد بشــري ،رئيس
كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني،
با ارائه نسخه تصحيح شده نهايي عالمه
قزويني از ديوان حافظ كه در سال ۱۳۲۰
براي خوشنويسي به مرحوم حسن زرينخط سپرده شده
بود ،رونمايي كرد و گفت« :در نسخه قبلي اغالطي به دست
اين كاتب مشــهور در ديوان چاپ نهايــي راه يافته كه تا
نزديك به پنج دهه تصور عمومي را نسبت به نسخه اصلي

مرحوم قزويني (نســخه مشهور مورخ
 ۸۲۷ق ،.كه چاپ عكسي آن نيز اكنون
در اختيار محققان است) خدشهدار كرد
و تنها زماني كه دكتر سليم نيساري موفق
شد به اصل نسخه  ۸۲۷ق .دست يابد،
شــمار زيادي از اين تصورات نادرست
اصالح شد».
وی افــزود« :وجود تصحيحي از ديوان
حافظ كــه عالمه قزويني بــه مرحوم
زرينخط سپرده بود ،در «مخزن نفيس»
كتابخانه اين دانشكده ،سندي است گويا
بر جزءجزء اشــكاالتي كه در سالهاي
پس از عصر قزويني ،منتشر شده است
و اين نسخه برخي از ابهامات مربوط به
بدخوانيهاي احتمالي يا نقص را برطرف ميســازد .يك
نسخه از اين بازچاپ در سالن پژوهش (سالن مرجع) براي
مراجعه عالقهمندان قرار داده شده است و نسخه ديگري نيز
در مخزن نفيس نگهداري خواهد شد».

اجرای مرحله اول طرح روشنا در خوابگاه های دانشگاه تهران
مرحله اول طرح روشنا ،مسیر ویژه تردد دانشجویان روشندل،
از سری طرحهای عمرانی اداره کل خوابگاههای دانشگاه تهران
به بهرهبرداری رسید.
دکتر محمد اسماعیلی ،مدیر کل امور خوابگاهها ،در این باره
گفت« :جهت سهولت تردد دانشجویان روشندل برای عبور در
مسیرهای پرتردد و دسترسی آسانتر به مراکز خدماتی خوابگاه،
ایجاد مسیر ویژه تردد دانشجویان روشندل با عنوان طرح روشنا
در دستور کار مدیریت خوابگاههای دانشگاه قرار گرفت».
وی افزود« :مرحله اول طرح روشــنا شــامل ایجاد مسیر از
خوابگاه شماره  3روشندالن کوی دانشگاه به محل توزیع غذا
و نانوایی در تابستان سال جاری اجرا و از سال تحصیلی جدید
مورد بهرهبرداری قرار گرفت».
دکتر اسماعیلی اظهار داشت« :در صورت تامین اعتبار ،مراحل
بعدی اجرای طرح شــامل استانداردســازی کلیه مسیرهای

اصلی و کاربردی منتهی به ساختمان روشندالن ساکن کوی
دانشــگاه و همچنین روشندالن ســاکن مجتمع خوابگاهی
فاطمیه دختران در آینده اجرا خواهد شد».
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شانزدهمین نمایشگاه مهر دانشگاه تهران افتتاح شد
شانزدهمین نمایشــگاه مهر با همکاری معاونت فرهنگی و
اجتماعی و معاونت دانشــجویی دانشگاه تهران 9 ،مهر آغاز
به کار کرد.
در مراســم افتتاح این نمایشــگاه که با حضور مدیران ارشد
دانشــگاه و دانشجویان برگزار شــد ،دکتر مجید سرسنگی،
معــاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران ،ضمن خوش
آمدگویی به نودانشــجویان ،گفت« :نمایشگاه مهر دانشگاه
تهران هر ســال با آغاز ســال تحصیلی برگزار میشــود و
دانشجویان در این نمایشگاه به همت مرکز بهداشت و مرکز
مشاوره مورد پایش جسم و روان قرار میگیرند».
وی افزود« :در این نمایشگاه همچنین ،تشکلهای دانشجویی،
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و دینی به دانشجویان جدیدالورود
معرفی میشوند».
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهــران در ادامه اظهار
کرد« :حدود  11هزار دانشجوی جدید دانشگاه تهران در این
نمایشگاه حضور پیدا میکنند که از این میان  7هزار و 500
دانشــجو در باشگاه دانشجویان و  3هزار و  500دانشجو نیز
در سه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،پردیس ابوریحان و
پردیس فارابی پذیرش خواهند شد».
گفتنی است ،هدف از برگزاري نمايشگاه مهر ،پايش سالمت
جسم و روان نودانشجويان ورودي سال  1397است .همچنين
در اين نمايشگاه دانشجويان ورودي جديد با خدمات حوزه
معاونتهاي فرهنگي و اجتماعی و تشكلهاي دانشجويي و
معاونت دانشجويي آشنا خواهند شد.

در اين نمايشگاه تشكلهاي اسالمي دانشجويان ،كانونهاي
فرهنگــي ،اجتماعــي ،هنري و دينــي و انجمنهاي علمي
دانشجويي به معرفي دستاوردهاي خود ميپردازند.
همچنین در این نمایشــگاه ،پارک علم و فناوری دانشــگاه
تهران ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مسجد دانشگاه،
سازمان بینالمللی دانشگاهیان ،بنیاد حامیان دانشگاه ،تولیدات
فرهنگی و هنری دانشجویان ،صندوق قرضالحسنه ،دانشکده
کارآفرینی و مرکز مشاوره دانشگاه تهران نیز غرفههایی برای
معرفی فعالیتهای خود دارند.
نودانشجویان سال تحصیلی جدید ،طبق زمانبندی صورت
گرفته تا  24مهر به این نمایشــگاه مراجعــه و مورد پایش
سالمت قرار گرفتند و با حوزههای فرهنگی و دانشجویی در
دانشگاه آشناشدند.
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اولين جايزه «توسعه
كارآفريني در جهان اسالم»
به دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران رسید
اولين جايزه «توســعه كارآفريني در جهان اسالم» كه
توسط سازمان همكاريهاي اسالمي  ۱۲آبان در مالزي
برگزار شد به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
دانشکده کارآفرینی ،در اولين رويداد جهاني جشنواره
«جايزه كارآفريني جهان اسالم» (،)2018 ,MWEDA
دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران توانست با گستره ای
از فعالیت ها ،این جایزه را به دست آورد.
اعطای این جایزه به دانشکده کارآفرینی به دليل برگزاري
كنفرانسها و كارگاههاي بين المللي ،اســتارت آپ ها،
تأســيس بنياد حاميان دانشــكده كارآفريني ،همكاري
علمي با مجله اســپرينگر در انتشــار مجله انگليسي
Journal of Global Entrepreneurship
 researchو انتشــار  ۴عنوان كتاب انگليسي زبان از
جمله «كارآفريني زنان در ايران»« ،اكوسيستم كارآفريني
در خاورميانه و شــمال آفريقا (« ،»)MENAآموزش

و پژوهشهــاي كارآفرينــي در خاورميانه و شــمال
آفريقا ( »)MENAو  ، ...اجراي برنامههاي پژوهشــي
كارآفريني با همكاري دفتر ديده بان جهاني كارآفريني
( ،)GEMبرگــزاري جشــنواره بين المللــي رهبران
كارآفرين مســلمان ،برگزاري كارگاههاي آموزشــي
كارآفريني در دانشــگاههاي منطقه از جمله دانشــگاه
اوندوكوزمائيس و آماســيا تركيه و ساير فعاليتهاي
بین المللي ،صورت گرفته است.
اين مراسم امسال براي اولين بار توسط مركز تجارت
بين الملــل مالزي با همكاري ســازمان همكاريهاي
اســامي ( ،)OICمركــز اســامي توســعه تجارت
( ،)ICDTانجمن دانشــگاههاي عرب ( )AARUو با
حمايت دولت مالزي در تاريخ  ۳نوامبر ( ۱۲آبان) در
شهر لنكاويكشــور مالزي برگزار شده و دكتر محمد
رضا زالي ،رئيس دانشــكده كارآفريني به نمايندگي از
دانشگاه تهران تنديس آن را دريافت کرد.
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اولین جلسه شورای مدیریت
انجمن های علمی دانشجویی
دانشگاه تهران در سال تحصیلی
جدید برگزار شد
اولین جلسه شــورای مدیریت انجمنهای علمی دانشجویی
دانشــگاه تهران در ســال تحصیلی جدید با حضور مدیرکل
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران و معاون مشارکت های
فرهنگی اجتماعی دانشگاهیان ۱۵ ،مهر  ،۱۳۹۷تشکیل شد.
در این جلســه بعد از معارفه دبیر دبیران پردیس/دانشکدهها،
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به دبیران جدید انجمنهای
علمی دانشجویی ،به تشریح انتخابات الکترونیک انجمنهای
علمی دانشجویی پرداخت.
دکتر زارع چاهوکــی جایگاه و اهمیــت انجمنهای علمی
دانشجویی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،کارآفرینی و
افزایش مهارتهای تخصصی دانشگاه را تعیین کننده خواند.
وی افــزود« :با رایزنیهای انجام شــده در صدد هســتیم از
ظرفیتهای پــارک علم و فناوری و ســازمان آموزش فنی و
حرفهای برای تقویت فعالیتها در حوزه کارآفرینی و آمادهسازی
دانشجویان برای ورود به کسب و کار استفاده کنیم».

مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی در ادامه اظهــار کرد« :از
اولویتهــای دیگری کــه انجمنهای علمی دانشــجویی
میتواننــد در آن فعالیت کنند ،حوزه ارتبــاط با مدارس و
دانشآموزان است .برگزاری دورههای آموزشی ویژه مدارس
در راستای معرفی رشتههای تحصیلی دانشگاه تهران و ترویج
علم و فناوری میتواند توسط انجمنهای علمی دانشجویی
انجام شود».
وی با تاکید بر اهمیت تشکیل انجمنهای علمی بین رشتهای
و برگزاری رویدادها در حوزه بین رشتهای افزود« :از طرحهای
ویژه انجمنهای علمی دانشجویی که در حوزه ملی یا بینالمللی
با همکاری چندین انجمن علمی دانشجویی رشتههای مختلف
برگزار میشود ،از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
به طور ویژه حمایت خواهد شد».
در ادامه این جلسه ،دبیر دبیران انجمنهای علمی دانشجویی
دانشــکده/پردیسها به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود در
حوزه انجمنهای علمی دانشجویی پرداختند.

برگزاری اردوی آموزشی و تفریحی ویژه نودانشجویان
اردوی آموزشی و تفریحی باغ پرندگان ،ویژه نودانشجویان دختر،
توسط مرکز مشاوره شعبه خوابگاه چمران و همکاری اداره کل
امور خوابگاههای دانشگاه تهران در باغ پرندگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از مرکز
مشاوره ،اردوی آموزشــی و تفریحی باغ پرندگان با هدف
«ســازگاری با زندگی خوابگاهی» با حضور مسئول مرکز
مشاوره شــعبه خوابگاه چمران ،کارشناسان و دانشجویان
همیار سالمت روان  13مهر  ۱۳۹۷برگزار شد.
این برنامه در دو بخش برگزاری کارگاه آموزشــی به شیوه
ســخنرانی و ایجاد فضای تبادل نظر و مشــارکت گروهی
دانشــجویان ،در زمین بازی مجتمــع خوابگاهی چمران و
بازدید از باغ پرندگان برگزار شد.
از اهداف برگزاری این اردو می توان به ایجاد روحیه نشاط

و صمیمیت و گســترش مشارکت گروهی ،گسترش تعامل
مناسب بین مرکز مشاوره و دانشجویان ،آشنایی دانشجویان
با نکات کاربردی در زندگی جمعی ،آشنایی دانشجویان با
برنامه های مرکز مشاوره خوابگاه ،اشاره کرد.
تعداد  75نفر از دانشــجویان دختــر ورودی جدید ضمن
اســتفاده از کارگاه آموزشــی ،از محیط زیبای باغ پرندگان
بازدید کردند.
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ديدار رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي
ايران با اعضاي هيأت رئيسه دانشكده كارآفريني
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
کارآفرینــی ،مهنــدس غالمحســين شــافعي ،رئيس اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشــاورزي ايران  ۱۵آبان ۱۳۹۷
با اعضاي هيأت رئيســه و بنياد حاميان دانشكده كارآفريني
در این دانشكده دیدار و گفت وگو کرد.
اين دیدار با هدف بررســي همكاري علمي ،آموزشــي و
پژوهشــي ،ترويجي ميان اتاق بازرگاني ايران و دانشــكده
كارآفريني و بررســي ظرفیتهاي موجود در اتاق به منظور
حمايت از دانشــكده ،با حضور دكتر سعيد يزداني ،معاون
اداري و مالي دانشــگاه؛ مهندس محمد مهدي فنايي ،مدير
عامل شــركت الكتروكوير و رئيس بنياد حاميان دانشكده،
مهندس ابراهيم جميلي ،رهبر كارآفرين و بنيانگذار شركت
صنعتي معدني زرين و ديگر متخصصان برگزار شد.
در ابتداي اين نشست دكتر محمدرضا زالي ،رئيس دانشكده
کارآفرینی ،با اشاره به وضعيت فعلي كارآفريني در كشور،
نرخ راه اندازي كســب وكار توسط دانشجويان دانشكده را
 ۱۶.۹درصد عنوان و دانشــكده كارآفريني را محلي براي

پيوند ايده و عمل توصیف کرد.
دكتر زالي گفت« :با ســاخت ســاختمان جديد دانشــكده
كارآفرينــي ،فضايي بــه روز و بزرگ برگرفتــه از آخرين
امكانات دانشگاه هاي برتر جهان در اختيار دانشجويان قرار
خواهد گرفت و نســل بعدي مسئوالن اتاق بازرگاني ايران
تربيت خواهند شد».
در ادامه ،مهندس شــافعي ،رئيس اتاق ايران نيز ضمن ابراز
خرسندي از حضور در ميان استادان كارآفريني و كارآفرينان
برجسته در دانشگاه تهران گفت« :رسالت دانشگاه بايد اين
باشــد كه اســتعدادهاي كارآفريني در جوانان را كشف و
امكان توفيق با دستهاي خالي را براي جوانان مهيا کند».
وي با اشــاره به وضعيت فعلي اقتصاد كشور ،تربيت نسل
كارآفرين كه به خود متكي بوده و الزام ًا پيشــينه تحصيلي
يا مالي نداشــتهاند را از ضروريات و رسالتهاي دانشكده
تخصصي كارآفريني دانست.
در پايان اين دیدار ،مهندس شــافعي از ساختمان در حال
احداث دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران بازديد كرد.
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به مناسب آغاز سال تحصیلی جدید:

همایش خانه و دانشگاه
در پردیسها و دانشکدههای دانشگاه تهران برگزار شد

همایش خانه و دانشــگاه  ۳۱شهریور  ،۱۳۹۷به همت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران و با همکاری معاونتهای
دانشــجویی و فرهنگــی ،همزمان در  ۱۴دانشــکده و
پردیس با هدف افزایش تعامل بین دانشگاه ،خانواده و
دانشجویان برگزار شد.
افزایش پشتیبانی والدین از دانشجویان بهمنظور سازگاری
بهتــر آنان با شــرایط تحصیل در دانشــگاه ،زندگی در
خوابگاههای دانشــجویی و پیشــگیری از آســیبهای
اجتماعی -روانی و حساسسازی ذهنی خانواده نسبت
به مختصات زندگی دوران دانشجویی فرزندان و نظارت
صحیح بر فرزندان در طول دوران دانشجویی را میتوان
از دیگر اهداف مهم این همایش توصیف کرد.
در بخش برگزاری نشســتها ،ســخنرانی ریاســت و
معاونت دانشــکدهها بــا هدف تعامل میان مســئوالن
دانشــگاه و خانوادهها ،ســخنرانی کارشناســان مرکز
مشاوره با هدف آشنایی والدین با حوزه بهداشت روان
و ضرورت توجه به آن ،برپایی غرفه انتشــارات و ارائه
محصوالت آموزشــی ،فرهنگی مرکز مشــاوره شامل
بروشور و نشــریه با حضور کارشناسان مرکز با هدف
ارتقای دانش و آگاهی بهداشت روانی ،حضور مسئوالن
آموزش دانشــجویی و بیان مختصات تحصیلی و آینده

شغلی دانشجویان از جمله برنامههای مهم بود.
همچنیــن حضور اســتادان راهنما و ایجــاد ارتباط با
خانوادهها ،سخنرانی و تعامل استادان بنام روانشناسی
و حــوزه علوم اجتماعی ،ســخنی با والدین توســط
دانشــجویان همیار ســامت روان ،اجرای برنامههای
فرهنگی هنــری را نیز میتوان از دیگر برنامههای اجرا
شده در این همایش برشمرد.
در راســتای برگزاری همایش خانه و دانشــگاه ،مرکز
مشــاوره نیز با هدف افزایش آگاهی والدین نسبت به
مختصات دوران دانشجویی و برخورد صحیح و منطقی
با مســائل این دوران و آشــنایی با کارشناســان دفاتر
مشــاوره و ارتقای تحصیلی و مسئوالن دانشگاه ،اقدام
به تدوین و چاپ پنج کتابچه آموزشی بهداشت روانی
ویژه خانوادههای دانشــجویان کرد که در حاشــیه این
نشست در اختیار خانوادهها قرار گرفت.
همایش خانــه و دانشــگاه همزمــان در پردیسهای
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشکدههای فنی ،ابوریحان،
فارابــی ،هنرهــای زیبا ،علوم و دانشــکدههای زبان و
ادبیات خارجی ،روانشناسی ،علوم اجتماعی ،مدیریت،
اقتصاد ،دامپزشــکی ،حقوق و علوم سیاسی و ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.
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برگزاری نخستین نشست از سلسله نشستهای بررسی رژیم حقوقی دریای خزر
نخستین نشست از سلســله نشستهای کندوکاو در مورد
رژیم حقوقی دریای خزر از سوی مرکز مطالعات اوراسیای
مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.
نخستین نشست از سلســله نشستهای کندوکاو در مورد
رژیم حقوقی دریای خزر توســط مرکز مطالعات اوراسیای
مرکزی دانشــگاه تهران  24مهر 1397در دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران ،برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از دانشکده
حقوق و علوم سیاســی ،در ابتدای این نشســت ،دکتر الهه
کوالیی ،رئیس مرکز مطالعات اوراســیای مرکزی دانشــگاه
تهران گفت« :ما فعالیتمان را باعنوان برنامه اوراسیای مرکزی
شروع کردیم و در ادامه با گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای
مرکزی ،کار در مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی تداوم یافت.
امیدواریم بتوانیم در مورد مسائل این منطقه از نظر مالحظات
علمی بحثهای مختلف را در نشستهای تخصصی با کمک
استادان و دانشجویان و پژوهشگران دنبال کنیم».
وی افزود« :با توجه به اهمیت تحولی که در تابستان امسال
شــکل گرفت ،یعنی امضای کنوانســیون مربوط به رژیم
حقوقی دریای خزر در میان پنج کشــور ســاحلی و طرح
دیدگاههــای گوناگونی که در مــورد رژیم حقوقی دریای
خزر در سالهای گذشته وجود داشته ،در این مرکز تصمیم
گرفتیم سه نشست را به مسایل دریای خزر اختصاص دهیم
که یکی از سیاســیترین مباحث امروز جامعه ماست؛ هر
چند قالب حقوقی دارد ،اما پیوندش را با مالحظات سیاسی
و نیز اقتصادی مشاهده میکنیم».
رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با اشاره به اهداف
نشســت های این مرکز اضافه کــرد« :هدفما از برگزاری
این سه نشســت ،به حکم ماموریتی که در مرکز مطالعات
اوراســیای مرکزی طراحی کردهایم ،این است که از منظر
علمــی و آکادمیک زوایای تاریخی ،سیاســی و اقتصادی،

زیســت محیطی و نیز حقوقی ،مسائل دریای خزر را مورد
بحث قرار دهیم .امیدواریم بتوانیم در دفاع از منافع کشــور
به تصمیمگیرندگان و مجریان حوزه سیاست خارجی یاری
رسانیم که بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند».
در ادامه نشست دکتر گودرز رشتیانی ،استادیار گروه تاریخ
دانشگاه تهران ،با عنوان «جنگهای ایران و روسیه در قرن
نوزدهم و تاثیر آن بر روابط دو کشــور در خزر» به بررسی
پیشــینه تاریخی روابط ایران و روسیه با تکیه بر تحوالت
در موضوع دریای خزر از اواخر دوره صفوی تا بسته شدن
پیمان ترکمانچای پرداخت.
سپس کاوه بیات ،پژوهشــگر برجسته تاریخ قفقاز ،آسیای
مرکزی و تاریخ معاصر ایران ،با عنوان «قرارداد  1921و آثار
آن در خزر» به رویداد مهم انقالب اکتبر  1917و تاثیر آن بر
روابط ایران و روسیه و روندهای منتهی به بسته شدن پیمان
مودت  1921میان ایران و شوروی پرداخت.
در پایان دکتر عباس ملکی ،استاد دانشگاه صنعتی شریف و
معاون پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران،
با عنوان «تاثیر روابط دو کشــور از دهه  1930تا پایان دوره
شوروی بر خزر» به بررسی بحرانها و همکاریهای ایران
و شــوروی از دهه  1930و بررسی قرارداد  1940ایران و
شــوروی و تاثیر آن در چهارچــوب بهرهبرداری از دریای
خزر توسط هر یک از این دو کشور پرداخت.
در پایان نشســت نیز شــماری از حضار از جمله نعمتاهلل
ایزدی ،ســفیر پیشین کشــور ایران در روسیه ،برخی نکات
تکمیلی در مورد نخســتین گامهای مربوط به مذاکرات در
مورد رژیم حقوقی دریای خزر و نوع استفاده ایران و شوروی
از دریای خزر ،پیش از فروپاشی شوروی بیان داشت.
گفتنی است ،در برگزاری این نشست بنیاد مطالعات قفقاز و
انجمن ایرانی مطالعات منطقهای با مرکز مطالعات اوراسیای
مرکزی همکاری داشتند.
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استاد دانشگاه تهران شهردار تهران شد
دکتر پیروز حناچی ،دانشآموخته و استاد دانشگاه تهران ،به
عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران ،دکتر پیروز
حناچی ،اســتاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای
دانشــگاه تهران  ۲۲آبان  ۱۳۹۷با کســب اکثریت آرای
اعضای شــورای اسالمی شــهر تهران ،به عنوان شهردار
پایتخت انتخاب شد.
دکتر حناچی ،کارشناسی ارشد و دکترای معماری خود را
با گرایش مرمت شــهری از دانشگاه تهران اخذ کرد و هم
اکنون به عنوان استاد تمام رشته معماری ،عضو هیات علمی
دانشگاه است.
وی پیش از این معاون شهردار تهران در حوزه شهرسازی
و معــاون معماری و شهرســازی وزارت مســکن ،راه و

شهرسازی بوده است.
این استاد دانشــگاه تهران هم چنین تالیفات ارزشمند و
مرجعی در حوزه شهرسازی ،معماری و میراث فرهنگی
دارد و افزون بر یک صد مقاله در نشریات و کنفرانس های
ملی و بین المللی در این حوزه منتشر و ارائه کرده است.
دانشگاه تهران ،انتخاب این استاد شایسته را به عنوان شهردار
پایتخت به خانواده بزرگ دانشــگاه تهران و جامعه علمی
کشور تبریک میگوید و برای برای ایشان در این مسئولیت
خطیر آرزوی موفقیت میکند.

ت «تأملي در فلسفه يك علم»
نشس 
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برگزار شد
اولين نشست از سلسله نشستهاي گفتوگوي ماه با عنوان
«تأملي در فلسفه يك علم»  ۳۰مهر  ۱۳۹۷در دانشكده ادبيات
و علوم انساني با موضوع علم باستانشناسی برگزار شد.
در ابتداي این نشســت ،دكتر غالمحسين كريمي دوستان،
رئيس دانشــكده ،ضمن خوشــامدگويي بــه حاضران و
قدردانی از دبير انجمن علمي ايران شناسي از دكتر جعفري
دهقي خواست اين نشستها در آینده نیز ادامه داشته باشد.
دكتــر حكمتالــه مالصالحــي ،اســتاد برجســته حوزه
باستانشناســي ،از علم باستانشناســي به عنوان علم روز
ياد كرد كه عالوه بر باستانشناســان اندیشمندان حوزههای
متعــددي از جمله مورخــان و تاريخدانان در شناســايي و

گسترش آن مؤثر بودهاند.
استاد برجسته باستان شناسی علت آسيب رساندن و از بين
بردن آثار باســتاني در كشور را مهم نداستن آن براي بیشتر
افراد جامعه دانســت و تاكيد كرد كه اين مهم براي انســان
جديد غربي تفكري ديگر را شــامل ميشود ،تفكري كه با
انسان قرون وسطايي فاصلهاي طوالني دارد.
وی گفت« :باستانشناســي در غرب موضوعیت قدسي خود
را از دست داده و موضوعيت موزهاي به خود گرفته است .ما
در عصري زندگي ميكنيم كه مردم از موزهها بازديد ميكنند
و دولتهاي ملي كه ســابقه تمدن طوالني و غني ندارند ،نياز
دارند تا به پشتوانه موزه براي فرهنگ خود قدمت ايجاد كنند و
اكنون اين نگاه به ميراث مادي و آثار تاريخي نيز وجود دارد».
دكتــر مالصالحي در ادامــه افزود« :باستان شناســي بدون
شــناخت فلســفه نظري و تاريخ و علوم ديگر ،ظلماني و
بدون ماهيت اســت .انســان تنها موجودي است كه داراي
تاريخ اســت و اين يك استثناســت؛ باستان شناســي راه
شناخت خود و تاریخ را براي انسان هموارتر ساخته است».
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تقدیر از کارمندان روشندل دانشگاه تهران در روز عصای سفید

همزمان با روز عصای سفید از  5روشندل دانشگاه تهران در
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت
فرهنگــی و اجتماعی ،دوشــنبه  23مهر  ،۱۳۹۷همزمان با
روز عصای سفید از  5روشندل دانشگاه تهران در مراسمی
به همت شــوراي صنفي كاركنان دانشگاه تهران ،تقدیر به
عمل آمد.
در این مراســم که با حضور رئیس کتابخانه مرکزی و مركز
اسناد ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و اعضای شورای صنفی
کارکنان برگزار شد ،روشندالن طی سخنانی مشکالت موجود
برای افراد با این محدودیت را برشــمردند و از مســئوالن

خواســتند در زمان مقاومسازی ساختمانها به مناسبسازی
آنها برای معلوالن و روشندالن نیز توجه شود.
همچنیــن بحث بیمه تکمیلی ،آسانســازی رفت و آمد و
حضور یک مددکار ویژه برای گروه روشــندالن دانشگاه از
جمله موضوعات مطرح شده در این مراسم بود.
مســئوالن حاضر در جلسه ،طی ســخنانی آمادگی خود را
بــرای حمایت بیشــتر و پیگیری مشــکالت موجود برای
روشندالن دانشگاه تهران اعالم کردند.
در پایــان ایــن مراســم از کارکنان روشــندل ،دکتر میثم
خاتمینیا ،حیدر طالبزاده ،محبوبه ایزدی ،فرزانه چنگیزی
و دکتر فرهاد چنگیزی تقدیر شد.
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برگزاري نشست مشترك «تفسير و هرمنوتيك متون مقدس»
با همكاري پرديس فارابي دانشگاه تهران
و دانشگاه پادربورن آلمان

نشست مشترك «تفســير و هرمنوتيك متون مقدس» با
حضور جمعي از استادان ايراني و آلماني طي دو روز در
دانشگاه پادربورن آلمان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
پردیس فارابی ،اين نشســت مشترك با عنوان «تفسير و
هرمنوتيك متون مقدس»  ۲۵و  ۲۶آبان  1397به ميزباني
دانشگاه پادربورن آلمان و با حمايت مالي بنياد تحقيقات
آلمان ( )DFGبرگزار شد.
در اين نشســت كتاب جديد دكتر محمدحسن احمدي،
عضو هيات علمي پرديس فارابي دانشــگاه تهران و دبير
علمي اين نشست ،با حضور پروفسورآنجليكا نويورت،
قرآنپژوه سرشــناس آلماني و اســتاد دانشــگاه برلين

رونمايي شد.
در اين نشســت دكتر محمدحســن احمدي ،از پرديس
فارابي دانشــگاه تهران؛ دكتر سيدرضا مؤدب از دانشگاه
قم؛ دكتر محمدكاظم شــاكر از دانشگاه عالمه طباطبايي
و دكتــر محمود كريمي از دانشــگاه امــام صادق(ع) و
همچنين استادان مطالعات كتاب مقدس از آلمان از جمله
دكتر كالوس فون اشتوش از دانشــگاه پادربورن؛ دكتر
هانس وايدمن از دانشــگاه زيگن؛ دكتر اگبرت بالهورن
از دانشگاه دورتمند؛ دكتر كريستيانا تي اتس از دانشگاه
زوريــخ؛ دكترماريا نوي برند و دكتر جوهانز ســيدل از
دانشگاه پادربورن نيز به ارائه مقاالت خود پرداختند.
گفتنی اســت پرديس فارابي دانشــگاه تهران با دانشگاه
پادربورن آلمان در ســال  ۱۳۹۵تفاهم نامه همكاريهاي
علمي مشترك امضا كرده است كه در اين سفر با دعوت
دانشگاه پادربورن دكترغالمرضا جندقي ،رئيس پرديس
فارابي و دكتر سيد محمدباقر جعفري ،مشاور بينالملل
پرديس ،پيش زمينههاي انتشــار مجله مشــترك بين دو
دانشــگاه در زمينه مطالعات تفســير و هرمنوتيك متون
مقدس و همچنين ادامه برگزاري نشســتهاي مشترك
را مورد بررســي قرار دادند و توافقهــاي اوليه بين دو
دانشگاه براي ادامه مسير صورت گرفت.
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کاوش باستانشناسان دانشگاه تهران
در گورستان نویافته عصر آهن  IIو  IIIقرهتپه سگزآباد

رئیس موسســه باستانشناسی دانشــگاه تهران ابعاد کاوش
باستانشناسان دانشگاه در گورستان نویافته عصر آهن  IIو III
قرهتپه سگزآباد را تشریح کرد.
دکتر مصطفی دهپهلوان ،در گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه
تهران با اشــاره به روند کار بر روی پروژه سگزآباد گفت« :در
روند پروژه تعیین عرصه و حریم قرهتپه سگزآباد و تپه قبرستان
در تیرماه  ۱۳۹۵در زیر الیههای رســوبی ،شــواهدی از یک
گورستان در شرق قرهتپه و جنوب غرب تپه قبرستان متعلق به
عصر آهن  IIو  IIIبه دست آمد».
وی ادامه داد« :سپس در مرداد ماه همان سال  ۱۳۹۵محدوده
این گورستان توســط آقای دکتر کوروش محمدخانی مورد
بررســی آرکئو ژئوفیزیک قرار گرفت .نتایج
عملیــات ژئوفیزیــک قابل توجه بــود و در
شهریور ماه  ۱۳۹۵این گورستان مورد کاوش
قرار گرفت و در قالب سه ترانشه با خاکستردانها
(پیتها)ی عصر آهن  IIIمواجه شدیم».
دکتر دهپهلــوان افزود« :در زیــر و داخل این
خاکســتردانها تدفینهای مهمی از عصر آهن
 IIو  IIIبه دســت آمــد و در الیههای زیرین
این تدفینها آثــاری از تدفینهای دیگری به
دست آمد که به احتمال قوی متعلق به الیههای
قدیمیتر است».
رئیس موسسه باستانشناســی دانشگاه تهران
اظهار کرد« :در سال  ۱۳۹۶تصمیم بر این گرفته
شد که تمامی تمرکز پروژه کاوش بر گورستان
نویافته مورد اشاره باشد و بتوان گاهنگاری دقیق

و درستی از این گورستان ارائه کرد و به درک بهتری از شیوهها
و سنت تدفین دورههای مذکور برسیم .با اتمام کاوش ۱۳۹۶
و بررسیهای انسانشناسی جسمانی و پژوهشهای ژنتیکی
مرکز ژنتیک نور نتایج مهمی به دست آمد .سنتهای تدفینی
ناشناختهای بر ما روشن شد و نتایج ژنتیکی حکایت از حضور
ساکنانی با هاپلی گروپ نادر در ایران دارند».
دکتر دهپهلوان گفت« :چنین دســتاوردهایی در طول یکسال
گذشته ما را بر آن داشت تا کاوش در گورستان شرقی قره تپه
سگزآباد ادامه یابد و همزمان گورستان غربی قرهتپه (گورستان
جنوب غربی تپه قبرستان) نیز مورد کاوش قرار گیرد».
وی اضافه کرد« :در ادامه کاوش ترانشه  ۱۲در تابستان ،۱۳۹۷
در گورستان شرقی قرهتپه شواهد مهمی از چهار
الیه تدفین بر روی هم و در ســطح گستردهای به
دست آمد .به دلیل محدودیت زمان و کمبود اعتبار
مالی مورد نیاز امــکان کاوش در الیههای زیرین
امکانپذیر نبود و هنوز اطمینانی از الیههای بیشتر
تدفین و خاک بکر حاصل نشده است .امیدواریم
در سالهای آینده بتوان به نتایج روشنی از ماهیت
این گورستان رسید».
وی افزود« :در این گورستان گورها جهت خاصی
ندارنــد .حاشــیه آنها با چند رج خشــت احاطه
شــده است .بدون استثناء در تمامی گورها بقایای
جانورانی از قبیل بز ،گوســفند نابالغ ،گاو و اسب
به دســت آمد که نشان از تدفین حیوانات در کنار
مــردگان دارد» .وی افزود« :در این گورها اشــیا
دیگری از قبیل زیورآالت فلزی ،سفالی و سنگی و
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ظروف سفالی متعلق به دوران آهن  IIو  IIIوجود دارد .برخی
از این ظروف از گونه ظروف آشپزخانهای بزرگ هستند که در
گورستانهای عصر آهن همزمان به ندرت مشاهده میشود».
دکتر دهپهلوان درباره کشفیات این گورستان اظهار کرد« :با نظر
به پروژه تعیین عرصه و حریم تپه قبرســتان که در سال ۱۳۹۵
توسط آقای نوذر حیدری انجام شد ،در کاوش  ،۱۳۹۷تصمیم
بر این گفته شد پس از انجام عملیات آرکئوژئوفیزیک ترانشهای
در ابعاد  ۱۰×۱۰متر تعیین و مورد کاوش قرار گیرد .با کاوش
در این ترانشه در عمق  ۱۲۰سانتی متری شواهدی از یک بستر
خشــت چین منظم هویدا شــد که  ۱۱گور در میان آن تعبیه
شده بودند .همه گورها به طور منظم در جهت غرب به شرق
ایجاد شدهاند .همگی اجساد را بدون استثناء به صورت جنینی
و به پهلو دفن کردهاند .این گورها نیز به طور نسبی همزمان با
گورهای گورستان شرقی قره تپه هستند».
وی اظهار امیدواری کرد که با بررسیهای آزمایشگاهی بر روی
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یافتههای فصل جاری نتایج قابل توجهی حاصل شود تا بتوان
ابهاماتی از دانش باستانشناســی عصر آهن  IIو  IIIرا روشن
ساخت.
سرپرست گروه کاوش سگزآباد خاطرنشــان کرد« :در پروژه
کاوش آموزشی مذکور بخش عمدهای از توجه و توان هیأت
کاوش صرف آموزش مهارتهــای فنی و عملی کاوشها و
بررسیهای باستانشناختی از قبیل ،عکاسی حرفهای در حین
کاوش ،طراحی فنی یافتهها ،نقشــهبرداری ،حفاظت و مرمت،
شــیوههای درســت نمونهبرداری یافتهها برای بررســیهای
آزمایشگاهی ،جانور باستانشناسی ،انسانشناسی جسمانی و ...
میشود».
دکتــر دهپهلوان در پایان از همه مســئوالن دانشــگاه تهران،
دانشــکده ادبیات و علوم انســانی ،اداره کل میراث فرهنگی
اســتان قزوین و همکاران این پروژه کاوش باستانشناختی
تشکر و قدردانی کرد.

گسترش همکاریهای پردیس هنرهای زیبا با فرهنگستان هنر

رئیس و جمعی از استادان پردیس هنرهای زیبا با موضوع
گســترش همکاری ها با سرپرســت فرهنگســتان هنر و
همکاران ایشان دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس
هنرهای زیبا ،دکتر شاهین حیدری ،رئیس پردیس هنرهای
زیبا ،ضمن تبریک به علیرضا اسماعیلی ،سرپرست جدید
فرهنگســتان هنر و تاکید بر این نکته که فرهنگستان هنر
جمهوری اسالمی و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران،
ورای مســئولیتهای قانونی و ماموریتهای محوله ،باید
انتظارات خاص جامعۀ هنر را پاســخگو باشــند ،آمادگی
پردیس را برای همکاری دوجانبه اعالم کرد.
در این دیدار ،ضمن اشاره به موضوعات متنوع و گستردۀ
مــورد عالقه میان این دو نهاد علمی ،پژوهشــی و هنری
کشور ،بر ایجاد زمینههای الزم برای انجام امور مورد عالقه

همچون انتشار پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای
دکتری ،برگزاری نمایشگاههای پژوهشی ،انجام پروژههای
پژوهشی و هنری مشــترک ،برگزاری همایشهای علمی
مشترک در عرصۀ هنر اسالمی و هنر معاصر تاکید شد.
همچنین مقرر شــد دفتــر همکاری فرهنگســتان هنر و
دانشــگاه تهران تاسیس شــود و نمایندگان هر دو طرف،
برای گســترش همکاریهای مورد نیاز و عالقۀ فیمابین
مساعدت و تالش الزم را انجام دهند.
در این جلســه ،عالوه بر همکاران فرهنگستان هنر ،آقایان
ناصری و دکتر الله ،دکتر اســامی استاد پردیس هنرهای
زیبا ،دکتر بلخاری مدیر گروه مطالعات هنر و دکتر مصطفی
گودرزی رئیس دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای
زیبا و رئیس گروه هنرهای تجســمی فرهنگستان هنر نیز
حضور داشتند.
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برگزاری نشست هماندیشی امداد و کمکهای اولیه در دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
دانشجویی ،نشست هماندیشی درباره امداد و كمك هاي اوليه
 16مهر 1397در تاالر اميركبير دانشگاه تهران برگزار شد.
این نشســت با حضــور دكتر به نژاد ،معاون دانشــجويي
دانشگاه؛ حجت االسالم و المسلمين دكتر زاهدي ،نماينده
ولي فقيه در ســازمان جمعيت هــال احمر؛ دكتر مقدس،
مدير كل بهداشــت و درمان؛ پيروي ،رئيس مركز مشاوره
دانشــگاه و نيز نمايندگان معرفي شده از طرف پرديس ها و
دانشكده های دانشگاه برگزار شد.
در اين نشست دكتر بهنژاد با اشاره به اهميت اقدامات امدادگران
در حوادث گفت« :الزم اســت امدادگر خانم و آقا برای ارائه
خدمات امدادي در موارد بروز حوادث و شرايط اضطراري به
صورت تفكيك هماهنگ شود».
وی تاکیدکرد« :الزم اســت از پروتكل اقدام تدوين شــده از
طرف هالل احمر و اقدام در چهارچوب وظايف تعريف شده
براي امدادگران استفاده شود».
همچنین دكتر زاهدي ضمن ارائه تاريخچهاي از شكلگيري
هالل احمــر و نيز اصول اقدامات و برنامههاي هالل احمر،
گفت« :تالش براي تســكين آالم بشــري ،احترام به كرامت
انســانها ،كوشــش براي دوســتي و صلح و پايــداري از
شــعارهاي محوري كار در هالل احمر است و اقدامات اين
جمعيت بدون در نظر گرفتن رنگ ،نژاد و حتي مذهب افراد
ارائه ميشود».
وی شعار محوري «هر ايراني ،يك امدادگر» را به عنوان يكي از
شعارهاي جمعيت هالل احمر مطرح کرد و با اشاره به وجود
كانونهاي متعدد دانشآموزي ،دانشجويي ،جوانان و غیره بر

ضرورت تقويت و گسترش كانونهاي دانشجويي در دانشگاه
تهران تاكيد کرد.
نماينده ولي فقيه در ســازمان جمعيت هالل احمر از اعالم
آمادگــي همكاري هالل احمر براي گســترش فعاليتها در
دانشــگاه سخن گفت و آمادگي خود را به عنوان حلقه واسط
دانشگاه تهران و جمعيت هالل احمر اعالم کرد.
در ادامه دكتر مقدس نیز به فعاليتهاي اداره كل بهداشــت و
درمان در سالهای گذشته در راستاي تقويت آمادگي دانشگاه
در زمينه فوريتهاي پزشكي و نيز آموزشهاي ارائه شده به
كاركنان اشاره و تاكيد کرد« :فعاليتها و برنامههاي اداره كل
بهداشت و درمان در زمينه امداد و كمك هاي اوليه برنامههايي
مســتمر خواهد بود و گروه داوطلبان فعلي را هسته اوليهاي
براي تقويت و شكلدهي يك گروه فعال از رابطين اداره كل
بهداشت و درمان و دانشگاه در زمينه امدادگري و كمك هاي
اوليه توصیف کرد.
در این نشست پیروی ،رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،بر
ضرورت اهميت در بحث تســكين آالم حادثه ديدگان و نيز
حمايتهاي رواني در مواقع بروز حوادث اشاره کرد و يكي از
موضوعات مهم در زمينه امداد را توجه به آسيبهاي رواني و
اجتماعي آسيب ديدگان برشمرد.
وی با يادآوري فعاليت كانون همياران سالمت روان ،آمادگي
مركز مشــاوره را براي توانمندســازي اين گروه از همياران
دانشجويي مورد توجه قرار داد و بر ضرورت همكاري كانون
همياران بهداشت و همياران سالمت روان و نيز همكاريهاي
مشترك بين مركز بهداشــت ،مركز مشاوره و جمعيت هالل
احمر تاكيد کرد.
در اين نشست درباره اهداف ،برنامهها و چالشهاي پيش روي
دانشگاه در زمينههاي آمادگي دانشگاه و دانشگاهيان براي مقابله
با شرايط اضطراري ،فوريتهاي پزشكي و همكاريهاي هالل
احمر و اورژانس تهران و تشكيل و تقويت فعاليت كانونهاي
دانشجويي و كاركنان هالل احمر بحث و تبادل نظر شد.
در پايان گواهينامههاي شــركت در دوره آموزشي كمك هاي
اوليه به امدادگران دانشگاه اعطا شد.
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نشست هماندیشی نمایندگان تشکلهای
دانشجویی با مدیران دانشگاه تهران

ســومین نشست هماندیشــی نمایندگان تشــکلها ،کانونها و
انجمنهای دانشــجویی دانشــگاه تهران با مدیران دانشــگاه در
معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت فرهنگی و
اجتماعی ،سومین نشست هماندیشی نمایندگان تشکلها ،کانونها و
انجمنهای دانشجویی با مدیران ارشد دانشگاه با حضور دکتر مجید
سرسنگی ،معاون فرهنگی؛ دکتر اسماعیل سلیمانی ،مدیر کل حراست؛
و دکتــر محمد علی زارع چاهوکــی ،مدیرکل فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه تهران ،اول آبان  ۱۳۹۷در تاالر امیرکبیر برگزار شد.
در این نشست ،مدیر کل حراســت با اشاره به شرایط سیاسی و
امنیتی کشــور ،گفت« :امنیت بســیار مهم است و اگر نباشد هیچ
چیز دیگری معنی خود را نخواهد داشت .اکنون ما به برکت نظام
جمهوری اسالمی و خون شــهدا امنیت داریم و اگر اراده پاک و
اخالص شهدا نبود چه بسا که ما اکنون اینجا نبودیم».
دکتر سلیمانی با تاکید بر نقش حراست دانشگاه تهران ،اظهار کرد:
«فلسفه حضور حراســت ،برخورد نیست بلکه پیشگیری و ارائه
راهبرد و مشاوره است .نگاه حراست با نگاه قوه قضاییه متفاوت
اســت .نگاه حراست جرمنگرانه نیســت بلکه تخلفنگر است.
حراست عنصری صیانتی است».
در ادامه این نشســت ،نمایندگان تشــکلهای دانشجویی جامعه
اسالمی ،انجمن اسالمی ،بسیج ،جنبش عدالتخواه و انجمن علمی
دانشجویی ،کانون های فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و دینی و نماینده
دانشجویی شورای نظارت بر نشریات دانشجویی نکات مورد نظر
خود را مطرح کردند.
معرفی ســاختار حراست به دانشجویان ،رعایت قانون به صورت
یکسان در تمام دانشگاه ،دقت نظر بیشتر در مورد موضوع پوشش
در دانشــگاه ،انعکاس فعالیتهای حراست ،حفاظت از بوردهای
تشکلها و  ...از جمله پیشنهادهای ارائه شده در این نشست بود.
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برنامه روز شاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از
پردیس ابوریحان ،برنامه روز شاد پردیس ابوریحان
با ابتکار معاونت دانشجویی و فرهنگی این پردیس،
 21آبــان  ،1397با ارائه برنامه های متنوع و شــاد
برگزار شد.
در این برنامه ،واحدهــای مختلف حوزه معاونت
دانشــجویی و فرهنگی ،کانون های فرهنگی ،هنری
و اجتماعی دانشــجویی و تشــکل های دانشجویی
با ارائه برنامه های متنوع برای ایجاد روزی شــاد و
خاطره انگیز برای دانشجویان ،اعضای هیات علمی
و کارکنان تالش کردند.
در این مراســم ،واحد تربیت بدنــی با طراحی و
اجرای مسابقات ورزشی شاد و متنوع ،کانون قرآن
و عترت با برگزاری مســابقات قرآنی ،کانون ادبی
پرنیان با اجرای برنامه تست مجریگری و مشاعره و
مسابقات ادبی ،کانون همیاران سالمت با برگزاری
مســابقات هیجانی و بازی های فکــری ،و کانون
موســیقی با اجرای موسیقی زنده در برنامه حضور
داشتند.
هم چنیــن برنامه های آموزش کارآفرینی ،مســابقه
ورزشــی در رشته هاي شوت فوتســال ،بسکتبال،
دوچرخه سواری ،پرتاب دارت ،تيراندازي با اسلحه
بادی ،پرتاب حلقه بســكتبال و هفت سنگ در این
رویداد شاد اجرا شد.
در این برنامــه رئیس پردیس ،معــاون آموزش و
تحصیالت تکمیلی و نماینده مقام معظم رهبری در
پردیــس ،ضمن بازدید از غرفه ها و محوطه برنامه،
در برنامه های روز شاد شرکت کردند.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 38 123

نشست تخصصی کارشناسان تغذیه در روز جهانی غذا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از معاونت
دانشجویی ،نشست تخصصی با موضوع بحث و تبادل نظر در
خصوصارزیابیخدماتتغذیهایدرغذاخوریهایدانشجویی
دانشگاه تهرا ن همزمان با روز جهانی غذا و با حضورکارشناسان
تغذیه و مسئوالن سلفسرویس دانشکدهها و پردیسها  ۲۴مهر
 ۱۳۹۷در اداره کل امور دانشجویی برگزار شد.
در این نشســت ،محمد طاهری ،مدیر کل امور دانشجویی
دانشــگاه تهران ،ضمن تاکیــد بر لــزوم صرفه جویی در
سلف ســرویس ها گفت« :مهم ترین بحث ،تامین مواد اولیه
در کشــور است که با وجود مشکالت هزینه ها ،تامین مواد

اولیه با رایزنی های صورت گرفته به خوبی در حال پیگیری
و انجام است».
وی در ادامه با اشــاره به اینکه برنامه غذایی دانشــگاه در
یک شورای متشکل از کارشناسان تغذیه دانشگاه و شورای
صنفی دانشــجویی تهیه و به تایید مسئوالن حوزه معاونت
دانشجویی می رســد و الزم االجراســت ،بر لزوم رعایت
برنامه هــای این اداره کل در خصوص برنامه غذایی ،میزان
مواد اولیه و غیره تاکید کرد.
همچنین درباره تجهیزات و لزوم بهروزرســانی آنها ،سامانه
تغذیه و مشکالت ابتدای ترم بحث و تبادل نظر شد.

به مناسب هفته دفاع مقدس:

آيين غبارروبي و عطرافشاني مزار شهداي گمنام دانشگاه تهران برگزار شد
آيين غبارروبي و عطرافشاني مزار شهداي گمنام  1مهر  ،1397با
حضور روساي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران برگزار شد.
به مناسب هفته دفاع مقدس و بزرگداشت ياد و خاطرة شهداي
جنگ تحميلي آیين غبارروبي و عطرافشاني مزار شهداي گمنام
با حضور مســئوالن دانشــگاه تهران و علوم پزشكي تهران،

اعضاي هيات علمي ،كاركنان و دانشجويان برگزار شد.
در اين آيين كه با همت اداره كل شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران
برگزار شــد ،حضار ضمن زيارت ،قرائت فاتحه و غبارروبي
مزار شــهداي گمنام با آرمانهاي شــهيدان انقالب اسالمي
تجديد ميثاق كردند.
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کارگاه بازآفرینی پروژهطار
در پردیس هنرهای زیبا و
روستای طار برگزار شد
کارگاه بازآفرینی پروژه طار ،توســط آتلیه سیگمان و
انجمن علمی معماری دانشگاه تهران برگزار شد.
با پیشــنهاد و پشــتیبانی دفتر امــور بینالملل پردیس
هنرهای زیبا و با همکاری و حمایت علمی دانشــکده
معماری دانشگاه تهران ،انجمن بینالمللی  INTBAUو
گروه Terrachidiaاز اسپانیا ،کارگاه بازآفرینی پروژه
طار 17 ،تا  27شــهریور  ،1397توسط آتلیه سیگمان و
انجمن علمی معماری دانشگاه تهران برگزار شد.
بخــش اول کارگاه ،ســمیناری دو روزه بــا عنــوان
استراتژیهای بازآفرینی 17 ،و  18شهریور در نگارخانه
تهران پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
فرامرز پارســی ،ترانه یلدا ،غالمرضا اکرمی ،الخاندرو
گارســیا هرمیدا از اسپانیا ،کارمن مورنو آدان از اسپانیا،
راکوئل پنا لوپز از اسپانیا ،محمد قائمپناه ،ارشیا اقبالی از
دانمارک ،محمدرضا کارفر ،نور الوان از بحرین ،منیره
العوضی از آمریکا و بهزاد ریاضی از آمریکا سخنرانان
این ســمینار دو روزه بودند که با دیدگاههای مختلف
در خصوص بازآفرینی با شــرکتکنندگان به بحث و
گفتوگو نشستند.
بخــش دوم کارگاه بــا عنوان تجربه روســتا از  18تا
 27شــهریور در روســتای طار شــهر نطنز ،با حضور
برگزارکنندگان کارگاه و گروه شرکتکنندگانی برگزار

شــد که دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه تهران و
سایر دانشگاهها بودند.
در بخش عملی ،ابتدا شرکتکنندگان از شهرهای نطنز
و طرق بازدید کردند ،پس از اســتقرار در روستای طار
با بافت تاریخی و اهالی این روستا آشنا شدند و ضمن
بحث و گفتوگو در خالل بازدیدها در مورد بازآفرینی
در روستا کنکاش کردند.
پس از آن به بازآفرینی یکی از ساختمانهای روستا ،به
شیوهای منطبق بر معماری بومی و رویکردهای ساخت
بومی پرداختند.
برونو آویرا از برزیل در خالل این بخش به ارائه آنالین
کار خود در این روستا پرداخت.
با اتمام عملیــات اجرایی ســاختمان ،کارگاه در روز
 27شــهریور  1397در روســتای طار پایــان یافت و
شــرکتکنندگان در حال آمادهســازی برای برقراری
نمایشگاه ارائه آثار فردی و گروهی شدند.
این کارگاه از حمایتهای اهالی طار ،شورای شهر نطنز
و دهیاری طار برخوردار بود.
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دوازدهين دوره مسابقات كشوري كميكار
با معرفي برترينها به كار خود پايان داد

دوازدهين دوره مســابقات كشوري كميكار 3 ،آبان ،1397
طي دو روز رقابت با معرفي برترينها به كار خود پايان داد.
دكتر پيام زاهدي ،دبير اجرايي دوازدهين دوره مســابقات
كشــوري كميكار در گفتوگو با روابط عمومي دانشــگاه
تهــران و در تعريف كميكار گفــت)Chem-e-car(« :
مخفف ماشــین مهندســی شده شــیمیایی (Chemical
 )engineered machineو یک مسابقه جهانی شناخته
شده برای دانشجویان رشــته های مهندسی شیمی ،پلیمر،
مکانیک و برق است».
وي بــا بيان اينكه این مســابقات اولین بار توســط انجمن
مهندسین شــیمی آمریکا ( )AIChEمطرح شد ،خاطر نشان
كرد« :با توجه به اهمیت موضوع از نظر انطباق دروس خوانده
شده توســط دانشــجویان با فعالیتهای عملی در عرصه
تکنولوژی درسال  1383در دانشگاههای ایران نيز مطرح شد
و اولین دوره آن در دانشگاه علم و صنعت و پس از آن دومین
دوره سال 1384در دانشگاه تهران برگزار شد».
دكتــر زاهدي افزود« :بعد از  13ســال دانشــگاه تهران به
همت و تالش مستمر دانشــکده مهندسی شیمی ،انجمن
علمی مهندسی شــیمی و پلیمر دانشکده مهندسی شیمی
پردیس دانشــکدههای فنی و انجمن مهندسی شیمی ایران
برای دومین بار میزبان دوازدهمین دوره مسابقات کشوری
کمیکار با مشارکت  28تیم دانشجویی و  8تیم دانشآموزی
شده است».
به گفته دبير اجرايي دوازدهين دوره مســابقات كشــوري،
تیمهای شرکت کننده این دوره با دقت داوری اولیه شدند
و از حدود  60تیم که اعالم آمادگی کرده بودند ،تعداد 36
تیم انتخاب نهايي شده تا به رقابت بپردازند.
وي با اظهار اينكه مسابقات در پنج بخش پوستر ،ایده برتر،

جداســازی ،لیگ آزاد و عملکرد برگزار شد ،گفت« :در روز
اول تیمها با ارائه پوســتر و ماشینهاي خود توسط داوران
برگزیده مورد ارزیابی قرار گرفتند و در آخر این روز نفرات
اول تا سوم بخش پوستر و همچنین ایده برتري که میتواند
روی نیروی محرکه یا سیستم ترمز ماشین باشد ،تعیین شدند».
دكتر زاهدي ادامه« :اوج هیجــان و رقابت بین تیمها در روز
دوم و در سالن مجهز باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برای
کسب رتبههای برتر در بخش عملکرد و لیگ آزاد انجام گرفت.
پس از آمادهسازی سالن طبق استانداردهای بینالمللی ،مسابقه
بین ماشینها در طرحها و رنگهای مختلف و با سیستمهای
محرکه و ترمز مهندسی شده آغاز شد».
دبير اجرايي دوازدهين دوره مسابقات كشوري با عنوان اينكه
در بخش عملکرد ماشینها باید مسافت  15متر را با سرعت
مناسب و توقف روی خط پایان مسابقه طی میکردند ،ادامه
داد« :تیم داوری با دقت و نهایت عدالت مداری امتیاز تیمها
را محاسبه و درهمان لحظه روی مانیتور اعداد اعالم ميشد
و در پایان پس از دو بــار اجرای بخش عملکرد ،تیمهای
برتر تعیین شــدند .در بخش لیگ آزاد نیز تیمها با توجه به
پتانسیل ماشینهای ساخته شده باید مقدار معینی بار را در
مسافتی مشخص که خودشان اعالم ميكردند ،میپیمودند
که هر ماشــینی که بار بیشتر و مسافت طی شده بیشتری را
طي ميكرد بهعنوان تیم برتر معرفي ميشد».
وي در پايــان افزود« :برای اولین بــار در دوازدهمین دوره
مســابقات ملی کمیکار در دانشگاه تهران بخش جداسازی
آب و اتانــول نیز در دســتور کار قرار گرفت که تنها با یک
تیم شرکت کننده همراه بود و البته کیفیت برگزاری مسابقه
را دوچندان كرد .در این قســمت مخلوط آب و اتانول (30
درصد الکل) باید توسط فرایند تقطیر و درصد خلوص الکل
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افزایش مییافت تا ماشین برای حرکت از آن استفاده کند».
دوازدهمین دوره مســابقات کشــوری کمیــکار  ۲و ۳
آبان  ۱۳۹۷بههمت دانشــکده مهندســی شیمی پردیس
دانشــکدههای فنی برگزار شــد و با اعالم نفرات برتر و
اهدای جوایز به کار خود پایان داد.
لیست تیم های برتر دوازدهمین دوره مسابقات کشوری
کمیکار:
بخش عملکرد:
 -1تیم  FCV juniorاز دانشگاه تهران
 -2تیم گلستان از دانشگاه گلستان
 -3تیم رادیکال آزاد از دانشگاه اراک
بخش لیگ آزاد:
 -1تیم رادیکال آزاد از دانشگاه اراک
بخش پوستر:
 -1تیم اوختای از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 -2تیم آلفا از دانشگاه صنعتی همدان
 -3تیم  BDVRUاز دانشگاه ولیعصر رفسنجان
بخش ایده برتر:
 -1تیم آلفا از دانشگاه صنعتی همدان
بخش جداسازی:
 -1تیم آلفا  23از دانشگاه شهید باهنر کرمان
بخش دانش آموزی:
 -1تیم اوژن از پژوهش سرای جابربن حیان فین هرمزگان
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با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در تابستان  ۹۷اظهار شد:

امیدواری مدیرکل اداره امور خوابگاه های دانشگاه تهران
به طرح های توسعه ای

دکتر محمد اســماعیلی ،مدیر کل امــور خوابگاههای
دانشگاه تهران اعالم کرد« :امیدواریم با حمایت خیرین
و حامیان دانشگاه بتوایم طرح های توسعهای خوابگاه ها
را اجرا کنیم».
دکتر اســماعیلی گفت« :امیدواریم با حمایت خیرین و
حامیان دانشگاه بتوایم طرح های توسعهای خوابگاه ها
شامل پروژه های آب خاکســتری ،انرژی خورشیدی،
سنســورهای روشــنایی و طرح های مربوط به سرای
سبز را اجرا کنیم».
وی افــزود« :خیرین و حامیــان کمک های خوبی به
خوابگاه های دانشــگاه تهران کرده انــد و بخش قابل
توجهــی از تجهیزات مورد نیاز خوابــگاه را با کمک
آنها تامین کرده و توانســته ایم تجهیزات بســیاری از
خوابگاه ها را نوسازی کنیم».
دکتر اســماعیلی خاطرنشــان کرد« :در حال حاضر با
شــرایط مالی موجود ،توسعه فیزیکی خوابگاه ها مورد
نظر ما نیســت ولی در توســعه خدمات تا حد ممکن
فعالیت می کنیم».
وی افزود« :تابســتان امســال تمامی موکت های داخل
خوابگاههای خالی از سکنه را بیرون آورده و شسته ایم،
موکت های مستهلک را با موکت نو جایگزین کرده ایم.
در مجموع حدود  9هزار متر شستشو شده و حدود 7

هزار متر موکت نو در خوابگاه ها اضافه کرده ایم».
مدیــر کل امور خوابگاههای دانشــگاه تهــران درباره
سایر اقدامات انجام شده ،گفت« :در تابستان توانستیم
خوابگاه هایی که خالی از سکنه بود را عالوه بر نظافت
و سمپاشــی ،لکه گیری و نقاشی کنیم ،همچنین درها و
پنجره ها را تعمیر و برخی از مشــکالت موتورخانهها،
مشکالت تاسیساتی و مشکالت فاضالب را رفع کنیم».
وی افزود« :در خوابگاه های کوی پسران ،دو ساختمان
را برای اســکان ورودی های جدید ،تعمیرات اساسی
کردیم».
دکتر اسماعیلی ضمن اشاره به افزایش تعداد دانشجویان
ورودی جدید امســال دانشگاه گفت « :تا این لحظه به
همه دانشجویان مجاز به اســکان ،خوابگاه اختصاص
داده ایم».
وی افزود« :معموال در دانشــگاه تهران برای اســکان
دانشجویان بومی که از راه های دور به دانشگاه می آیند
و بعضی از دانشــجویان شبانه که از طرف اداره شاهد
و ایثارگر یا از طرف سیســتم مددکاری اجتماعی مرکز
مشــاوره معرفی میشــوند ،ظرفیت هایی درنظرگرفته
میشــود ولی امسال به علت افزایش تعداد دانشجویان
ورودی جدیــد ،بــه دنبال تامین این مــوارد از طریق
معرفی به خوابگاه های خودگردان و اجاره ای هستیم».
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افتتاح کتابخانه پردیس البرز در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

کتابخانه پردیس البرز دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس البرز،
مراســم افتتاح کتابخانه این پردیس روز شنبه  ۱۲آبان 1397
با حضور معاون پژوهشی دانشــگاه ،رئیس کتابخانه مرکزی
و مرکز اســناد دانشگاه ،هیات رئیسه پردیس البرزو جمعی از
استادان و کارکنان برگزار شد.
در ابتدای این مراســم دکتر رسول جعفریان ،رئیس کتابخانه
مرکزی ضمن اشــاره به برخی تحوالت صــورت گرفته در
کتابخانه مرکزی از جمله تغییر در نرم افزارهای به کار رفته در
کتابخانه ،ایجاد تعامل بیشتر با کتابخانه دانشکدهها و پردیسها،
از ایجاد کتابخانه پردیس البرز در کتابخانه مرکزی دانشگاه به
عنوان یک تحول یاد کرد.
دکتر جعفریان ضمن تشــکر از پردیس البرز به خاطر اهدای
بیــش از  4000جلد کتاب به کتابخانه مرکزی ابراز امیدواری
کرد که اهدای این کتابها زمینهساز سرویسدهی هرچه بهتر
به دانشجویان را فراهم کند.
به گفته وی فعالیتهای اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
را میتوان در سه محور خرید کتاب ،فهرستنویسی و توسعه
مباحث دیجیتال عنوان کرد.
در ادامه دکتــر یونس نوربخش ،رئیس پردیــس البرز ،ابراز
امیــدواری کرد که این همکاریها بــا برگزاری همایشهای
مشترک و تجهیز منابع کتابخانهای ادامه داشته باشد.
دکتــر نوربخش با اشــاره به اینکه کتابخانــه مرکزی از نظر
ساختاری و علمی قلب دانشگاه است افزود« :همه بخشهای
دانشگاه یکی هستند و همگی باید در ارتقای دانشگاه فعالیت
و تاثیر داشته باشند».
وی گفت« :در حال حاضر کتابخانهها در سایر کشورها بسیار
مدرن شــدهاند .در بسیاری از کتابخانهها ،امکانات متنوعی از
جمله کتاب صوتی ،محلی برای استراحت ،ورزش و  ...وجود

دارد و این مســئله باعث شــده که همه امکانات برای کتاب
خواندن فراهم شود».
وی در پایان ضمن اشــاره به نقش پررنگ کتابخانه در تحول
علم و دانش گفت امیدواریم که ما هم سهم کوچکی در ایجاد
این تحول داشته باشیم.
در ادامه دکتر محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی دانشگاه تهران،
ضمن تشــکر از رئیس پردیس البرز بــه خاطر ابتکار تلفیق
کتابخانه پردیس با کتابخانه مرکزی دانشــگاه گفت« :دانشگاه
تهران ،دانشــگاهی جامع است ولی درصد زیادی از جامعیت
واقعی در آن وجود ندارد زیرا در اکثر مواقع کارها در بخشهای
مختلف آن به صورت جدا انجام میپذیرد».
وی افزود« :در مقایسه با دانشگاههای تخصصی ،دانشگاه تهران
بسیار جامعیت دارد و عمده ظهور این جامعیت را میتوان در
کتابخانه مرکزی به وضوح مشاهده کرد .به عنوان نمونه دانشگاه
علوم پزشکی حدود سی سال است که از دانشگاه تهران منفک
شده اســت اما کتابخانه مرکزی هنوز دارد به دانشجویان آن
دانشگاه خدمات ارائه میدهد».
دکتر رحیمیان خاطرنشان کرد« :هر چقدر ما بتوانیم فعالیتهای
مختلــف از جمله برگزاری نشســتهای مختلف ،برگزاری
کالسهای عمومــی مانند روش تحقیق و  ...را تقویت کنیم،
بیشــتر می توانیم در جامعیتبخشی به دانشگاه کمک کنیم.
اهدای کتاب به کتابخانه مرکزی توسط پردیس البرز در قالب
ایجاد کتابخانه پردیس البــرز در دل کتابخانه مرکزی یکی از
همین کارهای ایجاد جامعیت است که امیدواریم کتابخانههای
دانشگاه بتوانند پیوستگی بیشتری با هم داشته باشند».
وی در پایــان با اشــاره به قدمت کتابخانــه مرکزی و وجود
چالشهایی چون مشکالت مالی برای ساماندهی به بخشهای
مختلف کتابخانه مرکزی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن
طرح ساماندهی دانشــگاه تهران بتوان نیازهای دانشجویان و
استادان را تا حد ممکن برطرف کرد.
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نخستین دوساالنه مسابقات معماری و شهرسازی ایران
در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

پس از گذشت قريب به سه سال نظارت و پايش مسابقات
معماری و شهرسازی در ســطح كشور ،نخستين دوساالنه
مســابقات معماري و شهرسازي توســط دبيرخانه دائمي
مســابقات معماري و شهرســازي با حمايت قطب علمي
فناوري معماری و پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران
طراحي و  22و  23مهر  1397در تاالر شهید آوینی پرديس
هنرهای زیبا برگزارشد.
اين رويداد که شامل آیین رونمایی از کتاب مسابقات معماری
ایران ،نشســت هاي تخصصي و نمايشگاهی مشتمل بر 77
اثر برگزیده از مسابقات معماری و شهرسازی کشور بود ،در
قالب  20گفتار تخصصی و  5نشست با موضوعات «رسانهها
و مسابقات معماری»« ،اخالق حرفهای و مسابقات معماری»،
«تجربه مسابقات معماری در ایران»« ،حقوق مالکیت فکری و
اصالت اثر» و «مسابقات معماری در جهان» ،ارائه شد.

در خالل نشســتهای تخصصی که با مشارکت حاضرین
جلسه به پرسشو پاســخ و تبادل آرا انجامید ،مواردی از
قبیل کاستیها در آییننامه فعلی دبیرخانه مسابقات معماری
و شهرســازی ،تبیین ارکان مســابقات و نقش و حدود هر
یــک ،مباحث حقوقی درباره مالکیت آثار رســیده و نحوه
انتفاع هر یک از ارکان مسابقه بررسی شد.
همچنین نقش رسانهها در شفافسازی روند و سازوکار
مسابقات ،تعدیل خواستهها و انتظارات هرکدام از طرفین
و کمک به انتشــار و توســعه نتایج مسابقات مطرح و در
آخــر نیز تجربیات مســابقات در کشــورهای مختلف و
سازوکارهای دریافت آثار و داوری و ممیزی در آنها مورد
بررسی قرار گرفت.
همچنین در مراسم اختتامیه این مسابقات ،از کتاب «مسابقات
معماری ایران» توسط دكتر حامد مظاهريان ،رئيس دبيرخانه
دائمي مسابقات معماري و شهرسازي كشور رونمایی شد.
ایــن کتاب عالوه بر بازتاب آثار منتخب معماری کشــور،
شــامل مواردی در حوزه آیین نامه مسابقات و پیشنهادها و
توصیههاست.
دبيرخانه دائمي در برگزاري اين رويداد از حمایت علمی و
معنوی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و قطب علمی
فناوری معماری و همچنین حمایت مادي نشر توسعه ايران
و شركت كناف برخوردار بود.
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معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات دانشگاه تهران منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران ،دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،طی حکمی دکتر علی
مقاری را به مدت  ۳ســال به عنــوان معاون برنامهريزي و
فناوري اطالعات دانشگاه تهران منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است :از جنابعالي انتظار دارد
با برنامهريزي دقيق و عملياتي دانشگاه را در تحقق بخشيدن
به اهداف راهبردي برنامه جامع سوم آن ،براي نقش آفريني
بيشــتر در عرصه بينالملل ،حركت به ســمت دانشــگاه
كارآفريــن و ارتقــاي جايگاه اخالق و مســئوليت پذيري
اجتماعي ياري رسانید.
رئیــس دانشــگاه تهــران همچنیــن از تالش هــای دكتر
محمدجعفر صديق دامغانيزاده ،معاون پیشین برنامهريزي
و فناوري اطالعات دانشــگاه قدردانی کرد و افزود وی در
همين جهــت مأموريتهاي ذيل را بــا موفقيت به انجام
رسانيد:
 .۱تدوين و ارائه برنامههاي الزم به منظور توزيع متناسب،
هدفمند و عادالنه منابع دانشــگاه شــامل منابع مالي ،منابع
انساني و زيرساختهاي فيزيكي بر مبناي ضوابط علمي و

براساس سياست هاي دانشگاه و مصوبات هيأت امنا؛
 .۲شفاف ســازي و ارائه مســتمر گزارش از نحوه توزيع و
مصرف منابع دانشگاه؛
 .۳ارائه برنامهها و پيشنهادهاي الزم با هدف توانمندسازي
كاركنان و ارتقاء سطح معيشت آنان؛
 .۴برنامهريــزي و همــكاري الزم با ســاير معاونتها و
واحدهاي دانشــگاه براي بهسازي بودجه دانشگاه از طريق
توســعه منابع مالي و مديريت بهينه هزينههاي پرســنلي و
ديگر هزينههاي دانشگاه.

برگزاري نمایشگاه پایاننامههای کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک

اولیــن نمایشــگاه پایاننامههای کاربردی دانشــکده
مهندسی مکانیک پرديس دانشــکدههاي فني دانشگاه
تهران برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومي دانشــگاه تهــران به نقل از
پردیس دانشکده های فنی ،اولین نمایشگاه پایاننامههای
کاربردی دانشکده مهندســی مکانیک این پردیس۲۱ ،
آبان  ۱۳۹۷در ســاختمان جدید اين دانشکده در قالب
ارائه پوســتر و محصول و با هدف معرفی دستاوردهای
پژوهشــی دانشــجویان به صاحبان صنایع و بنگاههای
کارآفرینی برگزار شد.

در این نمايشــگاه که  ۵۱پوستر از پایاننامههای کاربردی
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به نمایش گذاشته شد،
حدود  10شــرکت و مجموعه صنعتی و همچنین نزديک
به  300نفر از دانشــجویان و اعضاي هیأت علمی از این
نمایشگاه بازدید کردند.
همچنين بــا توجه به ارزیابیهای صورتگرفته توســط
بازدیدکنندگان از سه پایاننامه کاربردی برتر تقدیر ميشود.
طبقه منفی یک ساختمان جدید مهندسی مکانیک بهصورت
نمایشگاه دائمی پایاننامههای کاربردی دانشکده ،پذیرای
دانشجویان ،پژوهشگران و صاحبان صنایع است.
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آيين اختتاميه هفته
جهاني كارآفريني
برگزار شد

آييــن اختتاميه هفته جهانــي كارآفريني با حضور مدیران
عالی و كارآفرينان برتر  ۲۸آبان  ،1397توســط دانشكده
كارآفريني در سالن همايشهاي وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
کارآفرینی ،آيين اختتاميه هفته جهاني كارآفريني با حضور
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ،وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي ،معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي و جمعي از كارآفرينان برتر توسط دانشكده
كارآفريني در سالن همايشهاي وزارت كار برگزار شد.
در اين مراســم دكتــر محمدرضا زالي ،رئيس دانشــكده
كارآفريني ضمن تبريك هفته جهاني كارآفريني طي سخناني
گزارشي از روند  ۱۱ساله پايش كارآفريني در ايران توسط
دانشــكده كارآفريني تحت عنوان برترين پروژه تخصصي
كارآفريني در دنيا ارائه داد.
وي با اشــاره به نتايج حاصل از اين پايش ،به باال بودن
نــرخ راه اندازي اســتارت آپ در ايــران و لزوم تقويت
كارآفريني نوآورانه اشاره کرد و تنها راه اشتغال پايدار را
كارآفريني دانست.
در ادامه دكتر عيســي منصوري ،معاون توسعه كارآفريني
و اشــتغال وزير تعاون ،كار و رفــاه اجتماعي ،با تأكيد بر

اينكه در ايــن دوران از اقتصاد ،نيازمند پهلوانان اقتصادي
هستيم اظهار داشت« :ما وظيفه داريم كمترين موانع را براي
كارآفرينــان و پهلوانان اقتصادي ايجاد كنيم .موانعي كه از
سوي كارآفريني با آن مواجه هستيم ،نشاندهنده تعارض
بين نظام اجرايي كشــور و كارآفريني است و اين تعارض
را بايد برطرف كرد».
در ادامه اين مراسم ،دكتر محمد شريعتمداري ،وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي ،با اشاره به اينكه جوانان در كورهراههاي
كارآفريني به مقصد رســيدهاند ،خطاب به مســئوالن اين
وزارتخانه گفت« :هرگونه سياستگذاري در اين حوزه بدون
مشورت با نمايندگان كارآفرينان ممنوع است».
دکتر شــريعتمداري با اشــاره به اينكه فعــاالن عرصه
كارآفريني از دولت تسهيل گري و تنظيم گري ميخواهند
نه مداخله و ســنگ اندازي ،اظهار داشت« :در عين حال
كــه تعارض در حوزه كارآفريني و نظام اجرايي كشــور
وجود دارد اما همه ما مدعي حمايت از توسعه كارآفريني
هستيم و با برگزاري همايش و جشنواره به نوعي در نظر
داريم از كارآفرينان حمايت كنيم».
وی خطاب به مسئوالن تصميمگير و سياستگذار وزارت
كار در حوزه كارآفريني گفت« :ممكن اســت به رغم يك
سياستگذاري درست ،تضاد منافع بين كارآفرينان در يك
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عرصه وجود داشــته باشد و اين ميتواند مشكل ساز شود .اين تضاد
منافع را ميتوانيم در برخي اســتارتآپها به ويژه استارتآپهاي
حمل و نقلي مشاهده كنيم».
در ادامه دکتر محســن رضايي ،دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ،با
اشاره به جايگاه كارآفريني در آينده اقتصاد جهان گفت« :نظريات رشد
آينده به جاي آنكه صرف ًا بر انباشــت سرمايه ،نيروي انساني و فناوري
باشد ،با پارامتر كارآفريني رقم خواهد خورد».
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود« :با آنكه توجه به كارآفريني
در توسعه اقتصادي ،امري درست است اما كامل نيست .محيط كسب و
كار عامل بسيار تعيين كننده در توسعه اقتصادي است .توسعه اقتصادي
مانند سكهاي است كه يك طرف آن اقتصاد خرد و كالن و تجارت است
و در طرف ديگر آن كارآفريني و محيط كسب و كار».
وي افزود« :در تمام كشــورهايي كه به توسعه رسيدهاند ،محيط كسب
و كار در كنار كارآفريني ،مناســب بوده اســت .روابط بانكي و اداره،
بروكراسي و محيط سياسي و محيط فرهنگي كه فضاي كسب و كار را
ميسازند ،نقش مهمي در توسعه و پيشرفت كشورها ايفا ميكند».
در پايان اين مراسم كه با برگزاري دو پنل تخصصي با حضور صاحبان
استارتآپهاي مطرح كشور برگزار شد ،از برگزيدگان مسابقه نقاشي
كارآفريني تقدير شد.
هفتــه جهاني كارآفريني بــه همت كانون دانشآموختگان دانشــكده
كارآفريني دانشــگاه تهــران و با همكاري وزارت تعــاون ،كار و رفاه
اجتماعي از  ۲۴تا  ۲۸آبان با برگزاري مراســم ،كارگاهها و سمينارهاي
ويژه در حوزه كارآفريني برگزار شد.
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چهارمین رویداد تحول به توان دانشجو در دانشگاه تهران برگزار شد
چهارمین رویــداد «تحول به توان دانشــجو» به همت مرکز
فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران با استفاده از
توانمندیهای دانشجویان در حوزه فناوری اطالعات در قالب
کارآموزی و پروژههای دانشجویی ۲۴ ،مهر  ،۱۳۹۷در دانشکده
برق دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر محمودرضا هاشــمی ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و
فضای مجازی ،در گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران با
اشاره به ضرورت برگزاری چنین رویدادی در دانشگاه ،گفت:
«ما در دانشگاه نیازهای خاص و بهروز و به نیروهای توانمند
و مجهز به تکنولوژی روز نیاز داشتیم؛ در برخی موارد نیازهای
ما به صورتی بود که شــرکتهای بخش خصوصی هم پاسخ
مناسبی برای آنها نداشتند یا اگر داشتند پاسخ چابکی برای این
نیازها نبود».
وی افزود« :ما میدانســتیم که بهترین نیروهای کار آی تی در
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حضور دارند ،این
موضوع نقطه شروع اولین رویداد تحول به توان دانشجو شد
زیرا اگر ما بخواهیم تحولی در دانشگاه تهران در حوزه فناوری
اطالعات داشته باشیم یکی از بهترین ابزارهای آن دانشجویان
دانشگاه تهران هستند».
دکتر هاشــمی با اشــاره به موفقیت این طرح که سالی دو بار
برگزار میشود ،اظهار کرد« :در رویداد اول ،یک سری از نیازها
و صورت مســئلهها و پروژههای خودمان را طرح کردیم و از
دانشجویان خواســتیم از فرصتهای کاریای که وجود دارد
یا در قالب کارآموزی یا پروژه کارشناســی و یا پروژه آزاد و

یا کارورزی استفاده کنند که کارهای خیلی خوبی انجام شد».
وی تاکید کرد« :برخی از پروژههایی که امروز در دانشگاه در
حال اســتفاده است با توان همان دانشجویان انجام شد .وقتی
چنین برداشت موفقی حاصل شد ،تصمیم گرفتیم این رویداد
را توسعه دهیم و دو بار در سال ،یک بار در بهار و یک بار در
پاییز برگزار کنیم که در حال حاضر شاهد برگزاری چهارمین
دوره آن هستیم».
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران با
اشاره به اینکه چهارمین دوره رویداد تحول به توان دانشجو در
واقع به دست خود دانشجویانی که پروژههای دورههای قبل را
انجام دادهاند ،در حال اجرا و معرفی برای دانشجویان دیگر است،
افزود« :دانشجویانی که در دورههای قبل به دستاوردی رسیدهاند
امروز اینجا هم کار خود را عرضه میکنند و هم به دانشجویان
دیگر نحوه پیوستن به این رویداد را شرح میدهند».
وی با اشاره به استقبال دانشجویان از این رویداد ،گفت« :خیلی
از این دانشجویان حتی پس از پایان پروژه یا کارورزی خود به
همکاری با این رویداد ادامه میدهند».
دکتر هاشمی تاکید کرد« :تمام دانشجویانی که پروژه کارشناسی
خــود را در مرکز فناوری اطالعــات و فضای مجازی انجام
دادند ،برگزیده دانشکده یا برگزیده نماینده صنعت در دانشکده
شدهاند که نشان میدهد از نظر کیفی هم ما توانستهایم سطح
باالیی داشته باشیم».
وی دلیل اســتقبال از ایــن رویداد را اعتماد به دانشــجویان
و ســپردن کارهای واقعی و جدی به آنها برشــمرد و اظهار
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کرد« :کمتر پیش میآید وقتی دانشــجو به یک شرکت برای
کارآموزی مراجعه میکند ،کار مهم و بزرگی به او سپرده شود،
اما چون ما معلمشان هستیم این اعتماد را داشتهایم و همچنین
به همین دلیل پتانســیل آنها را دیدهایم ،میشناسیم و میدانیم
چقدر توانمند هستند».
رئیس مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران،
در ادامه گفت« :تا کنون  ۴۰دانشــجو در این طرح پروژههایی
را انجام دادهاند».
وی با اشاره به هدف کارآفرینی در دانشگاه تهران ،تاکید کرد:
«این طرح در راستای دانشگاه کارآفرین برگزار میشود .به چند
پروژهای که با ما همکاری داشــتهاند اعالم کردیم که اگر این
پروژه را بتوانند تبدیل به یک محصول تجاری کنند به خودمان
عرضه کنند و یا به دانشگاههای دیگر عرضه کنند ،ما آمادگی
حمایت را داریم».
دکتر هاشمی تاکید کرد« :این رویداد ،اکوسیستمی نوآور است
که در آن ایدهها میآیند ،حمایت میشوند ،خودمان بهره بردار
آنها هستیم و فضا را در اختیار آنها قرار میدهیم».
وی تفاوت این رویداد را با رویدادهای مشــابه در دانشــگاه،
در این نکته دانست که در این رویداد مرکز فناوری اطالعات
خود مشتری اصلی پروژهها محسوب میشود و بازار کارش
موجود است.
دکتر علیرضا متولیان ،مســئول برگزاری مراسم ،نیز با اشاره
به گروههایی که طی این چهار دوره به محصول رســیدهاند،
گفت« :در حال حاضر یک گــروه در حال همکاری با مرکز
مشاوره هستند و کام ً
ال قابلیت شرکت شدن را دارند .همچنین
اپلیکیشن موبایل دانشگاه تهران نیز توسط یکی از دانشجویان
شرکت کننده در همین طرح ،تولید شده است».
وی افزود« :در حالی که به نظر میرســد ما با دانشجویان فنی
و آی تی کار میکنیم ،در این رویداد ما دانشجویان رشتههای
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دیگری چون صنایع ،مدیریت ،گرافیک و حتی دانشــگاههای
دیگر مانند تربیت مدرس را داشــتهایم و این امکان برای همه
دانشجویان فراهم است که در رویداد تحول به توان دانشجو
شرکت کنند .این دانشجویان همگی از طریق دانشجویانی که
در طرح شرکت کردهاند و درباره آن در فضای مجازی اطالع
رسانی کردهاند ،جذب این رویداد شدهاند».
دکتر متولیــان در ادامه تاکید کرد« :ما اخیرا ً از فارغالتحصیالن
دانشکده اقتصاد نیز برای سامانه حسابداری استفاده کردهایم و
به جای اینکه کارشــناس از بیرون بگیریم از کارشناسان نخبه
خودمان استفاده میکنیم».
وی با اشــاره به اینکه تحول به توان دانشجو تنها یک رویداد
نیست ،افزود« :این جریان در واقع یک تفکر ادامهدار است و
همیشه این امکان در اپلیکیشن دانشگاه موجود است که با ما
همکاری داشته باشند .همچنین میتوانند ایدهها را ثبت کنند
و ما آنها را بررســی میکنیم .بخش مهم دیگر این است که ما
چالشــی را مطرح میکنیم که در واقع مسئلهای است که با آن
رو به رو هســتیم؛ برای حل این مسئله یک جایزه میگذاریم
و دانشــجوها میتوانند ایدههایشان را برای رفع آن مسئله در
سامانه ثبت کنند».
مسئول برگزاری این رویداد گفت« :در صورتی که افراد توان
اجرایی ایده خود را داشته باشند ما اجرای آن را هم به خودشان
میســپریم و در غیر این صورت در مرحلــه اجرا نیز از آنها
حمایت میکنیم تا طرح به نتیجه برســد .در نتیجه ما در هر
دوره سعی کردهایم اتفاق جدیدی به رویداد اضافه کنیم .دوره
دوم دریافت ایدهها اضافه شــد و در دوره چهارم مسابقه حل
چالشها برگزار شد .این جایزه بخش مالی و حمایتی دارد».
دکتر متولیان ابراز امیدواری کرد که این رویکرد در دانشکدههای
دیگر نیز انجام و از پتانســیل دانشــجویان در انجام کارهای
دانشگاه بهرهبرداری شود.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 50 123

دیدار مدیران کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر و امور
خوابگاههای دانشگاه تهران با دانشجويان معزز جانباز ساکن در کوی

مدیران کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر و امور
خوابگاههای دانشگاه تهران با دانشجويان معزز جانباز ساکن
در کوی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از اداره كل
امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر  ۲۷آبان  ،۱۳۹۷دكتر
اللهياري ،مدير كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر
و دكتر اسماعيلي ،مدير كل امور خوابگاههاي دانشگاه تهران
به اتفاق مسئوالن دو اداره كل با حضور در ساختمان شماره 4
كوي دانشگاه با جانبازان سرافراز ساكن در اين مجتمع دیدار
و گفتوگو کردند.
در ایــن دیدار صميمي دانشــجویان جانباز به ارائه نظرات
خود درباره بهبود وضعیت اسکان دانشجویان و رشد و توسعه
فرهنگی و اجتماعی محیط کوی دانشگاه برای همه دانشجویان
ساکن به عنوان سرمایههای بیبدیل ملی پرداختند و آمادگی
خود را برای هر گونه کمک فکری و عملیاتی اعالم کردند.

در این دیدار دکتر اسماعیلی ،با اشاره به اهداف مدیریت کوی
برای تدارک محیطی بدون دغدغه برای اســکان دانشجویان،
آمادگی خود را برای اســتفاده از نظرات و ظرفیتهای فکری
و فرهنگی همه دانشجویان به ویژه دانشجویان عزیز جانباز در
اداره بهینه کوی دانشگاه و رفع نقایص احتمالی اعالم کرد.
در ادامه این دیدار دکتر اللهیاری ،مدیر کل امور دانشجویان
و کارکنان شاهد و ایثارگر ،حضور در بین دانشجویان جانباز
را فرصتــی مغتنم عنوان کرد که از الطاف الهی محســوب
می شود.
وي ضمن ذکر خاطراتی از دوران سراسر افتخار دفاع مقدس بر
هر گونه همکاری با مسئوالن کوی دانشگاه برای مناسبسازی
فضای اسکان دانشجویان جانباز تاكيد و از تالشهای مدیریت
کوی دانشگاه برای رفع مشــکل اسکان دانشجویان شاهد و
ایثارگر به ویژه تالش براي ایجاد محیطی مناسب برای اسکان
دانشجویان جانباز تقدیر کرد.

سامانه ارزيابي رضايتمندي از عملكرد كاركنان دانشگاه ارتقا مییابد

سامانه ارزيابي رضايتمندي از عملكرد كاركنان دانشگاه با
تغيير در نحوه ارزيابي ارباب رجوع ارتقاء مییابد.
نتايج سامانههاي ارزيابي رضايتمندي از عملكرد كاركنان و
مديريت عملكرد كارمندان در سال  ۱۳۹۶با حضور رئيس
دانشگاه تهران بررسي شد.
جلسه تحليل نتايج سامانههاي ارزيابي رضايتمندي از عملكرد

كاركنان و مديريت عملكرد كارمندان دانشگاه با حضور رئيس
دانشگاه برگزار و گزارش امتيازات ارزيابي سال  ۱۳۹۶با در
نظر گرفتن امتيازات ارباب رجوع در اين جلسه ارائه و مقرر
شــد با همكاري مركز فناوري اطالعــات و فضاي مجازي
دانشگاه ،سامانه ارزيابي رضايتمندي از عملكرد كاركنان ارتقاء
يافته و تغييراتي در نحوه ارزيابي ارباب رجوع اعمال شود.
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بازدید رئیس دانشگاه تهران از نمایشگاه مهر

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران،
 ۱۵مهر  ،۱۳۹۷از نمایشگاه مهر دیدار کرد.
نمایشــگاه مهر با هدف پایش ســامت جسم و روان
نودانشجویان ورودی سال  ۱۳۹۷برگزار شد.

همچنین در این نمایشــگاه دانشجویان ورودی جدید
با خدمات حوزه معاونتهــای فرهنگی و اجتماعی،
معاونــت دانشــجویی و تشــکلهای دانشــجویی
آشنا شدند.

نمایشگاه مهر  97دانشگاه تهران به کار خود پایان داد
نمایشــگاه مهر سال  97دانشگاه تهران از  9تا  24مهر 137
با همکاری معاونت فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت
فرهنگی و اجتماعی ،کار پایش جســم و روان دانشجویان
و آشنایی آنها با تشکل هاي اســامي ،انجمنهای علمی
دانشــجویی ،کانونهای فرهنگی ،هنري ،اجتماعي و ديني
و بخش هاي مختلف فرهنگی از جمله موزه های فرهنگی،
مرکز تئاتر مولوی و  ...در شــانزدهمین نمایشگاه با دقت و
سرعت انجام شد.
در شانزدهمین دوره برگزاری نمایشگاه مهر ،در مجموع 7
هزار و  823دانشــجو ورودي جديد در باشگاه دانشجویان

پذیرش شدند که از این تعداد  4هزار و  31دانشجو ،دختر
و  3هزار و  792دانشجو پسر بودند.
در این نمایشــگاه عــاوه بر غرفههــای اداره کل تربیت
بدنی ،اداره کل امور شــاهد و ایثارگر ،اداره کل فرهنگی
و اجتماعــی ،مرکز مشــاوره ،مرکز بهداشــت ،اداره کل
خوابگاهها ،اداره كل امور دانشــجویی ،انتشارات دانشگاه
تهران ،جهاد دانشــگاهی ،مسجد دانشــگاه ،بنياد حاميان،
ســازمان بينالمللي دانشــگاهيان ،صندوق قرض الحسنه،
غرفه تولیــدات دانشــجویان و ...؛ غرفههاي دانشــکده
کارآفرینــی و پارک علم و فناوری نیز حضور داشــتند و
دانشجویان را با نحوه اتصال به بازار کار و ارائه و اجرای
ایده آشنا میکردند.
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صعود مقتدرانه
تیم بسکتبال دانشگاه تهران
به فینال مسابقات
دانشگاههای آسیایی
تیم بسکتبال دانشگاه تهران ،نماینده کشورمان در مرحله نیمه
نهایی مسابقات دانشگاههای آســیایی در کشور چین ،مقابل
نماینده دانشگاه چین به پیروزی رسید و به فینال این رقابتها
راه یافت.
بسکتبالیستهای دانشگاه تهران در مرحله گروهی ،تیمهای
دانشــگاههای چین ،تایوان و اندونزی را شکست دادند و به
عنوان سرگروه به مرحله نیمهنهایی راه یافتند و در این مرحله
تیم دانشگاه هنان چین را با نتیجه  87بر  61شکست دادند و با
اقتدار به فینال این مسابقات صعود کردند.
تیم بسکتبال دانشگاه تهران  31شهریور  ،۱۳۹۷برای کسب
مقام قهرمانی مقابل تیم دانشــگاه بینالمللی سیاس (میزبان

مسابقات) بازی خواهد کرد.
همچنیــن بازی ردهبندی ،بین دانشــگاههای ژنگژو و هنان
برگزار میشود.
اعضای تیم بسکتبال دانشگاه تهران را اصغر کاردوست ،محمد
سیستانی ،امیرحسین آذری ،احسان صمدی ،رضا صباغ ،میالد
ســبزی ،محمدجواد زارع ،حنیف محمدی ،مجید رحیمیان،
محســن حقانی ،علیرضا هنردوست و امیرحسین طاهری به
مربیگری مهدی معصومی تشکیل میدهند.
مســابقات دانشگاههای آسیایی از  23شهریور تا  2مهر 1397
در کشور چین برگزار شد و  10تیم از دانشگاههای آسیایی در
این رقابتها حضور داشتند.

مسابقات شطرنج و پرتاب دارت
هفدهمین جشنواره ورزشی
دانشجویان دانشگاه تهران
پایان یافت
مسابقات شطرنج تیمی هفدهمین جشنواره ورزشی درون
دانشگاهی دانشجویان دانشــگاه تهران ۲۰ ،آبان  ،1397در
باشگاه دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
این مسابقات با حضور  ۸تیم برگزار شد که تیمهای پردیس
فنی ،دانشــکده مدیریت و پردیس هنرهای زیبا به ترتیب
مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنین مسابقات شــطرنج انفرادی هفدهمین جشنواره
دانشجویان دانشــگاه تهران در دو بخش دختران و پسران
برگزار شد در بخش دختران  ۳۲نفر و در بخش پسران ۴۲
نفر شرکت داشتند.
در بخش دختران ،شــبنم خداکرم زاده به مدال طال دست
یافت و زینب خوشصفــا و مارال اوالدعظیمی به ترتیب
مدال نقره و برنز این دوره از مسابقات را کسب کردند .در
بخش پسران ،آرین خرسند ،محمد شادمهر و محمد سلطانی

به تربیت اول ،دوم و سوم شدند.
همچنین ،مسابقات پرتاب دارت در بخش پسران با حضور
 ۱۲تیم ،یکشنبه  ۲۰آبان در سالن شماره یک اداره کل تربیت
بدنی برگزار شد.
در این مســابقات ،تیمهای پردیس فارابی ،پردیس کیش و
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به ترتیب مقامهای اول تا
سوم را کسب کردند.
همچنین در مسابقات پرتاب دارت دختران که با شرکت ۱۲
تیم ،شنبه  ۱۹آبان در سالن شماره یک اداره کل تربیت بدنی
برگزار شــد ،تیمهای مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشکده تربیت
بدنی و پردیس هنرهای زیبا به ترتیب اول تا سوم شدند.
هفدهمین جشــنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان
دانشــگاه تهران در رشتههای مختلف تا  ۵دی سال جاری
ادامه خواهد داشت.
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فرصتهای سرمایهگذاری برای شرکتهای پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران در اینوکس ۲۰۱۸

پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران به همراه چهار
شرکت مســتقر در نمایشگاه اینوکس  2018کیش از
 30مهر لغایت  3آبان  ۱۳۹۷حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از
پارک علم و فناوری ،هدف از برگزاری این نمایشگاه
تمرکــز بــر موضوعاتــی نظیر گســترش تعامالت
بین المللی بازار سرمایه ،تمرکز بر راهکارهای تامین
مالی پروژه ها ،افزایش تولید داخلی ،توسعه کارآفرینی
و رشــد صادرات کشــور از طریق مشــارکت بازار
سرمایه ،توانمندسازی شرکت های بخش خصوصی
در مواجه با چالش های اقتصادی پیش رو بود.
همچنین کوچک ســازی دولــت از طریق واگذاری
بنگاه های دولتــی به بخش خصوصی ،تقویت حوزه
دانش بنیان ،مباحــث مربوطه به ارزهــای دیجیتال،
چگونگــی و نحــوه تراکنش هــای بین المللــی در
فضای جدید پیش رو ،تبییــن جایگاه مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی کشــور در توســعه تجارت و جذب
ســرمایه گذاری داخلی و خارجــی ،مدیریت فنی-
حقوقی مراودات بین المللی در سایر محدودیت های
تجــاری ،بررســی روش های همــکاری بنگاه های

کوچک و متوســط ایرانی با شــرکای خارجی دیگر
اهداف نمایشگاه بین المللی اینوکس کیش بود.
در این نمایشــگاه  28نشســت تخصصی و همایش
بین المللی با حضور بیش از  100ســخنران برجسته
داخلی و  25سخنران بلندپایه بین المللی برگزار شد.
مشــارکت و همکاری نهادهای اقتصادی بخش های
دولتی و خصوصی کشــور از جمله سازمان بورس
و اوراق بهادار ،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی
ایران ،سازمان خصوصی سازی ،انجمن مالی اسالمی
ایــران ،REDMoney Group ،اتــاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران ،پژوهشکده بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران ،شرکت Capital
 ،Intelligenceانجمــن شــرکت های مشــاور
سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها ،معاونت اقتصادی
وزارت امور خارجه ،شرکت Dentons Europe
 ،LLPشــرکت بورس اوراق بهادار تهران ،شــرکت
فرابورس و بســیاری از شــرکت ها و سازمان ها در
نشست ها و همایش های جانبی رویداد KishINVEX
 2018از شاخص های کیفی این نمایشگاه بود.
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نخستین رویداد یک روز با طراحی صنعتی
در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد

برنامه یک روز با طراحی در حضور استادان و فارغ التحصیالن
رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا و همکاری استادان
و دانشــجویان دانشکده برق و کامپیوتر پردیس فنی دانشگاه
تهران 29 ،مهر  ،۱۳۹۷در پردیس فنی برگزار شد.
در آغاز این برنامه دکتر مجید نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشکده
برق و کامپیوتر ،ضمن تاکید بر لزوم همکاری دانشــجویان،
فارغالتحصیالن و اســتادان دو دانشــکده در راستای ارتقای
سطح کمی و کیفی پروژههای مختلف دانشگاهی و صنعتی،
بر ضرورت توسعه فرهنگ آموزش ،پژوهش و کارآفرینی در
دانشگاه تهران تاکید کرد.
سپس دکتر خلیلی ،مدیر گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای
زیبا ،برقراری جلسات مشترک بین پردیسهای دانشگاه تهران را

که در نهایت منجر به ایجاد فضای گفتوگوی علمی و خالقانه
خواهد شد ،امری ضروری برای خلق بستر پیشرفت روزافزون
رشتهها و شکلگیری میانرشتهایهای مختلف دانست.
همچنین ضحی خانیکی ،کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،در
خصوص نقش طراح و رابطه او با جامعه مهندسی و شناسایی
ماهیت دیزاین به ارائه سخنرانی پرداخت.
در ادامه برنامــه چهار نفر از فارغالتحصیالن کارشناســی و
کارشناسی ارشــد طراحی صنعتی به تحلیل نگاه طراحانه در
مفهومســازی ،ایدهپردازی و طراحی و ساخت محصوالت و
خدمات پرداختند.
در ابتدا شیدا امیری ریگی کارشناس طراحی صنعتی ،از پروژه
طراحی مدوالر پهباد خبرنگاری خود گفت و مراحل مختلف
فرایند طراحی این محصول را برای حاضران توضیح داد.
سپس ونوس جاللی ،کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،از نقش
تفکر طراحی در محصوالت درمانی و کمک درمانی ســخن
گفت و پروژه طراحی محصولی برای درمان ســینوزیت را به
مخاطبان معرفی کرد.
در پایان ،ســام میری ،کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،نکاتی
درباره تجربه طراحی یک اپلیکیشن موفق در حوزه ادیت فیلم
و عکس و ارائه آن در بازار را بیان کرد.

دیدار مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی
با رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مرکز
تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک ،مدیر عامل ســازمان
مدیریت صنعتی و هیات همراه ۱۸ ،مهر  ،۱۳۹۷با رئیس
و اعضای هیات علمی این مرکز دیدار و گفت وگو کردند.
در این جلسه که در آمفی تئاتر مرکز تحقیقات بیوشیمی
و بیوفیزیک برگزار شــد ،مدیر عامل ســازمان مدیریت
صنعتی بر زمینه های مشــترک برای همکاری دوجانبه با
این مرکز تأکید کرد.
ســازمان مدیریت صنعتی و مرکز تحقیقات بیوشیمی و
بیوفیزیک به منظور انجام فعالیت های مشترک ،و به ویژه

فعالیت های کارآفرینانــه ،یک تفاهم نامه همکاری منعقد
گردد.
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پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی
تفاهمنامه همکاری امضا کردند
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پارک
علم و فناوری ،تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری
دانشگاه و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران،
 19آبان  ،۱۳۹۷امضا شد.
این تفاهم نامه در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و
کارهای فنــاور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی
بــا ارزش افزوده باال و افزایش همکاریهای آموزشــی و
پژوهشــی بین پارک و اتاق بازرگانــی صنایع و معادن و
کشاورزی تهران است.
انجــام همکاریهــای مشــترک در حــوزه فنــاوری و
کارآفرینــی در زمینههای ارائه مشــاوره کســب و کار و
مشــاوره تخصصی به شــرکتهای مســتقر ،تسهیل در
شرایط عضویت برای شرکتهای مستقر ،اجرای برنامهها
و رویدادهــای کارآفرینی و فناوری به صورت مشــترک،

کمک به راه اندازی مرکز رشــد صادرات و اتاق سرمایه،
انتخاب ایدههای مناســب ســرمایه گذاری و فراهم کردن
زمینههــای الزم برای جذب ســرمایه گذاران خارجی از
جمله موضوعات تفاهم نامه است.

افزایش همکاری سهجانبه پارک علم و فناوری
بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد نیکوکاری جمیلی
پارک علم و فناوری ،بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد
نیکــوکاری جمیلی تفاهمنامه همکاری ســهجانبه امضا
کردند.
تفاهمنامه همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد نیکوکاری جمیلی۱۰ ،

مهر  ،۱۳۹۷به امضای روسای این سه مجموعه رسید.
این تفاهمنامه با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب و
کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی
با ارزش افزوده باال و تامین اعتبار تولید نمونه محصول
و راهبری هســتههای فناور در بنیــاد جمیلی با حضور
روسا و مدیران سه مجموعه منعقد شد.
از زمینههای همکاری ســهجانبه این تفاهمنامه میتوان
به اجرای برنامهها و رویدادهــای کارآفرینی و فناوری
به صورت مشــترک ،حمایت از صاحبــان ایده و ایجاد
کســب و کارهای جدیــد به صورت مشــترک ،تامین
کلیه هزینههای برگزاری اســتارتآپ ویکند جشنواره
اندیشــمندان و دانشمندان جوان توســط بنیاد جمیلی،
تامین اعتبار تولید نمونه محصــول از ایدههای پذیرفته
شــده در رویدادها ،توســط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی
و ...اشاره کرد.
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جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم در دانشگاه تهران آغاز بهکار کرد

جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم در خدمت صلح و
توسعه به همت توسط انجمنهای علمی دانشجویی  ۲۷ ،آبان
 ،۱۳۹۷در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران آغاز بهکار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
فرهنگی و اجتماعی ،در افتتاحیه این جشنواره ،دکتر محمدعلی
زارع چاهوکی ،مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران،
ضمن ابراز خرســندی از فعالیت پرثمر انجمنهای علمی و
دانشجویی دانشگاه تهران ،گفت« :به همت انجمنهای علمی
و دانشجویی دانشــگاه تهران شاهد برگزاری اولین جشنواره
علمی دانشجویی روز جهانی علم در این دانشگاه هستیم».
وی افزود« :از زمانی که پیشــنهاد این برنامه ارســال شــد،
خوشبختانه دوستان دانشــجو فعالیت خیلی خوبی را داشتند
و بیش از یک ماه است که دانشجویان و دبیر جشنواره و دبیر
علمی جشنواره ،شبانهروز زحمت کشیدهاند که این جشنواره
به نحو شایستهای برگزار شود».
مدیــرکل فرهنگی و اجتماعــی دانشــگاه در ادامه هدف از
برگزاری این جشــنواره را ترویج علم و فناوری در ســطح
جامعه ،تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و ترویج فعالیت های
بین رشــته ای عنوان کرد و افــزود« :معتقدیم که انجمن های
علمی دانشــجویی به عنوان قلب تپنده گروههای آموزشی در
حوزه علم و فنــاوری و ترویج علم نقش بســزایی دارند و
میتوانند کمککننده دانشگاه باشند».
وی ادامــه داد« :ما در هر گروه آموزشــی یک انجمن علمی
دانشجویی داریم و با توجه به ظرفیت خوبی که این انجمنها
دارند و دانشــجویانی فعال و با انگيزهاي که در این انجمنها
زیر نظر استادان مشــاور حضور دارند ،میتوانیم ارتباط بین
جامعه با دانشــگاه را به نحو مناســب تری تقویت کنیم و در
ترویج علم و فناوری موثر باشیم».
دکتــر زارع چاهوکی با اشــاره به روز جهانــی علم ،گفت:
«امیدواریم بتوانیم این روز را بــه نام روز انجمنهای علمی
دانشجویی در تقویم دانشگاه ثبت کنیم».
وی افزود« :دانشگاه در زمینه انجمنهای علمی و دانشجویی
تالش دارد بیشتر بر افزایش مهارتهای تخصصی دانشجویان

تمرکز داشته باشد و خوشبختانه با حمایتهای خوبی که شده
به زودی مرکز توسعه شایستگیهای حرفهای دانشجویان در
دانشگاه با همکاری ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور،
راه اندازی خواهد شد».
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه در پایان سخنانش به
همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعي با پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران اشاره کرد و اظهار داشت« :امیدواریم با توجه
به ارتباط سیستماتیک خوبی که با پارک علم و فناوری ایجاد
شده ،شــعبه صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم پارک علم و
فناوری دانشگاه را در معاونت فرهنگی ایجاد کنیم که بتوانیم
به هدف ترویج علم بیش از پیش دست پیدا کنیم».
در ادامــه ،مهران صادقی ،عضو کمیته علمی جشــنواره ،طی
سخنانی به تشــریح اهداف این برنامه پرداخت و گفت« :در
افزایش ارتباط میان دانشمندان و جامعه ،دانشگاه نقش عمده
ای را بر عهده دارد و در ســاختار دانشــگاهی ،انجمن های
علمی می توانند بر روند ترویج علم و ارتباط بیشــتر مردم و
جامعه علمی تاثیرگذار باشند».
وی افزود« :با توجه به نقش انجمن های علمی ،امسال تصمیم
گرفتیم جشــنواره ای به منظور بزرگداشــت روز جهانی علم
برگزار کنیم .از اهداف این جشنواره افزایش آگاهی عمومی،
نشــان دادن نقش علم در صلح و توسعه ،اشــاعه یافته های
علمی در جامعه ،معرفی توان انجمن های علمی و پتانســیل
بــاالی آنها در ایجاد ارتباط بین علم و جامعه ،ایجاد انگیزه و
اعتماد به نفس به دانشجویان و پرداختن به چالش های علمی
کشور را می توان نام برد».
در اختتامیــه این جشــنواره ،به ســه غرفه برتر نمایشــگاه
انجمنهای علمی دانشــجویی از نظر آشــنایی عموم مردم و
دانشگاهیان با نقش علم در زندگی جوایز ارزندهای اهدا شد
و بــه افراد برتر بخــش  UT_TEDو آثار برتر بخش علم در
قاب هنر جوایز ارزندهای اهدا شد.
در روز دوم جشــنواره ،دوشــنبه  ۲۸آبان از ساعت  ۱۵تا ۱۷
نشست چالش های ترویج علم با حضور دکتر اکرم قدیمی و
دکتر عرفان خسروی برگزار خواهد شد.
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ت «علم در ایران» در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد
نشس 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
مطالعات جهان ،یازدهمین نشســت از سلسلهنشستهای
فرهنگ ایرانی ،با عنوان «علم در ایران» 22،آبان  ،1397در
تاالر ملل دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.
دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکدة مطالعات جهان،
در ابتدای این نشســت ضمن قدردانی از ســخنران این
نشســت ها گفت« :علم خاســتگاه و جغرافیا دارد و در
پیوند با دین عمق و چشــماندازهای بــزرگ مییابد و
برداشــتهای عمیقی را ایجاد میکند ،با این حال علم
همچــون دین ماهیــت جهانــی دارد و دارایی جهانی
محسوب میشود و وقتی تبدیل به دانش میشود ،تمامی
سرزمینها ،اندیشهها و تمامی پیروان ادیان مختلف از آن
بهرهمند میشوند و همه باید به این دارایی بزرگ توجه
داشته باشیم».
وی افزود« :تمایزها در تعارضها شکل میگیرد و به این
خاطر است که در تمدنشناسی به هویت و خاستگاه علم
توجه میشود».
دکتر مهدی آهویی ،اســتادیار گروه مطالعات ایران ،نیز
فرهنگ ایرانی را همچون هر فرهنگ دیگری ،تمایزدهندة
محیــط فرهنگی و جغرافیای ایــران از دیگر محیطهای
فرهنگی دانست که هرگز در حاشیه و انزوا نبوده است.
وی در مقدمه ای بر این نشســت اظهار داشت« :فرهنگ
و تمــدن ایرانی نیز زاییده و محصــول تعامل و ارتباط
با ســایر فرهنگهــا و تمدنهــا و ترویجدهندة تکثر و
همزیســتی در میان اقوام ،مذاهب و ملل گوناگون بوده
است» .دکتر آهویی افزود« :این تمدن محصول انزوا و در
خود فرورفتگی نبوده است ،بلکه مردم ایران توانستهاند

با هوشــمندی از دســتاوردهای مثبت سایر اقوام و ملل
بهرهمند شــوند و آنها را با علــم ،هنر و خالقیت خود
بهگونهای بپردازند کــه محصولی منحصربهفرد و متمایز
بهوجود آید».
مدیرگروه سابق مطالعات ایران دانشکده مطالعات جهان،
در ادامه تصریح کرد« :تمدن ایران از یونان و مغربزمین
در بســتری بهرهمند شد که اســام برای تعقل و پویایی
عقل انســان فراهم کرده بود تا دانشــمندانی پیشــتاز و
نوآور را در حــوزة عمل تقویت کند که میدانی عظیم و
افتخارآفرین برای تمدن بشری محسوب میشود».
وی تاکید کرد« :علم در تمدن ایران هیچگاه ابزاری برای
نابودی و سلطه و تسخیر دیگران نبوده است ،بلکه مسیر
صلح و همزیستی و پیشرفت را برای همة ملتها فراهم
کرده است .علم در ایران همواره از دو خصیصة انسانی
و اخالقیبودن و جهانگرایی بهره برده است».
در ادامه ،دکتر غالمعلی حدادعادل ســخنرانی خود را با
ذکــر دو مالحظة مقدماتی (رابطــة میان علم و فرهنگ،
و تعیین محــدودة زمانی و مکانی بحــث)؛ چهار نکته
(علوم در ایران اسالمی ادامه و تداومیافتة علوم پیشینیان؛
محدودکردن بحث به علم نجوم ،شیمی ،فیزیک ،ریاضی
و طب؛ عوامل و انگیزههای مؤثر در گســترش علم در
ایران؛ سهم ایرانیها در تمدن اسالمی و علوم اسالمی)؛
شــرح علوم نجوم ،شیمی ،فیزیک ،ریاضی و طب؛ گواه
دیگر علم در ایران ،وجود مؤسســات علمی؛ پاســخ به
ادعای اروپاییان دربارة علم در میان مسلمانان و در آخر
تفــاوت عمدة علم در تمدن ایرانی و اســامی با دیگر
تمدنها ایراد کرد.
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مراسم گزارش پویش تامین تجهیزات کوی دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم گزارش پویش تامین تجهیزات کوی دانشگاه تهران
 21مهر  ،1397با حضور رئيس دانشــگاه تهران و خيرين
نيك انديش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشــگاه تهــران ،دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،برگزاری جلسات
با خیرین و نیکاندیشــان این دانشگاه را غنیمت و دارای
انرژی مثبت توصیف کرد و گفت« :دوران دانشجویی یکی
از تعیینکننده و موثرتریــن دوران هر فردی در زندگی به
شمار میرود .کسانی که در خوابگاهها هستند يك فرصت
كمنظير را براي تجربه كردن روزها و شــبهای بســيار
ارزشمند را دارند .بنابراين ،تامين فضا و خوابگاه دانشجويان
هم براي آنها و هم براي دانشگاه بسيار مهم است».

وي افزود« :کمک به تجهیز ،تاســیس و توسعه خوابگاهها
که از ســوی خیرین صورت میگیرد ،داراي اهميت زيادي
اســت به ويژه خوابگاههاي دانشــگاه تهران كه نخبهترين
دانشجويان و جوانان كشور در آن حضور دارند».
به گفته دكتر نيلي احمدآبادي بنیاد حامیان دانشــگاه تهران
کمکهای بسیار ارزشمندی در عرصه توسعه خوابگاههای
دانشــجویی این دانشگاه انجام داده اســت .به گونهاي که
کوی دانشــگاه شاهد فعالیتهای ارزشمند آنها برای تامین
رفاه دانشــجویی بوده و الزم اســت دانشــجویان نیز این
کمکهای خیریــن را ارج نهاده و در حفــظ و نگهداری
تجهیزات خوابگاهی کوشا باشند.
دکتر محمــود کمرهای ،رئيس هيأت مديره بنياد دانشــگاه
تهران ،با اشــاره به کمکهــای  ۷۵۰میلیون تومانی خیرین
دانشــگاه تهران در پنجمین جشــنواره بنیاد حامیان خیرین
خاطر نشان كرد« :براساس تصمیم گیریهای صورت گرفته
حدود  ۷۴۴میلیون تومان از مبلغ فوق محقق شــده است و
ما تصمیم گرفتهایم تمامی این مبلغ را صرف خرید بودجه
و تجهیزات مورد نیاز خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای
تهران کنیم».
رئيس هيأت مديره بنياد دانشــگاه تهــران در ادامه ضمن
تشــکر از خیرین دانشــگاه افزود« :تصور ما بر این بود که
در جشــنواره اخیر بنیاد حامیان دانشگاه تهران حدود ۲۰۰
میلیون تومان کمک از ســوی خیرین این دانشگاه دریافت
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کنیم که خوشبختانه این مبلغ با افزایش بیش از سه برابری
محقق شد».
دكتر كمرهاي با اشاره به اينكه طرحهای بزرگی در دانشگاه
تهران وجود دارد که اجرایی کردن آن نيازمند حمایتها و
کمکهای خیرین است ،گفت« :عالوه بر تالش بنیاد حامیان
دانشــگاه تهران برای تامین نیازهای اساســی دانشجویان
خوابگاهی ،ما تالش کردیم امســال بــرای اولین بار دوره
کارشناســی ارشد این دانشــگاه را نیز بورسیه بنیاد کنیم و
بتوانیم از آنها حمایتهای مادی و معنوی داشته باشیم».
وي در ادامه سخنان خود از بورسیه بیش از  ۱۴۰۰دانشجوی
دانشگاه تهران توسط بنیاد حامیان این دانشگاه در سال ۹۷
خبر داد و تاکید كرد« :حدود  ۱۰۰نفر از این دانشجویان در
دوره کارشناســی ارشد تحصیل میکنند كه در سال گذشته
ما اين عنوان بورسيه را نداشتيم .اگر خيرين حمايت كنند،
اين تعداد افزايش پيدا خواهد».
رئيس هيــأت مديره بنياد دانشــگاه تهران یکــی دیگر از
برنامههای بنیاد حامیان خیرین دانشــگاه تهران را حمايت
از ایدههای نو و برتر دانشــجویان دانشگاه تهران برشمرد
و افــزود «:پارك علم و فناوري دانشــگاه تهران طرحهاي
دانشــجويان را دريافت خواهد كرد و بعد از ارزيابي هاي
الزم به  100نفر از دانشجويان داراي ايدههاي برتر از طرف
بنياد بورس اعطا خواهد کرد».
به گفته دكتر كمرهاي اعطاي بورس به دانشــجويان كم بينا
و نابينا يكي ديگر ازاقدامات بنياد حاميان است كه امسال به
 20نفر از اين دانشجويان بورس اعطا ميشود.
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وي بورســیه دانشجویان کم بضاعت را از برنامههای ديگر
این بنیاد دانست و افزود« :بر اساس این بورسیه دانشجویان
كمبضاعت دانشــگاه تهــران بدون در نظــر گرفتن معدل
آموزشــی شناســایی و مورد حمایت قرار خواهند گرفت
و همچنین دانشــجویانی که معدل مساوی داشته باشند در
ازای کار دانشجویی میتوانند از حمایتهای بنیاد بهرهمند
شوند».
رئيس هيأت مديره بنياد دانشــگاه تهران با اشاره به اعتبار
بیش از  ۱.۵میلیارد تومانی صندوق نیکوکاری این دانشگاه
گفــت« :در ابتدا که صندوق نیکوکاری دانشــگاه تهران به
بنیاد حامیان دانشــگاه تهران واگذار شد  ۷۵۰میلیون تومان
موجودی داشــت که در حال حاضر این موجودی به ۱.۵
میلیــارد تومان افزایش یافته و در نظر داریم تا پایان ســال
جاری مبلغ آن به دو میلیارد تومان افزایش یابد».
دکتر محمد اسماعیلی ،مدير كل امور خوابگاههاي دانشگاه
تهران ،با اشاره به کمبود امکانات و تجهیزات در بخشهای
اداری و پشــتیبانی خوابگاههای دانشگاه تهران گفت« :در
ســال  ۹۶لیســتی از نیازها و منابع تجهیزاتی خوابگاههای
دانشجویی این دانشگاه تهیه شده است ،اما متاسفانه به دلیل
کمبود منابع نتوانســتیم این وسایل را تجهیز کنیم .در واقع
بهطور کلی بیــش از  ۲۶میلیارد تومان برای تامین نیازهای
ضروری خوابگاه دانشــجویان دانشــگاه تهران مورد نیاز
است».
وی بــا تاكيد بر ضرورت برگزاری فعالیتها و برنامههای
فرهنگی در کوی دانشگاه تهران خاطر نشان كرد« :براساس
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بــرآوردی که صورت گرفته مبلــغ  ۱۱میلیارد ریال بودجه
برای انجام این فعالیتها در دانشــگاه تهران نياز است که
امیدواریم این اعتبار با کمک خیرین و نیکاندیشان دانشگاه
تامین شود».
مدیرکل امور خوابگاههای دانشگاه تهران قدمت خوابگاههای
این دانشــگاه را باالی  ۷۰سال برشمرد و افزود« :متاسفانه
به دلیل قدمت باالی بســیاری از این خوابگاهها سیستمها،
تجهیزات و منابع بخش پشــتیبانی فرســوده شده است و
نیازمند بودجه قابل توجه برای نوســازی و بازســازی این
مکانها هســتیم .همانطور که عنوان شــد منابع الزم برای
تجهیز این مکانها بیش از  ۲۶میلیارد تومان است».
دکتر اسماعیلی با اشــاره به کمکهای بنیاد حامیان دانشگاه
تهران در حوزه تجهیز منابع خوابگاههای این دانشگاه ،اظهار
كرد« :در سال جاری به کمک این بنیاد بسیاری از کمبودهای
دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی را از نظر موکت ،پرده،
میز ،صندلی ،یخچال و برخی منابع دیگر تجهیز كردهايم که
امیدواريم کمکهای خیرین در اين راستا ادامه يابد».
دكتر ســيد جواد ســاداتي نژاد ،مدير عامــل بنياد حاميان
دانشگاه نيز در بخش ديگري از اين مراسم گفت « :قرار بر
اين اســت تا در هريك از جلسات رسمي خيرين دانشگاه
تهران اثر دست يكي از خيرين بزرگ دانشگاه تهران گرفته
شود تا در موزه دانشگاه براي تاريخ به يادگار بماند».
وي افزود براي اين كار كميتهاي تحت عنوان «كميته دستان
ماندگار» از  9خير بزرگوار تشكيل شده است و بنا بر نظر
اين كميته مشخص ميشود كه اثر دست كدام يك از خيران
گرفته شود.
مدير عامل بنياد حاميان دانشــگاه در ادامه خاطر نشان كرد:
«در جلســه گذشته اثر دست دكتر محمد رضا حافظي ثبت

شد و مطابق نظر كميته در اين جلسه اثر دست دكتر عباس
مصلينژاد به يادگار به ثبت خواهد رسيد».
همچنين در اين همايش از نماد مشــاركت دانشجويان در
پويش تامين تجهيزات خوابگاه دانشجويي رونمايي شد.
در راستای توسعه مشــارکتهای مردمی در حوزه علم و
دانشــگاه در بهمن ماه سال  96اولین پویش تامین نیازهای
خوابگاهی کوی دانشگاه تهران با نام «منم دانشگاه تهرانیام»
برنامهریزی و اجرا شد.
با اعالم اقالم مورد نیاز ضروری خوابگاههای دانشــجویی
از طرف کوی دانشــگاه تهران پویــش فوق با هدف تامین
فاز نخســت اقالم مذکور بــه ارزش دو میلیــارد ریال با
اطالع رسانی پویش «منم دانشگاه تهرانیام» بهمنظور جلب
مشارکتهای حداکثری از تاریخ  7بهمن  96آغاز شد.
در جریان پنجمین جشنواره واقفین دانشگاه تهران که پنجم
اسفند ماه ســال گذشته با مشــارکت خیرین نیک اندیش
دانشــگاه برگزار شــد ،عالوه بر تامین اقالم فاز نخســت،
چهــار فاز بعدی از پیش طراحی شــده پویش فوق نیز به
مبلغ  750میلیون تومان تامین شــد .همچنین بنیاد حامیان
دانشــگاه تهران از ابتدای سال  97نسبت به خریداری اقالم
تامین اعتبار شده اقدام کرده و در چندین مرحله اقالم مورد
نیاز از جمله ماشــین لباسشویی ،یخچال ،جاروبرقی ،کولر،
تخت ،میز دانشــجویی ،موکت ،پرده و  ...را خریداری و به
خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تحویل داده است.
پویش فوق با مشــارکت تعداد  50نفر از خیرین دانشــگاه
تهران برگزار شــد و اولین مشــارکت جمعی خیراندیشان
دانشــگاه تهران بوده که برای تامیــن نیازهای خوابگاهی
دانشجویی دانشگاه با نیت رفاه دانشجویان خوابگاه صورت
گرفته است.
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کارگاه حقوق مراقبت سالمت
در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

چهارمین کارگاه از سلسله کارگاه های حقوق سالمت
با عنوان حقوق مراقبت ســامت توســط موسســه
مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از
دانشــکده حقوق و علوم سیاسی ،چهارمین کارگاه از
سلسله کارگاه های حقوق ســامت با عنوان حقوق
مراقبت ســامت 21 ،مهر  ،1397توســط موسســه
مطالعات حقوق عمومی دانشــگاه تهران با همکاری
انجمن حقوق سالمت ایران و سخنرانی دکتر شهریار
اسالمی تبار ،دکتر بهنام غفاری و دکتر روح اله قلیخانی
برگزار شد.
در ابتــدای این کارگاه ،دکتر اســامی تبار ،مدیر کل
دفتر بازرســی ،رسیدگی به شــکایات و امور حقوقی
ســازمان غذا و دارو و مدرس دانشگاه ،در خصوص
«حقوق مراقبت ســامت» گفت« :این حوزه شــامل
مســائل حقوقی و اخالقی متعددی اســت که تمامی
متخصصان مراقبت سالمت ،مدیران و دست اندرکاران
این بخش ،شرکت های بیمه سالمت و سیاستگذاران و
قانونگذاران باید از آنها آگاه باشند».
وی در مورد مباحث مهمی چون اصول اخالقی حاکم

بر حقوق مراقبت ســامت ،تعهدات و مسئولیت های
متخصصان مراقبت سالمت و راهکارهای پیشگیری از
مسئولیت سهل انگاری و قصور و جبران خسارت آن
به سخنرانی خود ادامه داد.
دکتر غفاری ،قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه ،نیز
در ادامه مباحثی را درباره مســئولیت تیم پزشــکی و
متخصصان این حوزه ،شــرایط اثباط قصور پزشکی،
نقش و اهمیت بیمه های مسئولیت و شرایط آن که چه
مواردی را پوشش می دهند مطرح کرد.
ســخنران بعدی دکتر قلیخانی ،رئیس پیشــین مرکز
مطالعات ســامت بود که با نگاه به ســایر کشورها
گفــت که در حال حاضر کشــورهای متعددی دارای
سیستم های سالمت هستند که این سیستم را با توجه
به سیاســت های کلی شان ایجاد می کنند .کشور ایران
نیز باید با توجه به سیاست های رایج خود و متناسب
با نظام های سیاسی یک نظام سالمت را ایجاد کند که
برای این کار به مطالعات بنیادین نیاز دارد.
وی راه اندازی رشــته «حقوق ســامت و نظارت بر
امور ســامت» را کمک به نظام ســامت در کشور
توصیف کرد.
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برگزاری کارگاه علمی کاربردی
دستیاری مراکز تندرستی و
مشاوره ورزشی
در دانشگاه تهران
کارگاه علمی کاربردی دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی
به همت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
با همکاری اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
فرهنگی و اجتماعی ،کارگاه علمی کاربردی دســتیاری مراکز
تندرستی و مشاوره ورزشــی به همت اداره کل تربیت بدنی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری اداره کل تربیت
بدنی دانشگاه تهران در راستای بهبود کیفیت زندگی و ارتقای
تندرستی دانشجویان 28 ،و  29مهر  ،۱۳۹۷در تاالر امیر کبیر
دانشگاه تهران برگزار شد.
در این کارگاه ها ،دکتر محمد حسین علیزاده ،مدیرکل تربیت
بدنی وزارت علوم و علی حبیب اللهی ،مدیر کل تربیت بدنی
دانشگاه تهران و اســتادان مدعو از پژوهشگاه تربیت بدنی و

علوم ورزشــی وزارت علــوم ،اداره کل تربیت بدنی وزارت
علوم و استادان دانشگاه های کشور حضور داشتند.
این کارگاه ها به منظــور اجرای دقیق و هماهنگ طرح پایش
سالمت جسمانی ،با توجه به ضرورت اجرای طرح پایش برای
دانشجویان ،همزمان با شروع سال تحصیلی ،برای کارشناسان
پایش دارای مدرک تحصیالت تکمیلی یا دانشجوی دکتری با
گرایش فیزیولوژی ،آسیب شناسی و حرکت اصالحی در دو
بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
در پایان این کارگاه ها ،کارشناسان پایش سالمت دانشگاه ها
با دانش فنی و مهارت انجام آزمون های مرتبط با تندرســتی
دانشجویان آشنا شــدند تا بتوانند ارزیابی وضعیت جسمانی
و ساختار قامتی-اســکلتی دانشــجویان را به نحو مطلوب
انجام دهند.

سخنرانی دکتر رضا ملکزاده در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

سخنرانی دکتر رضا ملکزاده ،استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،با موضوع زیستشناســی ســنتزی در مرکز تحقیقات
بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،سخنرانی دکتر رضا ملک زاده،
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون تحقیقات و
فناوری وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی 27 ،آبان
 ،۱۳۹۷با موضوع «زیست شناســی سنتزی» در جمع استادان
و دانشــجویان و پژوهشــگران مرکز تحقیقات بیوشــیمی و
بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد.
پیش از سخنرانی این استاد برجسته که با استقبال حاضران همراه
شــد ،دکتر موسوی موحدی ،رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و

بیوفیزیک ،گفت« :مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک به عنوان
یک موسســه علمیِ علوم پایه آمادگی دارد بر روی پروژههای
پزشکی تحقیق و در کسب دستاوردهای علمی جهانی نقش خود
را ایفا نماید».
دکتــر رضا ملکزاده ،متولد۱۳۳۰در شــهر بــاالده از توابع
شهرســتان کازرون ،پزشــک و دولتمــرد ایرانی اســت که
هماکنــون ســمت معاونــت تحقیقات و فنــاوری وزارت
بهداشت را داراست.
وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس موسسه ملی
توســعه تحقیقات علوم پزشکی است و همچنین سابقه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران و عضویت در شورای
عالی انقالب فرهنگی را در کارنامه خود دارد.
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سمینار سواد رسانهای و اطالعاتی
در دانشکده مطالعات جهان
برگزار شد

سمینار سواد رســانهای و اطالعاتی به مناسبت فرارسیدن
هفتة شهرها و ســواد اطالعاتی و رســانهای در دانشکدة
مطالعات جهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
مطالعات جهان ،ســمینار ســواد رســانهای و اطالعاتی به
مناســبت فرارســیدن هفتة شــهرها و ســواد اطالعاتی و
رســانهای به همت کرسی یونســکو در فضای مجازی و
فرهنگ :دوفضاییشــدن جهان ،و انجمن ایرانی مطالعات
جهان ،و مؤسسة مطالعات آمریکای شمالی و اروپا 7 ،آبان
 ،1397در تاالر حنانة دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.
در این سمینار دکتر دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکدة
مطالعــات جهان و عضو شــورای سیاســتگذاری فضای
مجازی ،با عنوان «سواد اینترنتی و شهروند هوشمند»؛ دکتر
حجت ایوبی ،دانشــیار دانشکدة مطالعات جهان و دبیرکل
کمیسیون ملی یونسکو ،با عنوان «بایستههای سیاستگذاری
بــرای زندگی هوشــمند»؛ دکتر محمدرضا ســعیدآبادی،
دانشیار دانشکدة مطالعات جهان و دبیرکل سابق کمیسیون
ملی یونســکو با موضوع «سواد رسانهای و اینترنتی در آینة
ذهن انتقادی و روزنامهنگاری اخالقی» و دکتر شاهو صبار،
اســتادیار دانشــکدة مطالعات جهان و عضو کمیتة اجرایی
کرســی یونســکو در فضای مجازی و فرهنــگ ،با عنوان
«منطــق آموختنی اســت و کودکان مــا آن را نمیآموزند»
سخنرانی کردند.
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برگزاری کارگاه
احیای قلبی ریوی پایه
و تخصصی در دانشگاه تهران
کارگاه احیــای قلبی ریوی پایه و تخصصی ،ویژه
مراکز بهداشــت و درمانی دانشگاه تهران 30 ،مهر
 ۱۳۹۷برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل
از اداره کل بهداشت و درمان ،کارگاه احیای قلبی
ریــوی پایه و تخصصی ،ویژه مراکز بهداشــت و
درمانی دانشــگاه تهران ،با همــکاری متخصصان
اورژانس تهران در تاالر امیرکبیر دانشــگاه برگزار
شد.
دکتر مقدس تبریزی ،مدیر کل بهداشــت و درمان
دانشــگاه تهران ،هدف اصلی برگــزاری کارگاه
را آشــنایی کادر درمــان با روش هــای جدید و
بین المللــی ( CPRاحیــای قلبی ریــوی) برای
ساده ســازی عملیات قلبی ریوی و نجات سریع
جان بیماران توصیف کرد.
در این کارگاه  30نفــر از کادر درمانی اداره کل
بهداشت و درمان دانشگاه تهران و مراکز بهداشت
پردیس فارابی ،پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی
و مرکز پزشکی بزرگمهر شرکت کردند.
ایــن کارگاه هر ســاله در دو ســطح  BISپایه و
 ACLSتخصصی ویژه پزشکان و پرستاران برگزار
می شود.
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به همت كانون دانش پژوهان با آسيب بينايي باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران

پنجمين همايش روز جهاني عصاي سفيد برگزار شد
همايش بزرگداشت «روز جهاني عصاي سفيد» با حضور جمع
كثيري از دانشجويان كمبينا و نابيناي دانشگاه تهران ،مسئوالن،
اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشــگاه ۲۹ ،مهر  ،۱۳۹۷در
باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار شد.
در اين مراســم ،دكتر محمد علــي زارع چاهوكي ،مدير كل
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران ،ضمن اشاره به برگزاري
برنامه توســط دانشجويان عضو كانون دانشپژوهان با آسيب
بينايي باشــگاه دانشــجويان دانشــگاه تهران ،گفت« :كانون
دانشپژوهان با آســيب بينايي يكــي از فعالترين كانونهاي
دانشــگاه تهران است و با اينكه دانشــجويان با آسيب بينايي
مواجه هستند اما نســبت به اين محدوديت ،بسيار توانمند و
فعال هستند».
وي افزود« :دانشجويان روشندل ما به خوبي اثبات كردهاند كه
توانمنــدي بااليي دارند و در زمينههاي علمي و فرهنگي اين
توانمنديها را نشان دادهاند».
مدير كل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران در ادامه تاکید كرد:
«بخشهاي مختلف دانشــگاه بايد به مطالبات اين قشر توجه
ويژه داشته باشد و خوشبختانه اين طور هم هست و نهادهاي
مختلف به اين قشر از دانشجويان توجه ويژهاي دارند .برخي
كاستيها نيز حتم ًا توسط مسئوالن مربوط رفع خواهد شد».
پيش از ســخنان مدير كل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ،زهرا
علي اكبري ،دبير كانون دانشپژوهان با آســيب بينايي باشگاه
دانشــجويان دانشــگاه تهران ،طي ســخناني گفت« :كانون
دانشپژوهان با آســيب بينايي با اهداف آموزشــي ،فرهنگي،
اجتماعــي ،توانمندســازي و مطالبهخواهي خواســتههاي
دانشــجويان نابينا و كم بينا و افزايــش مهارتهاي زندگي،

اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي در بهمن سال  ۱۳۹۲با تالش و
اهتمام گروهي از دانشجويان نابينا آغاز به كار كرد».
وي افزود« :اين كانون تا كنون توانســته در بســياري از امور
فرهنگي ،آموزشــي ،ورزشي و توانمندسازي ،راه پيشرفت را
به ســمت آينده براي دانشــجويان نابينا و كمبينا فراهم كند.
اين كانون موفق شده است در سه جشنواره كشوري رويش،
جشنواره ترنج و جشنواره فرهنگ مقام اول را در بين كانونهاي
فرهنگي دانشگاه ،كسب كند».
علي اكبري در ادامه با اشــاره به پيگيري مطالبات دانشجويان
نابينا و كمبينا ،اظهار كرد« :در سال گذشته ما توانستيم با تالش
بســيار ،قانون  ۱۰مادهاي را براي رفاه هرچه بيشــتر اين قشر
از دانشجويان در دانشگاه به تصويب برسانيم كه صميمانه از
اين بابت از هيات رئيسه دانشگاه و به ويژه دكتر محمود نيلي
احمدآبادي ،رئيس محترم دانشگاه ،تشكر ميكنم».
وي ادامه داد« :در حال حاضر كانون دانشپژوهان با آســيب
بينايي  ۱۰۰عضــو دارد كه در مقاطع مختلف كارشناســي،
كارشناسي ارشد و دكتري مشغول به تحصيل هستند».
دبير كانون دانشپژوهان با آسيب بينايي تاکید« :نابينايي معلوليت
نيســت بلكه محدوديت اســت و همانطور که دانشجويان

65

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 123

كارگاه مشترک

زبان و ادبيات عرب
دانشگاه تهران

و دانشگاه مستنصريه عراق
دانشگاه تهران نشان دادهاند در دانشگاه و در جامعه در صورتي كه
از امكانات و فرصتهاي برابر برخوردار باشــند ميتوانند مراحل
ترقي را يكي پس از ديگــري بپيمايند .بايد بپذيريم كه اين گروه
از جامعه نيز داراي حقوق شــهروندي هســتند و بايد داراي حق
شهروندي برابر با ديگران باشند».
وي در پايان سخنانش از همراهي مسئوالن دانشگاه و دكتر احمد
بهپژوه ،استاد روانشناســي كودكان استثنايي دانشگاه تهران ،براي
همراهيهميشگي تقدير و تشكر كرد.
در ادامه اين مراسم ،مهندس محمد طاهري ريكنده ،مديركل امور
دانشــجويي دانشگاه تهران طي ســخناني اظهار داشت« :معاونت
دانشجويي و اداره كل امور دانشجويي دانشگاه تهران افتخار دارد
از ســال ۱۳۸۷در خدمترساني امور مربوط به روشندالن عزيز و
فرهيخته دانشگاه تهران ايفاي نقش كند».
وي با بيان اينكه در زمينه آموزشــي بنهاي كتابي در اختيار اين
عزيزان قرار داده شــده ،افزود« :ســايت نابينايان اداره كل امور
دانشجويي دانشگاه تهران حاوي كتب مورد نياز براي روشندالن
عزيز و فرهيخته اســت كه با ارتقاي اين ســايت دانشــجويان
روشــندل ميتوانند در كل كشــور تمامي كتب مورد نياز خود
را در قالب كتب صوتي از اين ســايت دريافت كنند كه در اين
زمينه با همكاران محترم كتابخانه مركزي دانشگاه برای تأمين و
تهيه اين كتب به منظور بارگذاري در سايت رايزنيهايي صورت
پذيرفته است».
مهندس طاهري با اشاره به اينكه در سال تحصيلي  ۹۷-۹۸دانشگاه
تهران پذيراي  ۱۴دانشــجوي روشندل اســت كه به مجموع ۷۴
دانشجوي فرهيخته روشــندل اين دانشگاه افزوده شدهاند ،از آنان
خواست تا مشكالت ،پيشــنهادها ،انتقادات و دیدگاههای خود را
با كارشناســان مربوطه در امور دانشجويي دانشگاه تهران در ميان
بگذارند.
اين مراســم با اجراي موسيقي سنتي و تقدير از مسئوالن دانشگاه،
همياران و دانشجويان جديدالورود نابينا ،به پايان رسيد.

كارگاه دو روزه زبان و ادبيات عرب با همكاري
دانشــكده ادبيات و علوم انســاني و دانشــگاه
مستنصريه عراق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل
از دانشــكده ادبيات و علوم انساني ،در راستاي
اجراي تفاهم نامه دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشــگاه تهران و دانشــگاه مســتنصريه عراق
درخصــوص برگزاري نشســتهاي تخصصي،
كارگاه دو روزه زبــان و ادبيــات عرب ۲۲ ،مهر
 ،۱۳۹۷با حضور استادان برجسته زبان و ادبيات
عرب برگزار شد.
در اين كارگاه ،موضوعاتي همچون مشــكالت
ترجمه بين عربي و زبان هاي خارجي ،تحوالت
شكل شــعر عربي ،مشكالت رواني تأثيرگذار بر
فعاليتهاي ترجمه و بــه كارگيري فناوريهاي
نوين در تحليل متن ادبي نقد و بررسي شد.
در روز پايانــي ضمن ديدار اســتادان مهمان با
هيأت رئيسه دانشكده بر اعزام دانشجو در قالب
بورس تحصيلي و اســتفاده از فرصت مطالعاتي
استادان و دانشجويان تاكيد شد.
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کارگاه پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی
در مرکز بهداشت
و درمان دانشگاه برگزار شد

کارگاه پیشــگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی 20 ،و
 22آبان  ،1397توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز
بهداشت و درمان ،کارگاه پیشگیری و غلبه بر فرسودگی

شغلی با محوریت ارتقاء سطح توانمندیهای کارکنان
و ایجاد نشاط و شــادکامی ،در دو بخش آموزشی و
کارگاهی در تاالر امیرکبیر دانشگاه برگزار شد.
حــدود  60نفــر از کارکنان دانشــگاه در این کارگاه
شرکت کردند.

برگزاري نخستين دوره آموزشي «مديرياري حرفهاي ويژه مسئوالن دفاتر»
نخستين دوره آموزشي «مديرياري حرفهاي ويژه مسئوالن
دفاتر» در مركز آموزش هاي ضمن خدمت دانشــگاه تهران
برگزار شد.
اين دوره بنا به كارشناســي و نيازسنجي مركز آموزش هاي
ضمن خدمت دانشگاه و همچنين درخواست مديران دانشگاه

براي مسئوالن دفاتر مديران در سه هفته پياپي برگزارشد.
اولين جلســه اين دوره ۵ ،مهر  ،۱۳۹۷در ســالن شوراي
ســازمان مركزي دانشگاه برگزار شــد ۴۰ .نفر از مسئوالن
دفاتر از واحدهاي مختلف دانشــگاه در اين دوره شرکت
کردند.
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اهدای کمکهای بنیاد حامیان دانشگاه
به خوابگاههای دانشگاه تهران

کمکهای اهدایی خیرین توســط بنیاد حامیان دانشــگاه به
خوابگاههای دانشگاه تهران تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از اداره کل امور
خوابگاههای ،کمکهای اهدایی خیرین توســط بنیاد حامیان
دانشگاه تهیه و به کوی دانشگاه تحویل داده شد.
دکتر محمد اســماعیلی ،مدیرکل امور خوابگاهها در این باره
گفت« :پس از برگزاری جلسات متعدد با بنیاد حامیان دانشگاه
تهران برای جلب مشــارکت خیرین محترم در بهمن ماه سال
 ،1396پویــش حمایــت از خوابگاهها در پنجم اســفند ماه
همان ســال برگزار شد .نتیجه پویش فوق باعث جمع آوری
کمکهای خیرین دانشــگاه برای خرید تجهیزات مورد نیاز
دانشجویان شد».
بــه گفته مدیرکل امور خوابگاهها تجهیزات اهدایی با شــعار
«حمایت از کاالی ایرانی» و اهتمام به این ارزش پســندیده،
از محصوالت با کیفیت تولید داخل کشــور انتخاب شد و از
آن زمــان تاکنون حدود  160رول موکــت به متراژ 12003
متر برای کف اتاقها200 ،عدد تخت دانشــجویی 200 ،عدد
صندلی 80،عدد میز دانشجویی 20 ،دستگاه ماشین لباسشویی،
 100عدد دینام100،عدد پمپ آب کولر 20 ،دســتگاه جارو
برقی 60،طاقه پارچه پردهای و  86دستگاه یخچال ،توسط بنیاد
حامیان دانشــگاه تهیه و جهت تجهیز اتاق دانشجویان ساکن
خوابگاهها تحویل کوی دانشگاه شده است.
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راهاندازي كميته ملي اخالق
در پژوهشهاي زيستپزشكي
در دانشگاه تهران

كميتــه ملــي اخــاق در پژوهشهــاي
زيست پزشكي در دانشكده تربيت بدني و علوم
ورزشي دانشگاه تهران راهاندازي شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه تهران به نقل
از دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ،كميته
ملي اخــاق در پژوهشهاي زيست پزشــكي
دانشــكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه
تهران در جهــت اهميت به حفــظ و ارتقاي
سالمت و با رعايت حقوق و حفظ ارزشهاي
انساني درحين انجام پژوهش و تاكيد بر رعايت
موازين شرعي ،حقوقي و اخالقي در پژوهشها
راهاندازي شد.
اين كميته در خرداد  1396تشكيل و در مهر1397
بهعنوان اولين كميته ســازماني دانشگاه تهران و
نيــز تنها كميتــه پژوهشهاي زيست پزشــكي
تربيــت بدني در ســطح ملي ،موفــق به ثبت،
دريافت اعتبارنامه و صدور كد اختصاصي (IR.
 )UT.SPORT.RECدر ســامانه و پورتال ملي
اخالق در پژوهشهاي زيست پزشــكي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي شده است.
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نشست معاونان فرهنگی دانشگاههای سطح یک کشور
در دانشگاه تهران برگزار شد

نشســت معاونان فرهنگی  ۱۳دانشگاه سطح یک کشور با
هدف تبادل نظر معاونان فرهنگی و با حضور دکتر غفاری،
معاون فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ۳۰ ،آبان
 ،۱۳۹۷در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت
فرهنگــی و اجتماعی ،در ابتدای این نشســت ،دکتر مجید
سرسنگی ،بر ضرورت تبیین وظایف و ارزیابی فعالیتهای
صورت گرفته در بخشهای فرهنگی دانشگاهها تاکید کرد
و این امر را موجب دستیابی به استانداردهای مشخص در
عرصه فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها دانست.
دکتر سرسنگی توسعه عرصه فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها
را یکی از وظایف مهم و از اســتراتژیهای جدید در حوزه
توسعه آموزش عالی توصیف کرد و گفت« :چه کسی باید
برای مدیران آموزش عالی تبیین کند که دانشــگاهها به چه
سمتی بروند؟ متأســفانه ما در حال حاضر راهکار درستی
از این وضعیت در دانشــگاهها نداریم و مشــخص نیست
در هزاره دوم یا دهه چهارم انقالب قرار اســت دانشگاهها
به چه ســمتی حرکت کنند؟ باید این امر مهم در دســتور
کار قرار بگیرد و مسئوالن آموزش عالی بپذیرند که وظیفه
معاونان فرهنگی این اســت که استراتژیهای این عرصه را
تعیین کنند».
وی در ادامــه با تأکید بر اینکه اهمیت فعالیتهای فرهنگی
دانشگاهها مورد توجه مسئوالن قرار نمیگیرد ،تصریح کرد:
«پیشنهاد من این است که بحث تعیین استراتژیهای جدید
آموزش عالی ،از ســوی مســئوالن بخشهای فرهنگی در
دستور کار قرار بگیرد و به دانشگاهها ابالغ شود».
معاون فرهنگی دانشگاه تهران همچنین حمایتهای مالی،
قانونی و مقرراتی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها را نیز

از دیگر خواستههای مسئوالن این امر عنوان کرد.
به گفته دکتر سرســنگی در عرصــه حمایتهای قانونی از
جایگاه فعالیتهای فرهنگی ،نیازمند نگاه ویژهای هســتیم
و باید جایگاه مسئوالن فرهنگی در دانشگاه مشخص شود.
وی افــزود« :در حال حاضــر معاونــان فرهنگی در هیچ
مؤلفه مهم دانشــگاه عضویت ندارند .حتی در کمیســیون
موارد خاص معاونت دانشجویی و هیأت ممیزه ورود پیدا
نمیکنند .بنابراین تأکید ما این است که برای عرصه فرهنگ
اهمیت بیشتری قائل شوند».
دکتر سرســنگی در ادامه با تأکید بر ضرورت تعیین بودجه
بخشهای فرهنگی دانشگاهها خاطرنشان کرد« :الزم است
مســئوالن سیستمی مشــخص کنند که بر اساس آن سرانه
فعالیتهای فرهنگی در دانشــگاهها مشخص و این سرانه
توسط دانشگاه به بخشهای فرهنگی پرداخت شود».
دکتــر غالمرضا غفــاری ،معاون فرهنگــی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،نیز بر ضرورت تعامل و همکاری بین
معاونان و مسئوالن فرهنگی دانشگاههای کشور تأکید کرد
و گفت« :دانشــگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران از
جمله دانشگاههایی هســتند که به دلیل همجوار بودن باید
نوعی تعامل و ارتباط مستحکمتری بین معاونان فرهنگی این
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دو دانشگاه اتفاق بیفتد .چرا که دانشجویان
این دانشــگاه همواره در تعامل و ارتباط با
یکدیگر هســتند و بهتر اســت فعالیتهای
این حوزه با تعامل بیشتر مسئوالن فرهنگی
اتفــاق بیفتد که البته بایــد این همکاری در
خصوص سایر دانشگاهها نیز به وجود آید».
وی در ادامــه اظهار داشــت« :در گذشــته
وضعیــت بــه گونــهای بــوده اســت که
دانشــگاههای بزرگ یا دانشــگاههایی که
بــه نوعی نقش مادر بر عهده داشــتند و به
عنوان مراکز برتر و ســطح یــک از آنها نام
برده میشــود ،عالوه بر نقشآفرینی مفید و
مؤثر در حوزه فعالیتهای فرهنگی به نوعی
الگویی برای دانشگاههای دیگر در عرصهی
فعالیتهای فرهنگی به شــمار میآمدند و
دانشــگاههای دیگر از برنامههای این مراکز
در عرص ه فرهنگی استفاده میکردند».
معاون فرهنگــی وزارت علــوم ،همچنین
گزارشی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید ارائه
داد و گفت« :آغاز سال تحصیلی دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی ،امســال با مناسبتها
و ایام محرم و صفر مقارن شــد .اگرچه در
ایــن ایام نیز فعالیتهــای خوبی در عرصه
فرهنگــی و مذهبی اتفــاق افتــاد اما این
فعالیتها در هفتههای اخیر همزمان با اتمام
ایام مذهبی رونق بیشــتری گرفته به طوری
که دانشجویان به تدریج فعالیتهای سیاسی
و اجتماعــی خود را رونــق دادهاند که البته
این فعالیتها همزمان با روز دانشجو که در
آستانه آن قرار داریم تراکم بیشتری خواهد
یافت».
در ادامه این نشســت یــک روزه ،معاونان
فرهنگی به بحث و بررسی درباره عمدهترین
مشکالت معاونتهای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهها ،ارائه پیشنهاد برای حل آنها ،ارائه
جدیدترین برنامهها و طرحهای معاونتهای
فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاههای برتر و
تبادل تجارب پرداختنــد و در پایان از باغ
موزه نگارستان دیدن کردند.
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برگزاری دوره آموزشی
نقش شادی و نشاط در سالمت روان

به گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه تهران به نقــل از مرکز
آموزشهای ضمن خدمت ،دوره آموزشی «نقش شادی و نشاط
در سالمت روان» ۲۲ ،مهر  ،۱۳۹۷در تاالر شهید دهشور پردیس
علوم برای کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد.
حمید پیروی ،رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،درباره اهمیت
ســامت روان گفت «:امروزه با توجه بــه درگیری های روزمره
زندگــی چه در محیــط کار و چه در محیط خانــواده و زندگی
شخصی ،توجه به بهداشت و ســامت روان ،عالوه بر سالمت
جسمانی امر مهمي است».
وی افزود« :ســرمايه گذاري توسط دولتها و دخالت بخشهاي
اجتماعي ،بهداشتي و آموزشي در برنامههاي جامع براي سالمت
روان ضروري است .اين سرمايهگذاري بايد مبتني بر برنامههايي
باشد که هدف آن افزايش آگاهي افراد به ويژه جوانان و نوجوانان
است».
مرکز مشــاوره و مرکز آموزشهای ضمن خدمت دانشگاه تهران
در برگزاری این دوره که مورد استقبال چشمگیر کارکنان دانشگاه
قرار گرفت ،مشارکت داشتند.
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محقق دانشگاه تهران محقق برتر کشور
در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی
محقق دانشــگاه تهران در مركــز تحقيقات حفاظت خاك
و آب دانشــگاه تهران در اراضي ديــم كوهين ،حائز رتبه
برتر كشــوري در توليد محصوالت زارعي ديم با رويكرد
كشاورزي حفاظتي شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران ،دكتر خدابخش
گودرزوند چگيني ،پژوهشگر مركز تحقيقات حفاظت خاك
و آب دانشــگاه تهران در اراضي ديــم كوهين ،حائز رتبه
برتر كشــوري در توليد محصوالت زارعي ديم با رويكرد
كشاورزي حفاظتي شد.
دكتر منوچهر گرجي به عنوان رئیس مركز ،دكتر خدابخش
گودرزونــد چگيني به عنوان پژوهشــگر مركز و مهندس
اكبر زاجكاني به عنوان كارشناس هواشناسي و سامانههاي
جغرفيايي طي دهه اخير به دســتاوردهاي چشمگير دست
يافتهاند كه مورد تقدير و توجه وزارت جهاد كشاورزي قرار
گرفته است.
در ششمين گردهمايي سراسری كشت محصوالت زراعي
كه با حضور مهندس حجتي ،وزير جهاد كشاورزي ،معاونين

وزير و مديران ارشد اين وزارت در تهران برگزارشد ،از دكتر
خدابخش گودرزوند چگيني ،پژوهشــگر مركز تحقيقات
حفاظت خاك و آب دانشگاه تهران در اراضي ديم كوهين،
در زمينه افزايش توليد محصوالت زراعي ســال  96-97با
اهداي لوح ســپاس به عنوان محقق برتر در حوزه مديريت
پايدار خاك و كشاورزي حفاظتي تقدير شد.

برگزاری جلسه دبیرخانه مراکز مشاوره استان در دانشگاه تهران
جلسه دبیرخانه مراکز مشاوره استان تهران در مرکز مشاوره
دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از مرکز
مشاوره ،جلسه دبیرخانه مراکز مشاوره استان تهران ،همزمان
با آغاز ســال تحصیلی و هفته سالمت روان ( 18تا  24مهر)
چهارشــنبه  4مهر با حضور بیش از 20نفر از رؤسای مراکز
مشاوره دانشگاههای کشور در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
برگزار شد.

حمید پیروی ،رئیس مرکز مشــاوره دانشگاه تهران ،هدف از
برگزاری این جلسه را ضرورت هماهنگی اجرای برنامههای
بهداشــت روانی در سطح دانشگاههای استان تهران با توجه
به شعار روز جهانی بهداشت روانی «سالمت روان جوانان و
نوجوانان :جهان در حال تغییر» دانست.
در این جلسه درخصوص برنامههای در دست اجرای مراکز
مشاوره از جمله هماهنگی اجرای استارتآپ ویکند سالمت
روان دانشــجویان ،ضرورت اســتفاده از اپلیکیشن پیگیری
مددکاری و برنامههای هفته ســامت روان توسط رؤسای
مراکز مشاوره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در بخش دیگری از برنامه با حضور نماینده استانداری تهران
درخصوص نحوه تعامل و همکاری مراکز مشاوره در راستای
اجرای برنامه بهداشــت روانی و پیشــگیری از آسیبهای
اجتماعی رایزنیهای الزم به عمل آمد.
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دومین نشست «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران»
در دانشگاه تهران برگزار شد
دومین نشســت «دوگانه شــرع و قانون در حقوق کیفری
ایران» از ســوی موسســه تحقیقات علــوم جزائی و جرم
شناسی در دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
حقوق و علــوم سیاســی ،دبیرخانه همایــش بین المللی
تحوالت حقوق کیفری کشــورهای اسالمی در پرتو تعامل
شــرع و حقوق در ادامه برگــزاری پیش همایش ها ،دومین
پیش همایــش را 6 ،آبان  ،۱۳۹۷با عنوان «دوگانه شــرع و
قانون در حقوق کیفری ایران» در این دانشکده برگزار کرد.
در این نشســت دکتر داود فیرحی و دکتر محســن برهانی
از اعضای هیات علمی دانشــکده حقوق و علوم سیاســی
دانشــگاه تهران و دکتر رحیم نوبهــار ،عضو هیات علمی
دانشــکده حقوق دانشگاه شهید بهشــتی ،به ترتیب درباره
«تبارشناســی رابطه قانون و شرع در ایران معاصر»« ،حقوق
کیفــری ایران و مســئله قرائت های فقهــی» و «ضرورت

احقاق حق دانشگاه تهران
پس از  ۱۵سال

بازاندیشــی آموزه های فقه جزایــی در پرتو دولت-ملت
مدرن» سخنرانی کردند.
ایــن برنامه با همــکاری بنیاد  ،DAADپژوهشــگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،مرکز تحقیقات اسالمی مجلس
شورای اســامی و مرکز بررسی های اســترتژیک ریاست
جمهوری برگزار شد.

دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران در خصوص
بخشــی از اراضی و تاسیســات دانشگاه واقع
در پردیس ابوریحان رای به حقانیت دانشــگاه
تهران صادر کرد.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به
نقــل از اداره کل امور حقوقی دانشــگاه ،پس
از ســال ها پیگیــری اداره کل امــور حقوقی،
در خصوص بخشــی از اراضی و تاسیســات
دانشگاه واقع در پردیس ابوریحان که در تاریخ
 1382/6/۱۹من غیر حــق و به بهانۀ تعریض
خیابان تخریب شده و ترتیبات توافقی طرفین
برای جبران خســارات دانشگاه از آن تاریخ تا
کنون به سرانجام نرسیده بود ،النهایه به موجب
دادنامــه شــماره  1397/7/۴-۹۲۴شــعبه ۵۱
دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای به حقانیت
دانشگاه تهران صادر و اعالم گردید.
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استاد فرانسوی در نشست تخصصي مطالعات هخامنشي در دانشگاه تهران:

مطالعات هخامنشي در بسیاری از دانشگاههای جهان تدریس میشود

نشست تخصصي «مطالعات هخامنشي :كارنامه و چشمانداز»
با حضور پروفسور پيير بريان ،در دانشكده ادبيات و علوم
انساني دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
ادبیات و علوم انســانی ،نشســت تخصصــي «مطالعات
هخامنشــي :كارنامه و چشمانداز» با حضور پروفسور پيير
بريان ،استاد كالج دو فرانس و پژوهشگر برجست ه مطالعات
هخامنشــي ۲۸ ،آبان  ،۱۳۹۷به دعوت و ميزباني دبيرخانه
همايشها و همكاريهاي علمي دانشــكده ادبيات و علوم
انســاني دانشــگاه تهران و بخش فرهنگي سفارت فرانسه
در تهران با همكاري مؤسســه فرهنگي نگارستان انديشه و
انجمن ايرانشناسي فرانسه برگزار شد.
در ابتداي نشســت ،دكتر علي شــهيدي ،مسئول دبيرخانه
همايشها و همكاريهاي علمي دانشــكده ادبيات و علوم
انساني ،در توضيح كوتاهي به آغاز فعاليتهاي اين دبيرخانه
اشاره كرد و نشست مذكور را نخستين فعاليت دبيرخانه در
حوزه بينالملل عنوان كرد.
ســپس دكتر غالمحسين كريمي دوســتان ،رئيس دانشكده
ادبيــات و علوم انســاني دانشــگاه تهــران ،ضمن عرض
خوشــامد به مهمانان مراسم ،گزارش كوتاهي از فعاليتها
و برنامههاي دانشكده براي گســترش ارتباطات علمي در
حوزه بينالملل ارائه كرد.
وی ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين برنامه در دانشكده
ادبيات ،گفت که حضور رشــتههاي متعدد در دانشــكده
ادبيات و علوم انســاني ،ظرفيت خوبــي براي فعاليتهاي

حوزه ايرانشناسي ايجاد كرده به نحوي كه ميتوان نام اين
دانشكده را «ايرانشناسي» گذاشت.
دكتر دني هرمان ،رئيس انجمن ايرانشناســي فرانســه در
ايران ،ابرازاميدواري كرد که ســابقه ديرپاي همكاريهاي
فرهنگي بين ايران و فرانسه در چهارچوب تفاهمنامههاي
دوطرفه تداوم يابد.
سخنران اصلي برنامه ،پروفسور پيير بريان ،سخنان خود را
بــا داریوش آغاز کرد و گفت« :ما پس از مطالعات تاريخي
مختلف ،شخصيت داريوش را به شيوههاي مختلفي بررسي
كردهايم .همــه منابع يونانــي و رومي ،تصوير يكســاني
از داريــوش ارائه دادهاند كه گوياي اين اســت كه او زياد
جاهطلب نبود و در ميدان جنگ ،تا جايي كه امكان داشــت
از خونريــزي پرهيز ميكرد .معموالً شــخصيت او را در
مقابل اسکندر قرار ميدهند كه بسيار خونريز بود».
وي ادامه داد« :شــخصيت داريوش حتي در منابع فارســي
چندان درخشان نيست .در منابع فارسي هم فردي است كه
شكست خورده و مسئوليت شكست بر شانههايش سنگيني
ميكند .بر اساس همين منابع بود كه من به اين نتيجه رسيدم
كــه چطور يك تاريخنگار ميتواند به اطالعات جديدي از
دل منابع قديمي برســد .در ادبيات روزمره ،وقتي ميگوییم
كسي در سايه ديگري قرار دارد ،يعني زير نفوذ او است .به
همين دليل من بخشــي را به اختالفات امپراتوري فارس و
مقدونيــه اختصاص دادم و هدف اين بود كه داريوش را از
زير سايه اسكندر بيرون بكشم».
اين پژوهشگر مطرح مطالعات هخامنشي در جهان ،درباره
اشارات ساســانيان به دوره هخامنشي گفت« :در مكتوبات
و منابع زمان ساسانيان به دوره هخامنشي اشاره شده بود و
حتي در شــاهنامه به اتفاقات دوره هخامنشي اشاراتي شده
و از اطالعات آن دوره اســتفاده شده است .مسئلهاي كه به
دوره ساســانيان بازميگردد اين است كه آنها ميخواستند
خود را به عنوان گروهي معرفی کنند كه مسئوليت بازيابي
نام و خاطره ايران را به عهده داشتند .البته اين امر به معناي
اين نيســت كه در آن دوران تأثير هخامنشــيان از بين رفته
بود .اما آيا ساســانيان خود را ادامه دهنده راه هخامنشــيان
ميدانســتند؟ ما از ســوي خود ساســانيان به هيچ جواب
مشخصي نميرسيم .ما متون مختلفي داريم كه نشان دهنده
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اين است كه ساسانيان از منابع هخامنشيان استفاده كردهاند.
امــا در هيچ كدام از اين متنهــا ،اطالعاتي راجع به اينكه
پرسپوليس ،توسط داريوش ساخته شده وجود ندارد».
وي در ادامه به بررســي و ارائه چند نمونه از اسناد مربوط
بــه اين دوره پرداخت و گفت« :برخي از اين نمونهها براي
انجام كار پژوهشــي به متخصصان اين حوزه سپرده شد و
نتايج تحقيقات آنها در ســال  ۲۰۱۲در كتابي منتشر گرديد.
نخستين ســند نامهاي بود كه در زمان اسكندر نوشته شده
بود و حاوي اطالعاتي از آن زمان بود».
پروفسور بريان اظهار داشت :اين نامه در سال  ۳۴۸پيش از
ميالد به وسيله يكي از ساتراپها نوشته شده و در آن زمان
خيلي هم رسم نبود كه نامي از ساتراپها ذكر شود .او اين
نامه را به باالدستي خودش نوشته بود .در چنين نامههايي ما
معموالً شاهد بحثي هستيم .امكان دارد دستور ساخت يك
قصر يا دژ را داده باشند و امكانات مورد نياز براي ساختن
آن دژ ،در اين نامهها ذكرشــود .در ايــن نامه ميبينيم كه
ساتراپ از مخاطبش ميخواهد كه اجازه دهد تا سربازها به
سراغ كار كشاورزيشان بروند و بعد از انجام كار كشت ،به
كار ساخت دژ برسند.
در ادامه جلسه ،اين پژوهشگر به ارائه سند ديگري پرداخت
و گفت :اين نامه از لحاظ نوشتاري ،به الواح تخت جمشيد
نزديك اســت .كلمات و اصطالحات فني ،دقيق ًا همانهايي
هستند كه ما در الواح تخت جمشيد ميبينيم.
پروفسور بريان با اشــاره به نامهاي ديگر از زمان اسكندر،
خاطرنشــان کرد« :در همه اين اسناد ،ساختار اداري خيلي
شــبيه به ساختار اداري تخت جمشــيد است .به خوبي ما
ميتوانيــم اطالعات قومــي و انسانشناســي را ببينيم كه
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نشاندهنده اطالعات آن منطقه خاص است .نكته ديگر ،در
مورد اين ســند كه در زمان اسكندر نوشته شده ،اين است
كه اسكندر ،روشهاي حكومتي را از هخامنشيان ياد گرفته
اســت .اهميت اين اسناد اين اســت كه در ارتباط با همه
جزئيات و حتي ويژگيهــاي زندگي روزمره هم صحبت
ميكند .اطالعاتي راجع به ســربازها ،جابهجايي ساتراپها
و اطالعاتي درباره ديگر اعضاي حكومت نشان ميدهد».
وي افزود« :ما ســندهاي جديدتري هم پيــدا كرديم .چرا
كه ســندهاي اوليه به مرور زمان پاك شده اما در كنار آن،
متنهاي ثانويهاي هم بود و اين نشــاندهنده اين است كه
محقق بايد به اسناد ثانويه هم توجه كند .ما در قرون وسطي
با چنين اســنادي مواجه هستيم .به عنوان مثال ما با سندي
مربوط به سال  ۴۰۵و زمان خشايارشاه مواجه هستيم؛ اين
يك دفترچه حسابرسي است كه وروديهاي گمرك در آن
ثبت شده اســت .همه اطالعاتي كه در اين سند هست در
مرحله اول ،نشاندهنده اين است كه چه كشتيهايي به آن
منطقه وارد شده و اين كشتيها از كجا آمدهاند و خالصهاي
از تحويل بارها و اين كه حجم بار هر كشتي چقدر است و
گزارشي از مواد و فرآوردههايي كه اين كشتي با خودش به
مصر برده هم ذكر شده است .اين يك سند خيلي مهم است
كه اطالعات دست اولي از اطالعات كشتيراني آن زمان و
داد و ستد با مصر به ما می دهد».
پروفســور بريان متذكر شــد« :برخي از اين اسناد ،قطعات
ســراميكي هســتند كه به منطقهاي در شــرق غزه مربوط
ميشوند .اغلب اين اسناد متعلق به دوره هخامنشي هستند
و متونشان هم خيلي پيچيده است .ميتوانيم حدس بزنيم
كه موضوع آنها شــبيه به اسناد ديگري است كه ما قب ً
ال در
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جاهاي ديگر پيدا كرده بوديم .اين يك ارائه خيلي كوتاه و
شماتيك از اسناد مربوط به اين دوره بود».
اين پژوهشــگر در ادامه به ارائه نتيجهگيري بحث پرداخت
و گفت« :مســئله اول اين است كه پيشرفتهايي كه در اين
زمينه داريم مربوط به مطالعه گذشته و مطالعه جديد اسناد
گذشته اســت .در دوبارهخواني اسناد با سوالهاي جديد،
ميتوان به اطالعات جديدي رســيد .يك سند نوشتاري به
خودي خود و به تنهايي با شما سخن نخواهد گفت و تنها
به ســواالتي پاســخ ميدهد كه مورخ و تاريخشناس از او
ميپرسند .اگر شــما سواالت جديدي بپرسيد طبيعي است
كه سند به شما اطالعات جديدي خواهد داد».
وی افزود« :نكته ديگر ،مســئله چندزبانــي در امپراتوري
هخامنشي است كه ميتواند ما را در يك بنبست قرار دهد.
اما از ســوي ديگر هم اطالعات جديدي از آن روزگار به
مــا ميدهد .به هر حال ،چند زباني بودن محدوده حكومت
هخامنشــيان ،يك واقعيت آن دوران اســت .شما هر متني
را كه به هر زباني نوشــته شــده باشــد ،در اين امپراتوري
پيــدا كنيد ،در آن ويژگيهاي خــاص اين امپراتوري ديده
ميشــود .اين مسئله هم كه زبانهاي خارجي ،واژههايي از
زبان فارســي ميگيرند ،نشاندهنده قدرت زبان فارسي در
آن منطقه اســت .طبيعي اســت كه آنها به هر منطقهاي كه
وارد ميشدند ،اعتقادات محلي را از بين نميبردند اما سعي
ميكردند سيستم يكپارچهاي در هر منطقه بر جاي بگذارند.
يكي از چشــماندازهاي اين دوره ،اين اســت كه اسناد و
مدارك قبلي را بازخواني كنيم و مورد مطالعه قرار دهيم».
پروفســور بريان در پايان با ارائه عكســي گفت« :با توجه
به همين ســند بود كه ما توانستيم خط ميخي را به تدريج
بشناســيم .اســنادي كه ما قب ً
ال خواندهايم و رمزگشــايي
كردهايــم به ما اطالعــات جديدي ميدهنــد .اين عكس،
داريوش و مالزمانش را نشــان ميدهد .در اينجا داريوش

توضيح ميدهد كه چطور توانســته بر شورشها غلبه كند
و با كمك اهورامزدا خودش را پادشــاه معرفي كند .سوالي
كه بعد از كشــف اين سند مطرح شد اين بود كه ما چطور
ميتوانيم داســتاني را كه داريــوش تعريف ميكند در كنار
روايت هرودوت قرار دهيم؟ به نظر من ،ديگر وقتش است
كه هرودوت را كنار بگذاريم».
وي افزود« :اينجا ميبينيم كه داريوش به ســه زبان مختلف
حــرف ميزند؛ بابلي ،عيالمي و پارســي كهــن .در مصر،
روايتــي آرامي هم از آن موجود اســت .هــر يك از اين
نسخهها به وســيله متخصصان آن زبان ،مورد مطالعه قرار
گرفت .اما اين چهار نســخه با هــم همخواني صددرصد
ندارنــد و تفاوتهاي جالب و چشــمگيري در هر يك از
آنها وجود دارد .مث ً
ال در نســخه بابلي،تعداد كشتهشدههاي
در جنگ آمده است .فهم درست اين سند ،به خاطر استفاده
از منابعي اســت كه از هر چهار زبان استفاده كردهاند .اين
كاري اســت كه ما انجام ميدهيم و نتيجه اين تحقيقات تا
چند ماه آينده منتشر خواهد شد و اين سند جديدي در اين
زمينه خواهد بود .منظورم ســوالهاي جديدي است كه در
اين زمينه مطرح كردهايم».
وي تاكيد كرد« :تاريخ امپراتوري هخامنشي ،مملو از اطالعات
فرهنگي مختلف اســت و طبيعي است كه با استفاده از منابع
باستانشناســي مختلف ،به اطالعات بيشتري درباره تاريخ
هخامنشي ميرسيم و جداي از اين مسائل ،تاريخ هخامنشي،
امروزه در بســياري از دانشگاههاي جهان تدريس ميشود و
اين امر ،فقط مختص دانشگاههاي ايران نيست».
در پايــان ،دكتر ژاله آموزگار ،ضمن تشــكر از پيير بريان
گفت« :خوشتر آن باشد كه سر دلبران  /گفته آيد در حديث
ديگران» ما خوشــحاليم كه مطالعات هخامنشي هنوز ادامه
دارد و تمام نشده است و البته خوشحاليم كه يك سرزمين
با فرهنگهاي مختلف ،با يك حكومت اداره ميشود».
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يار ديرين دهخدا دار فانی را وداع گفت
دكتر ســيدمحمد دبيرسياقي،يار و همكار عالمه دهخدا
در تأليف لغتنامه و بنيانگذار لغتنامۀ بزرگ فارســي
درگذشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران ،دكتر سيدمحمد
دبيرســياقي ،لغتشناس برجســته،يار و همكار عالمه
دهخــدا در تأليف لغتنامۀ دهخدا و بنيانگذار لغتنامۀ
بزرگ فارسي ۱۶ ،مهر  ،1397چشم از جهان فرو بست.
سيدمحمد دبيرسياقي چهارم اسفند  1298شمسي در محله
گلبن قزوين در خانوادهاي فرهنگدوست و سرشناس به
دنيا آمد .دوره ابتدايي و دوره اول متوســطه را در مدرسه
اميد (شــاهپور) گذراند و ســپس به اســتخدام وزارت
فرهنگ قزوين درآمد و ضمن كار در اداره فرهنگ،دوره
دوم متوسطه را پشت ســر گذاشت و در شهريور 1318
ديپلم ادبي خــود را ازدارالفنون تهران دريافت كرد .دكتر
دبيرسياقي ،در ســال  1318به دانشكده حقوق رفت ،اما
عشــق فراوان به زبان و ادبيات فارسي ،اورا به دانشكده
ادبيات دانشگاه تهران كشاند .در فاصل ه سالهاي  1319تا
 1324دورههاي ليسانس و دكتري زبان و ادبيات فارسي
را با موفقيت كامل به پايان رساند.
دكتر دبيرســياقي در ســال  1326به همكاري با مرحوم
دهخدا براي تاليف لغتنامه دعوت شــد و از آن زمان
تــا پايان حيــات پربركت دهخدا در اســفندماه ،1334
همكارو دســتيار او بود .بنا بــر وصيت مرحوم دهخدا،
دكتر دبيرســياقي،با همكاري دكتر محمد معين و دكتر
سيدجعفر شهيدي و ديگر ياران دهخدا ،به تدريج تا سال

 1359كار تاليف لغتنامۀ دهخدا را به پايان رســاندند.
دكتر دبير سياقي و همكاران وی ،پس از پايان كار تاليف
لغتنامۀ دهخدا ،لغتنامۀ بزرگ فارسي را بنيان گذاشتند،
لغتنامهاي كه تا كنون حرفهاي (آ) و (الف) و بخشي
از حــرف (ب) آن،در بيــش از  5323صفحه ،به چاپ
رسيده است .اين كار بزرگ و ماندگار به همت همكاران
و شاگردان دكتر دبيرسياقي ،درموسسه لغتنامۀ دهخدا
همچنان ادامه دارد.
دكتر سيد محمد دبير سياقي از آغاز جواني در مراكز مهم
علمي و دانشگاهي نظير دانشكده ادبيات دانشگاه تهران،
دانشــكده علوم ارتباطات ،مدرســه عالي حسابداري،
مدرسه عالي ادبيات و زبانهاي خارجي،آموزشگاه عالي
وزارت دارايي ،دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه پكن
و بخش فارسي دانشــگاه عين الشمس مصر به تدريس
زبان و ادبيات فارسي پرداخت.
دانشــگاه تهران در گذشــت این محقــق ارجمند را به
دوســتداران فرهنگ و ادبیات فارسی و خانواده محترم
ایشان تسلیت می نماید.

درج كد  QRدر شناسنامه كتابهاي انتشارات دانشگاه تهران
کتاب های موسسه انتشارات دانشگاه تهران با کد کیو آر در
شناسنامه کتاب منتشر می شوند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بر اســاس اعالم
موسســه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،کتابهای منتشر
شده از سوی این انتشارات در شناسنامه خود ،دارای کد کیو
آر (دسترسی سریع) هستند .هدف از درج این کد که دریافت
سریع اطالعات کتاب از طریق گوشی هوشمند را امکانپذیر
میسازد ،استفاده حداکثری از فناوری اطالعات و آشنایی هر

چه بيشتر خريداران قبل از خريد كتاب ذکر شده است.
این بارکد دوبعدی با اســتفاده از گوشــیهای هوشــمند و
دســتگاههای اختصاصی خواندن کد  QRخوانده میشود و
بهطور مســتقیم به متن ،ایمیل ،وب سایت ،شماره تلفن و...
لینک میشود .با اســکن این کد میتوان به صفحه اینترنتی
کتاب مورد نظر در وبسایت انتشارات دانشگاه تهران وارد
شد و در آنجا اطالعات کتاب و فایل معرفی کتاب را مالحظه
و در صورت نیاز اقدام به خرید اینترنتی آن کتاب کرد.
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راهاندازی کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی در دانشگاه تهران
کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیستپزشــکی در
دانشــکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
راهاندازی شد.
کمیتــه ملی اخــاق در پژوهشهای زیستپزشــکی
دانشــکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
به منظور اهمیت دادن به حفظ و ارتقای ســامت و با
رعایت حقوق و حفظ ارزشهای انسانی در حین انجام
پژوهش و تاکید بر رعایت موازین شــرعی ،حقوقی و

اخالقی در پژوهشها راهاندازی شد.
این کمیتــه در خرداد  ۱۳۹۶تشــکیل و در مهر ۱۳۹۷
بهعنــوان اولین کمیته ســازمانی دانشــگاه تهران و نیز
تنها کمیته پژوهشهای زیستپزشــکی تربیت بدنی در
ســطح ملی ،موفق به ثبت ،دریافت اعتبارنامه و صدور
کد اختصاصــی ( )IR.UT.SPORT.RECدر ســامانه
و پورتال ملی اخالق در پژوهشهای زیستپزشــکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شده است.

برگزاری پنجمین نشست
«نظریهها و روشها»
در دانشکده مطالعات جهان
پنجمین نشست از سلسلهنشستهای کارگاهی «نظریهها و
روشها» 14 ،آبان  ،1397با سخنرانی دکتر سعیدرضا عاملی،
اســتاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا ،با عنوان «پارادایم؛
دیدگاهها و نمونهها :پارادیم روشی مطالعات جهان» در تاالر
حنانة دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.
دکتر روحاله حسینی ،رئیس مؤسسة مطالعات آمریکای شمالی
و اروپا ،در آغاز نشســت ،با بیان اهمیت اصطالحات در زبان
علم ،در خصوص انتخاب معادلهای درست برای اصطالحات
بیگانه پرداخت و گفت« :در انتخاب واژهها گشادهدست نباید
بود .هر واژهای بار معنایی و تاریخچة واژگانی خود را دارد که
آن واژه را از دیگر واژهها متمایز میسازد».
وی افــزود« :در مورد واژة «پارادایم» نیز همین مصداق صادق
است .در میان تمامی کارکردها و معانی این کلمه ،این واژه در
این نشســت از دید توماس کوهن ،جامعهشناس و فیلسوف
علم ،بررسی میشود».

ســپس ،دکتر عاملی در ابتدای سخنان خود گفت« :امیدوارم
از درون مجموعة مباحث مطرح در این نشســتها ،اهمیت
میانرشتهایها روشن شود .اکنون  ۱۴سال از تأسیس دانشکده
مطالعات جهان در قالب کشورشناسی میگذرد و از همان آغاز
بر ســر کیفیت این مباحث حساسیت وجود داشت تا روشی
حاصل شود که ما را به فهم واقعیت برساند».
اســتاد دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به توضیح مفاهیم
مهــم علم از جمله ،پارادایم ،روش ،نظریه ،معرفتشناســی،
الگوهــای علمــی ،علم رشــتهای و دانش میانرشــتهای و
چندرشــتهای پرداخت و بــا تمرکز بر مفاهیــم اخیر ،علم
رشتهای را سلسلهمراتبی ،خشن و نفیکننده و در مقابل دانش
میانرشتهای را سازگار با همه علوم توصیف کرد.
رئیس دانشکده مطالعات جهان ،مطالعه و تحقیق در این دانشکده
را بر مبنای دانش میانرشتهای دانست و گفت« :مطالعات جهان
حوزهای تکرشتهای نیست و شناخت علمی کشورهای جهان
از مسیر تکرشــتهها امکا نپذیر نیست .ناگزیریم حوزههای
مرتبط چندرشــتهای را در حوزة مطالعات جهان مشــخص
کنیم و بر بســتر آن ،دانش یکپارچة مطالعات جهان را الگوی
مطالعاتی و آموزشی قرار دهیم زیرا همکاریهای چندرشتهای
مزیت تبیین واقعیت افزوده نسبت به کشورها را دارد .بنابراین،
الزم اســت پارادایم چندرشتهای یکپارچة مطالعات جهان به
شکل نظری و عملی در مطالعات میدانی تمرین شود».
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آغاز به کار كنفرانس بينالمللي تريگر
كنفرانــس بين المللي تريگــر با موضوع زمينشناســي،
ژئوديناميــك ،زمينلرزه و منابــع معدني ايران در پردیس
علوم دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس
علوم ،كنفرانس بين المللي تريگر با موضوع زمينشناسي،
ژئوديناميــك ،زمينلــرزه و منابع معدني ايــران ۲۱ ،آبان
 ،۱۳۹۷به ميزباني دانشــكده زمينشناسي در پردیس علوم
دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.
در این کنفرانس که با همكاري ســازمان زمينشناســي و
اكتشافات معدني كشــور ،مركز پژوهشهاي ملي فرانسه
و دانشــگاههاي علوم زمين فرانســه و مؤسسه ژئوفيزيك
دانشــگاه تهران در حال برگزاری اســت ،حدود  ۳۰۰نفر
شــركت كننده و  ۲۵اســتاد و محقق از  ۶كشور فرانسه،
ايتاليا ،آلمان ،ســوئيس ،هلند و دانمارك در در آن حضور
دارند.
ســخنرانان روز اول اين كنفرانس دكتر ســروش مدبري،
عضو هيأت علمــي پرديس علوم و دبيــر اجرايي پروژه

تريگر؛ دكتر جعفر عمراني ،مدير شــبكه تريگر در ايران؛
پروفســور آگار ،مدرس دانشگاه ســوربن فرانسه و مدير
شبكه تريگر در فرانســه؛ دكتر راضيه لك ،معاون وزير و
رئيس ســازمان زمينشناسي و اكتشــافات معدني كشور،
معدن و تجارت و دكتر داريوش اسماعيلي ،رئيس سازمان
نظام مهندســي معدن و نماينده مجلس شوراي اسالمي و
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بودند.
در اين كنفرانس ،پژوهشگران علوم زمين از ايران و شش
كشور اروپايي ،نتيجه تحقيقات خود را در مورد موضوعات
كنفرانــس در قالب حدود  ۸۰مقاله علمي درباره مســائل
مختلف زمين شناسي ايران به صورت شفاهي و پوستر ،در
طي سه روز از  ۲۱تا  ۲۳آبان  ۱۳۹۷در تاالر شهيد دهشور
پرديس علوم ارائه می دهند.
در ادامــه يك كارگاه آموزشــي يــك روزه ،يك برنامه
بازديد صحرايي يك روزه از گســل لــرزه خيز تهران و
يك كارگاه آموزشــي پنج روزه توسط استادان خارجي
برگزار خواهد شد.

رئيس مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران خبر داد

وقوع  ۵۵۲۵زلزله در استان کرمانشاه در یک سال گذشته
رئيس مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در چهاردهمين
جلسه كارگروه علمي ،اجرايي شوراي هماهنگي مراكز
لرزهنگاري و شتاب نگاري كشور از وقوع  ۵۵۲۵زلزله
در استان کرمانشاه در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
موسســه ژئوفیزیک ،همزمان با اولين ســالگرد زلزله
ازگله  -ســرپل ذهاب استان كرمانشــاه ،چهاردهمين
جلسه كارگروه علمي ،اجرايي شوراي هماهنگي مراكز
لرزهنگاري و شــتاب نگاري كشور ۲۲ ،آبان  ،۱۳۹۷در
مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران برگزار شد.
در اين جلســه نماينده پژوهشــگاه بينالمللي زلزله و
مهندسي زلزله ،نماينده ســازمان پيشگيري و مديريت
بحران كشور و نماينده سازمان زمين شناسي و اكتشافات
معدني كشور گزارشــي از اقدامات انجام شده سازمان
متبوع از زمان زلزله كرمانشاه تا كنون ارائه کردند.
همچنين رئيس مؤسسه ژئوفيزيك كه رياست جلسه

را برعهده داشــت ،اعالم کرد پس از گذشــت يك
سال از وقوع زلزله كرمانشاه تا  ۲۱آبان  ۱۳۹۷تعداد
 ۵۵۲۵زمين لرزه در اســتان كرمانشــاه توسط مركز
لرزهنگاري كشوري مؤسسه ژئوفيزيك ثبت و تعيين
محل شده است.
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بازدید رئیس دانشگاه تهران از دستاورد
کاوشهای باستانشناسی دشت قزوین

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ۳ ،مهر
 ،۱۳۹۷از دستاورد کاوشهای باستانشناسی دشت قزوین
در محوطه باســتانی ســگزآباد بازدید و با مسئوالن استان
دیدار کرد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی ضمن بازدید از کاروانسرای
محمدآبــاد خــره از بناهای دوره صفوی و نیــز بازدید از
بخشهای مختلف محوطه باســتانی ســگزآباد در جریان
آخرین فعالیتهای تیم باستانشناســی مستقر در این مکان
قرار گرفت.
رئیس دانشگاه تهران در حاشیه این سفر با استاندار قزوین
و مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری این
استان دیدار و گفت وگو کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی در دیدار با اســتاندار قزوین ،ضمن
اشــاره به بازدید از سایتهای باستانشناسی قزوین گفت:
«آموزشهای دانشــگاهی برای کشور اهمیت دارد و علت
حضور دانشگاه تهران در قزوین همین است».
رئیس دانشــگاه تهران عنوان کرد« :بیش از  ۵۰دانشــجو و
استاد دانشگاه در کاوشهای باستانشناسی قزوین مشغول
پژوهش هستند که این امر برای دانشگاه هزینه دارد؛ ما این
هزینهها را تقبل میکنیم چراکه معتقدیم دانشگاهها رسالت
آموزشی و پژوهشی برای حل مشکالت کشور برای کمک
به توسعه دارند».
وی با اشــاره به همکاری مشــترک دانشگاه تهران با استان

قزوین اظهار کرد« :این دانشگاه در دو موضوع باستانشناسی
و کشاورزی با استان قزوین همکاری دارد».
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به اینکه دانشگاه تهران در
حوزه باستانشناسی فراتر از بضاعت خود فعالیت میکند،
اظهار کرد« :چون دانشــگاه به لحاظ مالی دچار محدودیت
اســت ما انتظار داریم مسئوالن استان قزوین همکاریهای
بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند».
رئیس دانشــگاه تهران درباره شرایط کاوشگران گفت« :کار
باستانشناســی معموالً در شــرایط سخت کاری و محیطی
انجام میشــود ،لذا ما نگــران ســامت و کیفیت اقامت
کاوشگران هستیم که عمدت ًا دانشــجو هستند .دانشجویان
امروز باستانشناســان آینده کشور هستند و هر چه در این
حوزه ســرمایهگذاری کنیم درواقع آینده کشور را تضمین
کردهایم».
دکتر نیلــی احمدآبادی ادامــه داد« :نباید فکــر کنیم این
پژوهشها فقط یک کاوش ساده است بلکه باید بدانیم این
مطالعات ،پژوهشهای بینرشــتهای است و به توسعه در
بخشهای مختلف کمک میکند».
رئیس دانشگاه تهران در پایان گفت« :دانشگاه تهران توسعه
همکاری با سازمانها و دستگاهها را در برنامه خود دارد لذا
در همه حوزهها مانند آب ،محیطزیســت و اشتغال آمادگی
همکاری با استان قزوین را دارد».
عبدالمحمد زاهدی ،اســتاندار قزوین ،نیــز در این دیدار
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گفت« :حضور دانشــگاه تهران در دو زمینه باستانشناسی
و کشــاورزی در قزوین پایه و اســاس خوبی برای تداوم
همکاریهای میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی است و
بهطور حتم همه مدیران استان نیز از این همکاری استقبال
میکنند».
به گفته وی همه مدیران اســتان به شکلی دانشگاهی بوده
یا هم اکنون در دانشــگاه حضور دارند و با نگاه مثبت برای
تداوم همکاری دانشگاه و استان اقدام میکنند.
زاهدی با اشــاره به درخواست دانشگاه تهران برای مرمت
کاروانســرای محمدآباد افزود« :این اثر تاریخی هم اکنون
بهعنوان خوابگاه مورد اســتفاده و بهرهبرداری اســتادان و
دانشــجویان باستانشناسی دانشگاه تهران است که با توجه
به فرســودگی و قدمت اثر باید برای جلوگیری از هر خطر
احتمالی مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد».
اســتاندار قزوین تاکید کرد« :باید بــرای مرمت ،تجهیز و
بهرهبرداری از کاروانســرا یک جلسه مشــترک با حضور
دانشــگاه تهران ،دستگاههای اوقاف و امور خیریه و میراث
فرهنگی استان و سرمایهگذار بخش خصوصی تشکیل شود
تا با عقد قرارداد ســهجانبه برای بازسازی و مرمت این اثر
اقدام شود».
وی در ادامه اظهار کرد« :جا به جایی جاده بویین زهرا  -قزوین که
از کنار این اثر تاریخی عبور کرده و موجب آسیب به کاروانسرای
محمدآباد میشود .از درخواستهای دیگر دانشگاه تهران است
که باید مطالعات اجرایی آن امسال انجام شده و سال بعد برای
این جابهجایی اقدام شود».
استاندار قزوین در پایان به برگزاری جلسات کارشناسی با
حضور مدیران کل دستگاههای ذیربط و مدیریت دانشگاه
تهران برای اجرای این طرح در استان تاکید کرد.
دانشگاه تهران در زمینههای باستانیشناسی و کشاورزی در
قزوین فعالیت دارد و دور جدید کاوشهای باستانشناسی
در این مکان توسط اســتادان و دانشجویان دانشگاه تهران
در حال انجام است .گورستان متعلق به عصر آهن  ،۳ابزار
آالت جنگی ،ظروف ســفالی و بناهای خشــتی بخشی از
یافتههای باستانشناسان در این منطقه به شمار میرود.
کاوشهای باستانشناســی در محوطههــای پیش از تاریخ
ســگزآباد واقع در جنــوب قزوین از دهــه  ۴۰به بعد در
حال انجام اســت و فصل جدید مطالعــات و کاوشهای
باستانشناســی دشت قزوین به سرپرســتی دکتر مصطفی
دهپهلوان ،رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران ،آغاز
شده است.
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نمایشگاه کتابهای درسی دانشگاهی
در دانشگاه تهران
برگزار شد

بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد و تأمین منابع علمی ،به
مناسبت فرا رسیدن ســال تحصیلی جدید ،نمایشگاهی
از کتابهای درسی دانشگاهی که در انتشارات دانشگاه
تهران به چاپ رســیدهاند ،در کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه برگزار شد.
ایــن کتابها حاصــل تالشهــای فراوان اســتادان
دانشــکدههای مختلــف دانشــگاه تهران طی ســالیان
طوالنی اســت ۱۷۳ .عنوان کتــاب در زمینههای علوم
پایــه ،معماری و عمران ،مدیریــت ،آمار و ریاضیات،
علوم کشــاورزی ،حقــوق و علوم سیاســی ،اقتصاد،
فلســفه ،عرفان و تصــوف ،تاریخ ،باستانشناســی و
فرهنــگ و زبانهای باســتانی در این نمایشــگاه ارائه
شــدند که بازه زمانی چاپ این کتابها از سال ۱۳۲۶
تا سالهای اخیر است.
قدیمیترین کتاب این مجموعه مربوط به حوزه حقوق
با عنــوان فقه و تجــارت ( ،)۱۳۲۶اثــر زینالعابدین
ذوالمجدین استاد دانشکده معقول و منقول است.
همچنیــن از آثــار قدیمی ایــن مجموعــه میتوان به
کتابهای تاریخ اســام (اکبر فیــاض ،)۱۳۲۷ ،اصول
شــیمی پزشــکی (دکتــر آ .وارتانــی ،)۱۳۲۸ ،اصول
علــم اقتصاد (محمود کیهان ،)۱۳۲۸ ،فیزیک پزشــکی
(دکتر احمد فرهــاد  ،)۱۳۳۰،قواعد فقــه و تقریرات
اصول (محمود شــهابی ،)۱۳۳۲ ،اصول نظریه ریاضی
و احتمال (دکتر علــی افضلیپور )۱۳۳۵ ،علم اخالق
(دکتــر علی اکبر سیاســی )۱۳۳۶ ،و مزدیســنا و ادب
پارسی (دکتر محمد معین )۱۳۳۸ ،اشاره کرد .مجموعه
آثار این نمایشــگاه ،نشان دهنده بخشی از کوششهای
استادان دانشــگاه تهران در زمینه ارتقای نظام آموزش
دانشگاهی در ایران است.
عالقهمنــدان تــا  ۱۵مهــر  ،۱۳۹۷روزهای شــنبه تا
چهارشــنبه از ساعت  ۸تا  ۱۶از این نمایشگاه در طبقه
همکف کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشگاه تهران
بازدید کردند.
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ثبت حدود  1980زمینلرزه در شهریور 1397
توسط مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
شــبكههاي لرزهنگاري مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در شهریور  1397نزديك
به  1980زمینلرزه را ثبت کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از موسسه
ژئوفیزیک ،ایــن زمینلرزهها در نواحــی مختلف ایران و
نواحی مرزی رخداده و توسط شبکههای لرزهنگاری ثبت و
تعیین محل شدهاند .در شهریور  1397تعداد  30زمینلرزه با
بزرگای بیش از 4.0در داخل كشور توسط مرکز لرزهنگاری
کشوری به ثبت رسیده است كه بزرگترين آنها در تاریخ
 1397/06/04با بزرگاي  5.9حوالي تازهآباد واقع در استان
کرمانشاه ،رخ داده است.
لــرزه دارای بزرگای کوچکتر از ،1

از لحاظ آماری  5زمین
تعداد  649زمینلــرزه دارای بزرگای بین  1و  ،2تعداد 1092
زمینلرزه دارای بزرگای بین  2و  ،3تعداد  203زمینلرزه دارای
بزرگای بین 3و 4و تعداد  28زمینلرزه دارای بزرگای بین  4و
 ،5و  2زمینلرزه دارای بزرگای بین  5و  6بوده است.

نقشه رومركز زمينلرزههاي ایران و
نواحی مجاور در شهریور 1397

ثبت بیش از  12۵0زمینلرزه در مهرماه 1397
توسط مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
شــبكههاي لرزهنگاري مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به
موسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران در مهرماه 1397تعداد
 ۱۲۵۶زمینلرزه را ثبت کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از موسسه
ژئوفیزیک ،ایــن زمینلرزهها در نواحــی مختلف ایران و
نواحی مرزی رخداده و توسط شبکههای لرزهنگاری ثبت و
تعیین محل شدهاند.
در مهرماه  1397تعداد  13زمینلرزه با بزرگای بیش از4.0
در داخل كشور توســط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت
رسیده اســت كه بزرگترين آنها در تاریخ 1397/07/25
با بزرگاي  4،8حوالي قصرشیرین واقع در استان کرمانشاه،
رخ داده است.
از لحاظ آماری 1176زمینلرزه دارای بزرگای کوچک تر از
 ،3تعداد  67زمینلرزه دارای بزرگای بین 3و 4و تعداد 13
زمینلرزه دارای بزرگای بین  4و  5بوده است.

نقشه رومركز زمينلرزههاي ایران و
نواحی مجاور در مهرماه1397

دستـــــــــــــــــــــــــاورد

نتیجه مطالعه محققان مرکز تحقیقات
بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
نقش فولیک اسید در کاهش ابتال به
آلزایمر

کیت تشخیصی محققان دانشگاه تهران
راه تقلب در گوشت مصرفی را میبندد

استاد دانشگاه تهران برنده جايزه
بینالمللی مهندسی هیدرولیک شد
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بر اساس یافته های محققان دانشگاه تهران

ریزجلبکهای آنتیاکسیدان از مرگ سلولهای عصبی جلوگیری می کنند
نتایج محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهران نشان می دهد ریزجلبک ها دارای اثرات آنتی اکسیدانی
بوده و از مرگ سلول های عصبی جلوگیری می کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از مرکز
تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک ،نتایج محققان این مرکز
نشان می دهد ریزجلبک ها دارای اثرات آنتی اکسیدانی بوده
و از مرگ ســلول های عصبی جلوگیری می کنند و عصاره
آنها می توانــد به عنوان گزینه ای برای پیشــگیری یا حتی
درمان بیماری های عصبی مطرح شوند.
اســترس اکســیداتیو در نتیجه برهم خــوردن تعادل بین
پرواکســیدانها و آنتیاکســیدانها در موجــود زنــده به
وجود میآیــد .از آنجا که یکی از دالیل عمده بیماریهای
نورودژنراتیو ،استرس اکســیداتیو و آپوپتوز در سلولهای
نورونی است و همچنین آنتیاکسیدانها دارای پتانسیل مهار
آپوپتوز و مقابله با استرس اکسیداتیو و التهاب هستند ،به نظر
میرسد ترکیبات آنتیاکسیدانی دارای اثرات نوروپروتکتیو
باشــند .جلبکهای دریایی بهعنــوان منبع غنی از ترکیبات
ِ
قدرت دارویی و زیست پزشــکی شناخته
زیســت فعال با
میشــوند و محققان دریافتهاند که جلبکهای دریایی منشأ
ترکیباتی با فعالیتهای زیستیِ مختلف ازجمله فعالیت ضد

سرطانی ،ضدالتهابی و آنتیاکسیدان هستند.
پهنههای خلیج فارس یکی از بزرگترین زیســت گاههای
موجودات دریایی است .از مهم ترین اجزای این زیست بوم
موجودات ریز و ذره بینی هســتند که بدون چشــم مصلح
دیــده نمی شــوند .ریزجلبک ها از جمله ایــن موجودات
ذره بینی هستند که تک سلولی بوده و مواد مختلفی از جمله
آنتی اکسیدان ها را تولید می کنند که برای بدن بسیار مفیدند.
در مرکز تحقیقات بیوشــیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران این
ریزجلبک ها کشــت داده و عصاره گیری شــدند و اثرات
آنتی اکسیدانی آن ها روی سلول های عصبی بررسی شد.
در این مطالعــه ابتدا عصارههای ریزجلبک برای داشــتن
ظرفیت آنتیاکســیدانی با اســتفاده از روشهای مختلف
مثل  FRAP، DPPHو  ABTSمورد ارزیابی قرارگرفت و
ترکیبات با قویترین اثرات آنتیاکسیدانی یعنی عصارههای
متانولی  D1و  N4جهت آزمایشهای بعدی انتخاب شدند.
سلولهای  PC12توسط ng/ml 50 Nerve growth factor
به فنوتیپ ســلولهای عصبی تمایزیافته ،و با اســتفاده از
 H2O2استرس اکسیداتیو در آنها القا شد.
فعالیــت آنتیاکســیدانی و نوروپروتکتیو ایــن عصارهها از
طریق بررســی فاکتورهای مهم سلولی دخیل در فرایندهای
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آنتیاکســیدانی ،نوروپروتکتیــو و مــرگ ســلولی ازجمله
سنجش گلوتاتیون ،فعالیت کاتاالز ،ROS، NO ،اندازهگیری
پراکسیداســیون لیپیدی ،ســنجش فعالیت کاسپاز 3-و میزان
پتانسیل غشای میتوکندری ( )MMPمورد ارزیابی قرار گرفتند.
ایــن آزمایشها نشــان دادند که عصارههــای متانولی D1
و  N4ریزجلبک بــا افزایش غلظــت ،افزایش خاصیت از
بین برندگــی رادیکالهای آزاد را دارنــد .این عصارههای
متانولی در غلظتهــای  62/5 g/ml µو  125دارای اثرات
آنتیاکسیدانی بوده و هیچگونه اثر زیانباری روی سلولهای
نرمال ندارند .این عصارهها با خاصیت آنتیاکســیدانی خود
باعث احیای گلوتاتیون داخل سلولی و آنزیم کاتاالز شده ،از
پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری کرده ،و از سلول در مقابل

گونههای فعال اکســیژن و نیتــروژن محافظت میکنند .این
عصارههای متانولی  D1و  N4حتی از مرگ سلولی (آپوپتوز)
و سمیتی که توسط  H2O2ایجاد شده هم جلوگیری کرده و
اثرات نوروپروتکتیوی قوی از خود نشان دادند.
نتایج این تحقیقات نشــان داد کــه این ریزجلبک ها دارای
اثرات آنتی اکســیدانی بوده و از مرگ ســلول های عصبی
جلوگیــری می کننــد .در نتیجه ،این عصاره هــا می توانند
به عنوان گزینه ای برای پیشگیری یا حتی درمان بیماری های
عصبی مطرح شوند.
این تحقیق توسط سعید نیازی وحدتی و با راهنمایی دکتر
سوسن کبودانیان اردستانی در گروه آموزشی بیوشیمی مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انجام شد.
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ﺷﻜﻞ  3-3ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻋﺼﺎرهﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  D1و  N4ﺑﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮلﻫﺎي  PC12ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  150) H2O2ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر( ﺑﻪ ﻣﺪت 24

ﺳﺎﻋﺖ .ﺳﻤﻴﺖ  H2O2ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻜﺮوز)ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﺎرﻧﺠﻲرﻧﮓ( ،ﻣﺮگ آﭘﻮﭘﺘﻮزي در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ )ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﺎرﻧﺠﻲرﻧﮓ داراي ﻧﻘﺎط ﺳﺒﺰ
روﺷﻦ( ،ﻣﺮگ آﭘﻮﭘﺘﻮزي در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ )ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺳﺒﺰرﻧﮓ داراي ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ( و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺒﺰرﻧﮓ دﻳﺪه
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
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نانو ني دانشگاه تهران هر آبي
را گوارا می کند
اســتاد پردیس علوم دانشــگاه تهران موفــق به طراحی و
ساخت نوعی تصفیه کننده نانویی شده است که هر آبی را
قابل آشامیدن می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس
علوم ،دســتگاه نانو ني ،اختراع دکتر حسین مهدوی ،استاد
پلیمر دانشكده شيمي پرديس علوم ،فيلتري بسيار سبک و
قابل حمل است که از الياف توخالي ميکروفيلتراسيون پلي
اترسولفون تهيه شده است.
ايــن فيلتر فقط  57گــرم وزن دارد و ميتوان آن را با خود
به مســافرت ،کمپ يا کوه برد .به کمــک نانو ني ميتوان
به طور مســتقيم از آب درياچه يا آبــي که در محفظه آب
خود داريد ،استفاده کنيد .اما يکي از کاربردهاي اصلي اين
وسيله ،نوشيدن از آبهاي گلآلوده است.
آب در نانو ني ابتدا از غشــاي الياف توخالي عبور کرده که
ذرات  0.1ميکرون را فيلتر کرده و از طريق اين غشا به باال
کشيده ميشــود .اين فناوري از آن جهت قابل توجه است
که در اســتفاد ه از آن از هيچگونه ماده شــيميايي ،باتري
يا قسمت متحرکي اســتفاده نشده است .طبق آزمايشهاي
گرفته شده از اين فيلتر آب ،نانو ني  99.9درصد از باکتريها
و انگلهاي موجود در آب را تصفيه ميکند.
نانو ني باکتريهاي آبي شــامل اشرشــياکلي ،سالمونال و
ميکروارگانيسم پروتوزوآ ،نظير ژيارديا و کريپتوسپوريديوم
(يک نوع انگل تک ياخته کــه موجب بيماريهاي معده و
روده ميشــود) را حذف مي کند بنابراين خطر احتمال ابتال
به بيماريهايي نظير اسهال ،ديسنتري و ژياردياسیس را به
طور مؤثري کاهش ميدهد.
نانو ني براي پيادهروي ،مسافرت ،اردو ،جنگل و کوهستان
و شــرايط اضطراري ايدهآل اســت .طراحي مناســب اين
سيستم فيلتراسيون به استفاده کنندگان اين امکان را ميدهد
که آبهاي آلوده را به آب آشاميدني تبديل کنند.
هنگام نوشــيدن آب با اين وســيله تنها ميتــوان با فوت
کردن درون آن،ذرات گير کرده را به بيرون پرتاب کرد .از
آنجاييکه اين وسيله يک فيلتر ني شکل است ،آشاميدن آب
از طريق آن تقريب ًا به صورت آني انجام ميگيرد.
اين وســيله مانند تصفيه کنندههاي شيميايي ،به پمپ کردن
آب يــا زمان براي حل شــدن و آغاز به کار نيــاز ندارد.

آشــاميدن از طريق آن کار نسبت ًا آساني است و در مواقعي
براي رد شدن آب از فيلترها ،تنها چند ثانيه وقت نياز است.
مشخصات
• بسيار سبک
• قابل حمل( :ارتفاع  5/22ســانتيمتر و قطر  5/2ســانتي
متر)
• به انرژي الکتريکي ،باتــري يا اجزاي قابل تعويض نياز
ندارد.
• عاري از بيس فنول آ و مواد شيميايي خطرناک
• توليد آب بدون مزه :در نانو ني از رزين شــيميايي يد و
مشتقات آن استفاده نميشود.
• باکتريهاي آبي نظير اشرشــياکلي و سالمونال را حذف
ميکند.
• ميکروارگانيسم پروتوزوا نظير ژيارديا و کريپتوسپوريديوم
را حذف ميکند.
• قابليت تميز شدن آسان
• نسبت سطح ويژه باالي غشا الياف توخالي در مقايسه با
غشاهاي تخت
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نتیجه تحقیقات پژوهشگران دانشگاه تهران بر روی آسیب دیدگان شیمیایی

مصدومان گاز خردل در برابر عوامل بیماریزا آسیبپذیرترند
ِ

پژوهشگران دانشگاه تهران با مطالعه آسیبدیدگان شیمیایی
زمان جنگ عراق -ایران دریافتند که مصدوما ِن گاز خردل در
برابر عوامل بیماریزا آسیبپذیرترند.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از مرکز
تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک ،نتیجه مطالعهای که توسط
حسین بهبودی ،دانشجوی دکتری رشته بیوشیمی ،با راهنمایی
دکتر سوسن اردستانی انجام شد ،نشان میدهد که آسیبپذیری
مصدوما ِن گاز خردل در برابر عوامل بیماریزا بیشــتر از افراد
عادی است.
بنا بر گزارش این پژوهش ،ســولفور موســتارد ( )SMیا گاز
خردل ،یک ترکیب شیمیایی بسیار سمی است که طی هشت
سال جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث عراق در قالب بمبهای
شــیمیایی علیه مردم ایران به کار رفت .مواجهه با گاز خردل
باعث ایجاد آسیبهای شدید ریوی میشود که تا زمان ِ
مرگ
مصدومان گریبانگیر آنهاست .سازوکار دقیق سمیت گاز خردل
بهویژه در درازمدت مشــخص نیســت ،ولی مطالعات نشان
میدهد که این ترکیب با آســیب زدن به سیستم دفاعی بدن
باعث ایجاد عوارض دیررس در مصدومان میشود.
سولفور موستارد سمیت خود را از طریق آلکیالسیون مستقیم

بیوماکرومولکولهای زیستی و افزایش تولید گونههای فعال
اکسیژن ( )ROSاعمال میکند .مطالعات قبلی نشان دادهاند که
استرس اکسیداتیو ناشی از سولفور موستارد تأثیری نامطلوب بر
سیستم دفاعی آنتیاکسیدان سلول دارد و به لیپیدها و پروتئینها
آسیب میرساند.
در این مطالعه ،که در مرکز تحقیقات بیوشــیمی وبیوفیزیک
دانشــگاه تهران انجام شد ،تأثیر اســترس اکسیداتیو ناشی از
سولفور موستارد بر  DNAو پیری سلولی در مصدومان سولفور
موستارد بررسی شد .به این منظور ،فعالیت آنزیمهای سوپر-
اکسید دیســموتاز ( )Cu-ZnSODو کاتاالز گلبولهای قرمز
خونی بهعنوان دو آنزیم شاخص سیستم دفاع آنتیاکسیدانی
به همراه محتــوای 8-oxo-dGدر  DNAژنومیک و بیان ژن
 OGG1بهعنوان دو بیومارکر آســیب اکســیداتیو به DNA
و همچنیــن طول تلومر و بیــان ژن  p16INK4aبهعنوان دو
بیومارکر پیری سلولی ،در لوکوسیتهای خون محیطی 215
مرد که  20تا  25ســال پیش در معرض ســولفور موســتارد
قرارگرفتهاند و  53مرد سالم بهعنوان گروه کنترل مورد ارزیابی
قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تغییر معنیداری در میزان فعالیت آنزیمهای

87

 SODو کاتاالز در مصدومان شــیمیایی در مقایســه با گروه
کنترل رخ نداده ،درحالیکه سطح  8-oxo-dGو بیان OGG1
ش یافته بود .بهعالوه،
بهصورت معنیداری در مصدومان افزای 
میــزان بیان  p16INK4aدر افرادی کــه در معرض  SMقرار
گرفتهاند در مقایسه با گروه کنترل به میزان چشمگیری افزایش
نشان داد و طول تلومر لوکوسیتهای خونی آنها نیز ،بهویژه
در مصدومان شــیمیایی با عوارض ریوی شــدید ،بهصورت
معنیداری کاهش پیداکرده بود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشــان داد که گاز خردل با ایجاد

موفقیت دانشجویان طراحی
صنعتی پردیس هنرهای زیبا
در بیست و سومین المپیاد
کشوری طراحی صنعتی
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آسیب در ماده ژنتیک سلولهای بدن ،بهویژه سلولهای سفید
خون که مســئولیت دفاع از بدن در برابر عوامل بیماریزا را
دارند ،با افزایش سرعت پیر شدن این سلولها باعث کاهش
میزان عملکرد آنها میشود و در نتیجه مصدومان شیمیایی را
در برابر عوامل بیماریزا آسیبپذیرتر میسازد.
که ایــن پژوهش در قالــب پایاننامه دکتــری تحت عنوان
«اندازهگیری طول تلومر لوکوســیتهای خــون محیطی با
هدف ارزیابی سن بیولوژیک در مصدومان شیمیایی» در مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک انجام شده است.

دانشجویان طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا مقام های دوم و سوم بیست
و سومین المپیاد طراحی صنعتی سال  97کشور را کسب کردند.
المپیاد ملی طراحی صنعتی هرســاله برای داوطلبان برتر دانشگاه های کشور
جهت ورود به مقطع کارشناســی ارشــد طراحی صنعتی برگزار می شود که
امسال دانشــجویان طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با
کســب دو مدال با ارزش نقره و برنز و همچنین رتبه های  13 ،10،9،4و 14
در بین  63شرکت کننده این دوره درخشش چشمگیری داشتند.
ســامان قاسملو ،رتبه 2؛ محمدحسین طیبی ،رتبه 3؛ آرزو دهستانی اردکانی،
رتبه 4؛ محمد ســهیل محمدی ،رتبه 9؛ سارا ناصح زاده ،رتبه 10؛ امیرحسین
کریمــی ،رتبه  13و علی باقری خیرآبادی ،رتبه  ،14هفت رتبه این المپیاد را
کسب کردند.
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نتیجه مطالعه محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

نقش فولیک اسید در کاهش ابتال به آلزایمر

بررســی محققان مرکــز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران نشــان می دهد که اســید فولیک (ویتامین
( B9احتماال موجب کاهش ابتال به آلزایمر یا کاهش فرایند
پیشرفت این بیماری می شود.
بر اســاس گــزارش این محققــان ،تاو پروتئیــن یکی از
مهمترین پروتئین های سلول های عصبی است که در انتقال
پیام عصبی نقش مهمی ایفا می کند .تجمعات این پروتئین
در تمامی بیماریهای تحلیل برنده عصبی از جمله آلزایمر
دیده میشود.
کمبــود ویتامین  B9در بیماریهای تحلیل برنده سیســتم
عصبی دیده میشــود که میتواند بــر نقش قابلتوجه این
ویتامین در جلوگیری از ایجاد تجمعات تاو پروتئینی داللت
داشــته باشد .ویتامین B9یا فولیک اسید با دادن یک واحد
کربن به آنزیمی که بر روی این پروتئین تاثیر دارد (،)PP2A
می تواند از تجمعات تاو جلوگیری کند.
در این پژوهش ،برهم کنش فولیک اســید و تاو پروتئین با
اســتفاده از تکنیک های فلوریمتری ،دورنگ نمایی دورانی،
تست  THTو میکروســکوپ الکترونی مورد بررسی قرار
گرفت .این بررســیها نشــان داد که ویتامیــن  B9باعث
کاهش ایجاد تجمعات پروتئینی تاو می شــود و می تواند

پیشــنهاد کننده این فرضیه باشــد که ویتامین  B9احتماال
باعث کاهش ابتال به آلزایمر یا کاهش فرایند پیشــرفت این
بیماری می شود.
ویتامین های خانــواده  Bیکی از بزرگ ترین دســته های
ویتامینی بوده که در فرایندهای مختلفی نقش ایفا می کنند.
ویتامین B9یا فولیک اســید به عنوان یکی از ویتامینهای
خانواده  ،Bدر انتقال گروه های تک کربنه در بدن نقش دارد.
این ویتامین محلول در آب اســت کــه در درمان کمخونی
ناشی از کمبود فولیک اســید ،بیماریهای قلبی-عروقی و
سکته استفاده میشود .همچنین فولیک اسید بهعنوان مکمل
غذایــی برای جلوگیری از نقــص لوله عصبی در جنین در
طول بارداری ،برای زنان باردار تجویز می شود.
ویتامین  B9برای ساختهشدن  DNAو  RNAو متابولیسم
آمینواســیدها که برای تقســیم ســلول مورد نیاز هستند،
ضروری است .از آنجاییکه انسانها قادر به ساخت فولیک
اسید نیســتند ،این ویتامین باید از منابع غذایی تأمین شود.
منابع غنی فوالت شامل گیاهانی با برگ تیره ،عصاره مخمر،
مرکبات ،جگر و عدس است.
کمبود فولیک اســید و ویتامین  B12باعث ایجاد کم خونی
مگالوبالستیک میشــود .میزان پایینتر از استاندارد فولیک
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اسید با باال رفتن احتمال ایجاد نقص لولههای عصبی ،هایپر
هموسیستئینمی(که باعث افزایش ریسک بیماریهای قلبی-
عروقی میشــود) و کم شدن متیالســیون( DNAافزایش
خطر سرطان) در ارتباط است.
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این مطالعه ،از ســوی ثمین قاســم زاده ،با راهنمایی استاد
غالمحســین ریاضی ،در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با
عنوان «بررســی اثر فولیک اسید بر ایجاد تجمعات پروتئینی
تاو در شرایط  »in vitroصورت گرفته است.
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کیت تشخیصی

محققان دانشگاه
تهران راه تقلب
در گوشت

مصرفی را
میبندد

محققان دانشگاه تهران موفق به ساخت کیت تشخیص انواع
گوشت مصرفی در محصوالت غذایی به روش ژنتیکی شدند.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از مرکز
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،محققان آزمایشگاه بیوشیمی
فیزیــک ( )BCLاین مرکز موفق به طراحی و ســاخت کیت
تشخیص انواع گوشت مصرفی در محصوالت غذایی با قابلیت
شناسایی  10گونه مختلف جانوری شدند.
بر اســاس این گــزارش ،امــروزه با افزایش تولیــد و تنوع
غذاهای فراوریشــده تشخيص گونه گوشــت مصرفی از
جمله نگرانيهاي عمده مصرفکنندهها و وزارت بهداشــت
در صدور مجوز برای ارائه به بازار مصرف اســت .همچنين
شرکتهاي تولیدکننده برای محصوالت گوشتي خود نيازمند
راهاندازی آزمایشــگاههای استانداردی هستندکه بتوانند براي
عرضه محصول خود مجوز گرفتــه و کاالی تولیدی خود را
وارد صحنه رقابت در بازار جهاني کنند.
در این راســتا راهاندازي روشهاي شناسايي مولکولی گونه
جانداری که در تهیه گوشت از آن استفاده شده است میتواند
مشکالت موجود در اين حوزه را حل کند.
با اســتفاده از روشهای مبتنی بر زیســتفناوری مولکولی
میتوان وجود مقادیر بسیار کم از یک ماده را در محصوالت
غذایی تشخیص داد .تقلب در فروش گوشت چه به صورت
خام و چه در مواد غذایی از عمدهترین مســائلی است که به
وفور دیده میشود .جنبههای مختلفی مانند منبع ،قیمت ،عوامل
مذهبی ،سیستمهای تولیدی و ایمنی بر مقبولیت گوشت نزد
مصرف کننده موثرند.
در این کیت برای تشخیص گونههای گوشتی از روش ژنتيکي
استفاده شده که عالوه بر سريع و دقيق بودن ،حتي گوشتهاي
فراوري شده نظير همبرگر ،سوسيس ،کالباس  ،کباب و ...را نيز

شناسايي میکند.
اساس این روش مبتنی بر «دی ان ای» میتوکندری است که با
تعداد کپیهای باال در هر سلول موجود است و به ندرت دچار
نوترکیبی میشــود و با توجه به منحصر به فرد بودن میتواند
برای شناسایی گونهها استفاده شود.
ایــن کیت قادر به تعيين  10نوع گوشــت به دســت آمده از
گوســفند ،گاو ،بوفالو ،شتر ،جوجه ،سگ ،گربه ،خوک ،بز و
االغ با استفاده از روش مولکولی و واکنش «پی سی آر» است.
نحــوه عملکــرد این کیت بدین صورت اســت که پس از
اســتخراج «دی ان ای» از بافت گوشــتي مورد نظر ،مقداری
مشخص شده از آن را به محتویات موجود در هر ویال داخل
کیت که جهت شناسایی یک گونه گوشت است ،اضافه کرده
و با شرایط قید شده واکنش«پی سی آر» برای تکثير ژن مورد
نظر انجام ميشود .پس از اتمام واکنش «پی سی آر» به کمک
ژل آگارز قطعه تکثیر یافته و اندازه قطعه آشکار میشود.
کاربر میتواند با توجه به اطالعات قیدشــده در دستورالعمل
داخل کیت و اســتفاده از جدولی که اندازه قطعات حاصل از
هر گونه داخل آن مشخص شده ،نوع گونه گوشت مورد نظر
خود را مشخص کند.
مقایسه کیت ایرانی تشخیص ژنتیک گونههای مختلف گوشت
با کیتهای خارجی حاکی از آن است که کیتهای خارجی تنها
قادر به تشخیص شش گونه گوشت هستند و هر کیت تا  45بار
قابل استفاده است اما کیت ایرانی ضمن این که قادر به تشخیص
 10گونه جانوری است تا  80بار قابل استفاده است و با توجه به
داخلی بودن به سهولت و در زمانی کوتاه قابل تهیه است.
مزیت دیگر کیت ساخته شده توسط محققان مرکز تحقیقات
بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران این است که به راحتی
نمونههای مالتیپلکس را آنالیز میکند.
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هشدار محققان مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

لوازم آرایش حاوی متیل پارابن استفاده نکنید
محققان دانشــگاه تهران نسبت به اســتفاده از مواد آرایشی
حاوی متیل پارابن هشدار دادند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از مرکز
بیوشیمی و بیوفیزیک ،محققان این مرکز با انجام تحقیق بر
روی ماده نگهدارنده متیل پارابن که در محصوالت غذایی و
آرایشی بهداشتی به کار برده میشود ،آثار منفی این نگهدارنده
را اثبات کردند.
بر اســاس این گزارش ،در گذشته تصور بر این بود که این
ماده مضر نیســت ولی مطالعات و تحقیقات اخیر محققان
مرکز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران نشان
از این دارد که متیل پارابن با برهم زدن عملکرد و ســاختار
پروتئینهایی نظیر هموگلوبین میتواند آثار منفی بیشماری
در بدن از خود بر جای بگذارد.
مطالعات انجامشــده بر تغییرات گروه پروســتتیک هنگام
گالیکه شــدن هموگلوبین و نیز هنگام حضور غلظتهای
مختلف ماده متیل پارابن متمرکزشده است.
در مطالعــات مورد نظــر از روشهای کمی لومینســانس
(بهمنظور ردیابی رادیکالهای فعال اکسیژندار تولیدشده) و نیز
طیفسنجی ناحیه مرئی -ماوراءبنفش (برای ردیابی تغییرات
پیک ســورت) و فلورسانس (برای بررسی تغییرات ساختار
سوم و نیز ردیابی محصوالت تخریب هم در طولموجهای
تهییج  321 nmو  )460 nmاســتفاده شــده است .از دیگر
روشها میتوان به سنجش لیپید پر اکسایش و دورنگنمایی
دورانی (برای بررسی تغییرات ساختار دوم) اشاره کرد.
رادیکالهای آزاد اکســیژن باعث به راه افتادن واکنشهای

پراکسایش لیپیدی شــده و ترکیباتی چون مالون دیآلدهید
تولید میکنند که با پروتئینها وارد واکنش شده و سبب تولید
ترکیبات نهایی پر اکســایش لیپیدی میشوند که میتوانند
ساختار و عملکرد هموگلوبین را دستخوش تغییر کنند.
در این آزمایش اثرات حضور متیل پارابن در فرایند گالیکه
شــدن هموگلوبین در حضور لیپوزوم بررسیشده است و
نتایج نشــان از آن دارد که اثر گالیکه شدن در حضور متیل
پارابن و لیپوزوم افزایش پیدا میکند و این امر ناشــی از اثر
القایی پراکسایش لیپیدی بر تولید ترکیبات آزاد اکسیژندار در
حضور غلظتهای مختلف متیل پارابن است.
بر اساس اعالم محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک،
در شرایط آزمایشگاهی دیابتی ،متیل پارابن تاثیر منفی بیشتری
بر هموگلوبین خون انسان خواهد گذاشت ،بدان معنا که با
افزایش مصرف کرمهای آرایشی حاوی این ماده ،هموگلوبین
خون متحمل تغییرات ساختاری و عملکردی بیشتری خواهد
شد .بهعنوان مثال ظرفیت هموگلوبین را برای ترابری اکسیژن
کاهش میدهد کــه این خود منجر به متابولیســم ناقص،
بهخصوص در افراد دیابتی میشود.
محققان این مرکز توصیه میکنند که حتیالمقدور استفاده از
محصوالت حاوی این نگهدارنده توسط افراد ،بهخصوص
افراد دیابتی ،کاهش پیدا کند.
نیلوفر پیشکاری ،دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک ،این
تحقیق را با عنوان «بررسی گالیکه شدن هموگلوبین با فروکتوز
در حضور و غیاب متیل پارابن» ،زیر نظر پروفسور علی اکبر
موسوی موحدی ،استاد ممتاز دانشگاه تهران ،انجام داده است.
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استاد دانشگاه تهران برنده جايزه بینالمللی مهندسی هیدرولیک شد
اســتاد دانشــگاه تهران جایــزه بینالمللی مهندســی
هیدرولیک در نواحی خشک و نیمهخشک را دريافت
کرد.
به گزارش روابطعمومي دانشگاه تهران به نقل از پرديس
دانشکدههاي فني دانشگاه ،دکتر محمد کارآموز ،استاد
دانشــکده عمران این پرديس ،موفق به دريافت جایزه
بین المللی مهندســی هیدرولیک در نواحی خشک و
نیمه خشک در سال  2018میالدی شد.
اين جایزه برای کارهای اســتثنایی و نو ()original
دکتر محمد کارآمــوز در هیدرولــوژی ،هیدرولیک،
آبیاری و زهکشــی ،برنامه ریزی و مدیریت منابع آب،
نیروگاه های برق آبی ،بهره برداری از مخازن ســدها،
خشکســالی و تغییر اقلیم در بیش از  ۳۰سال تدریس،
تحقیق ،الگوسازی ،مشــاوره ،ظرفیت سازی و انتقال
دانــش از طریق چــاپ کتاب های درســی ،مقاالت،
سخنرانی ها و ارائه مطالب علمی و حرفه ای به ایشان
اعطا شده است.
در متــن جایزه آمده اســت« :در قدردانی از اقدامات
و آثار ارزنده ایشــان در پیشــبرد مهندسی هیدرولیک
در اقلیم خشــک و نیمه خشک ،این جایزه در تاریخ 7
ژوئن  2018در شهر میناپولیس ایاالت متحده در زمان
برگزاری کنگره بین المللی آب و محیط زیست ASCE
به دکتر کارآموز داده شده است».

مقاله دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مقاله برتر کنفرانس بینالمللی شد
مقاله اســتاد و دانشــجویان دانشــکده مهندسی برق و
کامپیوتر دانشــگاه تهران ،مقاله برتر کنفرانس بینالمللی
«الکترونیک قدرت و کنترل حرکت» در مجارستان شد.
مقاله اســتاد و دانشــجویان دانشــکده مهندسی برق و
کامپیوتر دانشــگاه تهران با عنوان «طراحی ژنراتورهای
آهنربای دائم شــارمحوری دو روتــوره» در هجدهمین
کنفرانس بینالمللی «الکترونیک قدرت و کنترل حرکت

 »IEEE-PEMC2018به عنوان بهترین مقاله انتخاب شد.
دکتــر جواد فیض ،توحید آصفــی و محمد عظیمخان از
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران موفق به
کسب عنوان و گواهینامه بهترین مقاله این کنفرانس شدند.
کنفرانس بینالمللی «الکترونیک قدرت و کنترل حرکت»
 ۲۶تــا  ۳۰آگوســت  ۲۰۱۸در مرکــز کنفرانس شــهر
بوداپست مجارستان برگزار شد.

93

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 123

با اجراي بازچرخاني آب خاكستري توسط هسته حذف ،بازيافت و بهيافت آاليندههاي شيميايي صورت می گیرد

صرفهجويي ساالنه  ۲ميليون ليترآب شرب
در پرديس علوم دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از
پردیس علوم ،با اجراي بازچرخاني آب خاكستري
توسط هسته حذف ،بازيافت و بهيافت آاليندههاي
شــيميايي ساالنه  ۲ميليون ليترآب شرب در پرديس
علوم دانشگاه تهران صرفه جويي می شود.
بنا بر این گزارش ،ايران به دليل شــرايط جغرافيايي
و كمبود نزوالت جوي و به ويژه در طي ســالهاي
اخير با كمبود آب مواجه بوده و ضروري اســت در
اين مورد چاره انديشي شود .بازيافت آب خاكستري
عالوه بر ايجاد يك منبــع جايگزين براي مصارفي
نظيــر فالش تانكها و آبيــاري ،موجب كاهش بار
ورودي بــه تصفيهخانههــاي فاضــاب و كاهش
هزينههاي انتقال و صرفه جويي آب مصرفي ميشود.
در اين راســتا طــرح بازيافت آب خاكســتري در
پرديس علوم دانشــگاه تهران به همت دكتر عليرضا
بديعي ،استاد دانشكده شــيمي پرديس علوم ،وارد
مرحله اجرایی شــده و تاکنون بخشی از این پروژه
به صورت عملي اجرا شده است که با فراهم شدن
امکانات و تجهیزات به شکل کامل اجرا خواهد شد.

ساالنه به طور متوســط در پرديس علوم با حدود
 ۲۵۰۰دانشــجو و  ۵۰۰كارمند و عضو هيات علمي
حداقــل دو ميليــون ليتر فاضالب توليد ميشــود.
ســاالنه اين حجم آب بدون اســتفاده به سيســتم
فاضالب شــهري وارد ميشود .اين در حالي است
كــه بازچرخاني و بازيافت آب خاكســتري مزاياي
بســياري دارد و باعــث صرفهجويي قابل توجه در
مصرف آب و ســايرهزينههاي مرتبط مي شــود و
اجراي چنين طرح هایي يك ضرورت اجتناب ناپذير
و نیازمند حمايت مراجع ذيربط است.
در اين طرح با اســتفاده از يك سيستم تصفيه ساده،
طي چند مرحله تصفيه اوليه برروي فاضالب انجام
و آب فاضالب براي استفاده مجدد آماده مي شود .با
توجه به اينكه مشكل اصلي در استفاده از فاضالب،
آلودگي ميكروبي اســت در اين طرح از روش هاي
نويــن مانند روش ميكروبزدايي فوتوكاتاليســتي
براي حذف آاليندههاي ميكروبي استفاده شده و آب
تصفيه شده مجددا ً براي استفاده در فالشتانكها به
سيستم بازگردانده ميشود.
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هشت رقم جدید انگور بیدانه حبه درشت دستاورد محققان دانشگاه تهران
محققان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پس
از هفت سال تالش و تحقیق هشت رقم جدید انگور بیدانه
حبهدرشت به دست آوردند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران ،دکترعلی عبادی،
عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران درباره این دستاورد علمی گفت« :هشت رقم انگور بی
دانه حبه درشت ،توســط تیم تحقیقاتی گروه مهندسی علوم
باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران معرفی
شده که معرفی این ارقام در پی اجرای طرح اصالح انگورهای
تازه خوری محقق شده است».
سرپرست این تیم تحقیقاتی با معرفی هشت رقم جدید انگور
بی دانه حبه درشــت افزود« :در ایران ارقــام زیادی از انگور
داریم اما بیشــتر این ارقام دانهدارند و برای صادرات مناسب
نیستند .همچنین ارقام بیدانه انگور مانند بیدانه سفید ،بیدانه
قرمز ،یاقوتی و عسکری در کشور وجود دارد اما مشکل اصلی
آنها ریزبودن حبهها است در حالی که در کشورهای خارجی
انگورهای حبه درشت از استقبال بیشتری برخوردارند».
دکتر عبادی تصریح کرد« :انگورهای تازهخوری درکشــور ما
بیش از نیاز داخلی تولید میشــود اما به دلیل دانهدار بودنشان
برای صادرات مورد استقبال قرار نمیگیرند و به همین دلیل از
سال  1378کار تحقیقاتی را آغاز کردیم به طوری که تعدادی از
ارقام انگورهای دانهدار به عنوان والد مادری و انگورهای بیدانه
به عنوان والد پدری انتخاب و سپس دورگگیری شدند».
وی ادامه داد« :در ایــن طرح تحقیقاتی گلهای ارقام مادر را
اخته و پرچمهایش را حذف کردیــم و از گرده ارقام بیدانه
بر روی آن نشــاندیم و توانستیم در طول مدت دو سال تعداد
زیادی بذر دورگ به دست آورده و با کاشت آنها ،بعد از حدود
هفت سال این نهالها به ثمر نشستند».
دکتر عبادی با اشاره به اینکه بر روی این تحقیق سه دانشجوی
کارشناســی ارشــد کار میکردند تا بتوانند این ژنوتیپهای
بیدانه و درشت را به دست بیاورند ،گفت« :در این ژنوتیپها
بیش از  100صفت مورد ارزیابی قرار گرفت تا کیفیت مطلوب
به دست بیاید».
اســتاد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران افزود« :طبق دستورالعمل موسسه ثبت و گواهی
بــذر و نهال وزارت جهاد کشــاورزی ،محصول جدید برای

ثبت ارقام جدید به مدت دو سال متوالی مورد آزمایش تمایز،
یکنواختی و پایداری  DUSقرار گرفت که در نهایت هشــت
ژنوتیپ انتخاب شد و به عنوان رقم جدید توسط موسسه ثبت
و گواهی بذر و نهال ثبت شدند».
وی تاکید کرد« :این ارقام شامل پردیس ،عقیق ،سروش ،زرین،
یاقوت کبود ،بیدانه سیاه ،الماس و رخشاست که از بین بیش
از سه هزار دورگ به دست آمده ،انتخاب و معرفی شدند.
دکتر عبادی از جمله مزایای این ارقام را درشت بودن و گوشتی
بودن آنان دانست ضمن اینکه حبهها استحکام بیشتری بر روی
خوشه دارند و فوری از خوشه جدا نمیشوند.
اســتاد پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران
خاطرنشان کرد« :به زودی این هشت رقم را در روزنامه رسمی
کشــور آگهی میکنیم تا به اطالع همگان برسد و اگر کسی
ادعایی در مورد آنها داشت مطرح کند و پس از آن برای تکثیر
این ارقام در ســطح وسیع اقدام به قرارداد با بخش خصوصی
میکنیم تا حاصل این کار تحقیقاتی پس از تکثیر رقم در اختیار
باغداران قرار گیرد».
وی اظهار امیدواری کرد با تکثیر این ارقام و تولید در ســطح
وسیع توسط باغداران ،سود زیادی نصیب تولیدکنندگان این
بخش شود.
دکتر عبادی با بیان اینکه تکثیر این ارقام پس از ثبت توســط
موسســه ثبت و گواهی بذر و نهال میســر میشــود ،گفت:
«خوشبختانه این ارقام یک هفته پیش ثبت شدند و به زودی در
روزنامه رسمی آگهی میشوند».
وی یادآور شــد کشورهای زیادی از جمله کشورهای آسیای
میانه ،کشورهای خلیج فارس و عربی و همچنین کشورهای
اروپایی خواستار محصول انگور تولید کشورمان هستند.
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انتشار کتاب مشترک انتشارات دانشگاه تهران و اشپرینگر
کتاب مشترک اســتاد دانشــگاه تهران و پژوهشگران
دانشگاه های میالن ایتالیا و نیویورک آمریکا به صورت
مشــترک توسط دانشــگاه تهران و انتشارات اشپرینگر
منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران ،کتاب «پلت
چوبی بــه عنوان منبع انرژی تجدیدپذیــر :از تولید تا
مصرف» ،تالیف دکتر ابوعلی گلــزاری ،دانش آموخته
دانشگاه تهران؛ دکتر محمدعلی عبدلی ،استاد دانشکده
محیط زیست دانشــگاه تهران؛ مهندس اشکان حسینی
از دانشگاه پلی تکنیک میالن و مهندس پوریا صادقی از
دانشگاه نیویورک در  30می  2018منتشر شد.
پلــت تولید شــده از منابع زیســت تــوده ،یک منبع
تجدیدپذیر انرژی اســت که به وســیله فشرده سازی
ضایعات کشــاورزی و چوبی تولید می شــود .مقدار
رطوبت پاییــن ،ارزش حرارتی بــاال ،حمل و نقل و
انبارداری آســان تر و کاهش زائدات و پســماندهای
زیســت توده ،می تواند با کارایی احتراق بســیار باالیی
نسبت به سوخت های زیست توده دیگر سوزانده شود
و منبعی تجدیدپذیر برای تولید انرژی باشــد .در سال
اخیر حدود  ۳۰میلیون تن پلت از مواد زیست توده در
دنیا تولید شــده و کشور چین قصد دارد تا سال 2020
حدود  ۳۰میلیون تن پلت زیست توده را جایگزین 15
میلیون تن زغال ســنگ کند که این ســرمایه گذاری ها
حاکــی از آینده مطلوب این محصول زیســت توده ای
است.
در کتاب چاپ شــده با نگاه جامع و مبســوط به این
محصول ارزشمند از زیست توده ،در  9فصل به بررسی
منابع زیســت توده لیگنوســلولزی و انواع آن ،خواص
مواد لیگنوســلولزی و پلت چوبی ،انــواع روش های
فشرده ســازی ،فرایندهــای تولید پلــت ،پارامترهای

تاثیر گذار بر کیفیت محصول تولیدی ،تعیین مشخصات
و اســتانداردهای پلت چوبی تولید شــده ،احتراق و
اســتفاده از آن و همچنین انتشــار گازهای گلخانه ای
ناشی از تولید پلت چوبی تشریح شده است.
این کتاب ،که در ســه ماه بعد از انتشــار حدود 650
بار دانلود و فروش رفته ،اثری جامع برای دوســتداران
محیط زیست و انرژی است.
لینک کتاب:

https://www.springer.com/gp/
book/9783319744810

بینالمللی
اخــــــــــــــــــــــبـــــار

سخنرانی رئیس دانشگاه تهران در
کنفرانس بینالمللی روسای دانشگاهها

هفتاد و پنجمین نشست تخصصی مرکز
مطالعات اوراسیای مرکزی برگزار شد

کارگاه مشترک معماری پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران با دانشگاه آلمانی
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سخنرانی رئیس دانشگاه تهران
در کنفرانس بینالمللی
روسای دانشگاهها
دکتر محمود نیلــی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،در
کنفرانس بینالمللی روسای دانشگاهها و مراسم نودمین سالگرد
تاسیس دانشگاه ملی تایوان شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
بینالملل ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران،
در کنفرانس بینالمللی روســای دانشگاهها و مراسم نودمین
سالگرد تاسیس دانشگاه ملی تایوان شرکت کرد.
دکتر نیلی در کنفرانس روسای دانشگاهها سخنرانی و در پنل
تخصصی این کنفرانس به ارائه مقاله پرداخت.
در این سفر ،رئیس دانشگاه تهران با مسئوالن عالیرتبه آموزش

عالی و تحقیقاتی تایوان مالقات کرد.
که دانشگاه تهران با دانشگاه ملی تایوان یاداشت تفاهم همکاری
امضا کرده است.

دیدار هیات دانشگاهی چین با رئیس دانشگاه تهران

هياتي از دانشگاه رنمين چين ،به سرپرستي معاون
این دانشگاه با رئیس دانشگاه تهران دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از
معاونت بین الملل ،هياتي  ۶نفره از دانشگاه رنمين
چين ،به سرپرســتي دكتردو پنگ ،معاون دانشگاه
رنميــن اول آبان  ۱۳۹۷بارئیس دانشــگاه تهران
دیدار کرد.

در اين دیدار درخصــوص موارد مختلف ازجمله
برگزاري مدارس تابســتاني ،تبادل دانشجو ،انجام
تحقيقات توســط دانشــجويان مقاطع تحصيالت
تكميلي ،ارائه تســهيالت متقابــل ،حمايت مالي
مشترك از تحقيقات علمي و پژوهشي ،اطالعرساني
در خصوص بورسهاي دو دانشگاه و همكاري با
شعبات مختلف دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.
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دیدار سفير برزيل با هيأت رئيسه دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
ســفير برزيل با هيأت
رئيسه دانشكده زبانها
و ادبيات خارجي دیدار
و گفتوگو کرد.
بــه گــزارش روابط
عمومــی دانشــگاه
تهران به نقل از دانشــکده زبان ها و ادبیات خارجی ،سفير
برزيل ،اول آبان  ،۱۳۹۷با هيأت رئيسه این دانشكده دیدار
و گفت وگو کرد.
آقاي رودريگو دي آزردو سانتوس ،سفير برزيل ،در اين جلسه
با اشاره به نقش مجامع دانشگاهي و آكادميك در افزايش سطح
تعامالت بين كشورها ،آمادگي كشور متبوع خود را جهت آغاز
روند تعامل با دانشــگاه تهران و خصوص ًا دانشكده زبانهاي

خارجي اعالم کرد.
دكتر علیرضا وليپور،
رئیــس دانشــكده
زبانهــاي خارجــي،
نيز با اســتقبال از اين
رويكــرد ،خواســتار
افزايش همكاريهاي علمي و ادبي في ما بين شد.
در پايان ،ســفير برزيل از مراكز فرهنگي ،كشــورهاي چين،
روســيه ،كره جنوبي و بنيادهاي مستقر در دانشكده زبانهاي
خارجي بازديد کرد.
در پايان این دیدار مقرر شــد پيشنويس تفاهمنامهاي جهت
همكاريهاي في ما بين توسط دفتر روابط بينالملل دانشكده
تهيه شود.

نخستین دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه تهران و
دانشگاه والنسیای اسپانیا دانشآموخته شد
نخستین دانشجوی دکتری
مشترک دانشگاه تهران و
دانشگاه والنسیای اسپانیا،
 ۲۷آبان  ،97دانشآموخته
شد.
به گزارش روبط عمومی
دانشــگاه تهران به نقل از
پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،آیــدا خرمنژاد به
عنوان اولین دانشــجوی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه
والنسیای اسپانیا ،از رســاله دکتری تخصصی خود تحت
عنوان «تنوع ساختار و عملكرد برخي توكسينهاي باكتري
روي سلولهاي جانوري ،گياهي و ميكروبي» در پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دفاع کرد.
در این جلســه ،دکتر سیدحسین گلدانساز ،رئیس پردیس؛
دکترمحمدرضا بیهمتا ،رئیس دانشکده علوم و مهندسی؛
دانشــجویانی از رشــتههای مختلف پردیس؛ تعدادی از
کارشناسان و اعضای هیات علمی پردیس حضور داشتند.
دکتر رضا طالیی حسنلویی از دانشگاه تهران و دکتر بالتازار

اســکریچه از دانشــگاه
والنسیا اســتادان راهنما و
دکتر یوالندا بل از دانشگاه
والنســیا و دکتــر وحید
حســینی نوه از دانشگاه
تهران استادان مشاوره این
رساله بودند.
کمیته داوری با تحســین
کارهــای پژوهشــی
و نحوه ارائه دانشــجو ،رســال ه را با درجه عالی ارزیابی
نموده و دانشآموختگی علمی وی در رشته حشرهشناسی
کشــاورزی با گرایش کنترل بیولوژیک از دانشگاه تهران و
رشته بیوتکنولوژی با گرایش کنترل آفات از دانشگاه والنسیا
را مورد تایید قرار داد.
از نتایج این کار مشترک ارزشمند میتوان به معرفی جهانی
یک ژن جدید ( )cry1Ia38بــرای باکتری مورد مطالعه و
انتشــار چهارمقاله علمی پژوهشی در معتبرترین مجالت
بینالمللی و ارائه چند مقاله در کنفرانسهای معتبر علمی
اشاره کرد.
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دانشگاه تهران در صدر دانشگاههای کشور در نظام رتبهبندی یو اس نیوز

دانشــگاه تهران با کســب رتبه  ۴۳۸جای خود را در صدر
دانشگاه های کشــور در نظام رتبهبندی یو اس نیوز تثبیت
کرد.
نظام رتبه بندی «یــو اس نیوز» در جدیدترین ارزیابی خود
بیش از  ۱۸۰۰دانشــگاه جهان را بر اســاس  ۱۳شــاخص
منحصر به فرد اندازهگیری و اعالم کرده که در آن دانشگاه
تهران با کسب امتیاز  ۴۸/6مقام نخست دانشگاههای ایران
را کسب کرده است و دانشگاه آزاد اسالمی با امتیاز ،۴۷/۷
در جایگاه دوم و دانشگاه صنعتی شریف با امتیاز  ۴۴/۷در
جایگاه سوم قرار گرفته اند.
در این رتبه بندی دانشــگاه تهران با کســب رتبه  ۴۳۸در
جایگاه اول کشــور ،دانشــگاه آزاد اسالمی با رتبه  ۴۶۰در
رتبه دوم ،دانشــگاه صنعتی شــریف با رتبه  ۵۵۰در جای
ســوم ،دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه  ۵۹۰در مقام چهارم

و دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با رتبــه  ۶۷۴در جایگاه پنجم
قرار گرفتند.
که دانشــگاه علوم پزشــکی تهران نیز در این رتبه بندی در
صدر دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار دارد.
«یو اس نیوز» در رتبهبندی حاضر رتبه بیش از  ۱۸۰۰دانشگاه
جهان را براساس  ۱۳شــاخص منحصر به فرد اندازهگیری
و اعالم کرده اســت که جمعا  ۲۱دانشــگاه از ایران در این
نظام رتبهبندی ارزیابی و اعالم شدهاند .در بین شاخصهای
مورد اســتفاده این رتبهبندی شــاخصهای تعداد مقاالت ۱
درصد برتر ،درصد مقاالت  ۱درصد برتر ،مقاالت بینالمللی،
مقاالت پراستناد نســبت به شاخصهای مورد استفاده سایر
نظامهای رتبهبندی متفاوت اســت .الزم به ذکر است که یو
اس نیــوز از عملکرد پژوهشــی و اعتبار جهانی و منطقهای
دانشگاهها در رتبهبندی خود استفاده میکند.
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هفتاد و پنجمین نشست تخصصی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی برگزار شد
هفتاد و پنجمین نشست
تخصصی مرکز مطالعات
اوراســیای مرکــزی با
عنوان تحوالت سیاسی
ارمنستان :پیامدهای آن
در منطقــه و تاثیر آن بر
سیاســت خارجی این
کشور برگزار شد.
نشست تخصصی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با عنوان
«تحوالت سیاسی ارمنستان :پیامدهای آن در منطقه و تاثیر آن
بر سیاستخارجی این کشور» 30 ،مهر  ،1397با حضور دکتر
الکساندر اسکندریان ،رئیس موسسه مطالعات قفقاز در ایروان»
در این دانشکده برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،دکتر الهه کوالیی ،مدیر مرکز مطالعات
اوراسیای مرکزی ،با خیرمقدم به مهمانان گفت« :ارمنستان یکی
از مهمترین شرکای منطقهای جمهوری اسالمی ایران در قفقاز
اســت و روابط ایران با این کشور نشاندهنده عملگرا بودن
سیاستخارجی جمهوری اسالمی ایران و تالش برای تقویت
صلح و ثبات در این عرصه است».
وی افــزود« :ایــن منطقه همواره شــاهد رویارویی و رقابت
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بوده است .بعد از فروپاشی
شوروی نیز این منطق ه عرصه ورود ،نفوذ و رویارویی نیروهای
خارجی بوده است».
دکتر کوالیی در ادامه با اشاره به تحوالت جاری در ارمنستان
و الزام های ژئوپلیتیکی این کشــور این ســواالت را طرح

سخنرانی استاد ایتالیایی

در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

کرد که آیــا روندهای
جهانی ،تحوالت داخلی
ارمنستان را تحت تاثیر
قــرار داده اســت؟ آیا
مطالبات مردم ارمنستان
کــه در شــکل قدرت
سیاسی و ترکیب کابینه
ایــن کشــور انعکاس
یافته ،بر روابط منطقهای ارمنســتان تاثیرگذار خواهد بود و
میتواند اولویتها را تغییر دهد؟
در ادامه ،دکتر اســکندریان با اشــاره به اینکــه دیدگاههای
مختلفــی در مورد چگونگی توصیف ایــن رخدادها وجود
دارد ،گفت« :نمیتوانیم رخدادهای منتهی به روی کار آمدن
نیکول پاشینیان را انقالب یا کودتا بنامیم .انقالبیون ارمنستان
برخالف آنچه در انقالبها رخ میدهد مشروعیت خود را نه
از فروپاشی ساختار پیشین که برآمده از آن ساختار میدانند.
بنابراین در ارمنستان شاهد روندی از انتقال قدرت هستیم که
به مرور کامل خواهد شد».
وی افزود« :ارمنســتان درسهایی از ورود تانکهای روسی
به گرجســتان گرفته اســت .به طور کلی روابط روســیه-
ارمنستان مبتنی بر اشخاص نیست ،بلکه مبتنی بر ظرفیتها
و ضرورتهاســت .نخبگان جدید نیز تمایل ندارند آرایش
سیاست خارجی این کشــور تغییر کند .با این وجود تحول
مهمی که مشاهده میشود تغییر نســل سیاستمداران ارمنی
است».

پروفســور رينو كاپوو ،اســتاد تمام دانشگاه رمبای
ایتالیــا ،با حضور رايزن فرهنگي ســفارت ايتاليا در
دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي سخنرانی کرد.
در این جلســه که  ۲۴مهر  ۱۳۹۷برگزار شد ،استاد
ایتالیایی با موضــوع «دانته در دنياي امروز» به ایراد
سخن پرداخت.
در این ســخنرانی ،عالوه بر دانشجویان رشته زبان
و ادبيــات ايتاليايي ،رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران و
مسئوالن دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی حضور
داشتند.
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در سخنرانی استاد دانشگاه وین در دانشکده مطالعات جهان بیان شد

احساس هویت و خودباوری اتحادیه اروپا ،نتیجه سیاستهای ترامپ
سخنرانی پروفسور هانسل گرتنر ،استاد تمام دانشگاه وین
و کارشــناس کمیســیون اتحادیة اروپا 9 ،آبان  ،1397در
دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
مطالعات جهان ،در این نشســت پروفســور گرتنر درباره
اتحادیة اروپا ،سیاســت خارجی ،و سیاســتهای اتحادیة
اروپا در قبال دولت ترامپ سخنرانی کرد.
کارشناس کمیسیون اتحادیة اروپا اظهار کرد که سیاستهای
دولت ترامپ باعث شده اســت که اتحادیة اروپا به نوعی
احســاس هویت و خودباوری دســتیابــد به طوری که

میتواند بهصورت مســتقل در موضوعات مختلف سیاسی
در دنیا و در مسئلة برجام وارد شود.

دیدار نمایندة مدرسة عالی علوم اجتماعی فرانسه
با مشاور بینالملل دانشکده مطالعات جهان

دكتــر گوتيه ،نمايندة مدرســة عالي علــوم اجتماعي
فرانسه 13 ،آبان  ،1397با دکتر امیربهرام عرباحمدی،
مشــاور بینالملل دانشــکدة مطالعات جهان ،دیدار و
گفت وگو کرد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از
دانشــکده مطالعات جهان ،این دیدار پیرو تفاهمنامة
منعقدشده میان دانشــگاه تهران و مدرسة عالی علوم
اجتماعی فرانسه و با هماهنگی حوزة معاونت بینالملل
دانشگاه برگزار شد .دانشکدة مطالعات جهان به عنوان

دانشــکدة هدف این تفاهمنامه در بحث آراســموس
پالس ،تبادل استاد و دانشجو و گسترش فعالیتهای
علمی و فرهنگی انتخاب شده است.
در ابتدای نشست دکتر عرباحمدی با معرفی دانشکده
و فعالیتهای آن امکانات و آمادگی دانشــکده برای
اجرایی کردن موارد بحــث را اعالم کرد .دکتر گوتیه
نیز ضمن اســتقبال از گســترش همکاری با دانشکده
مطالعات جهان ،اعالم کرد که با مراجعه به فرانسه فاز
اجرایی کار را آغاز خواهد کرد.
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دیدار رئيس آكادمي ديپلماسي وزارت امور خارجة
افغانستان با رئیس دانشکدة مطالعات جهان
رئيس آكادمي ديپلماسي وزارت امور خارجة افغانستان
با رئیس دانشکدة مطالعات جهان دیدار و گفت وگو کرد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
دانشــکده مطالعات جهان ،دكتر محبالرحمن سپينغر،
رئيس آكادمي ديپلماسي وزارت امور خارجة افغانستان،
بههمراه آقــاي عبدالمتيــن امين ،معــاون آكادمي۲۳ ،
آبان  ،۱۳۹۷با دکتر ســعیدرضا عاملی ،رئیس دانشکدة
مطالعات جهان ،در ســالن شــورای دانشکدة مطالعات
جهان دیدار و گفت وگو کردند.
در ابتدای ایــن دیدار دکتر عاملی ضمــن خیرمقدم به
حاضران ،به معرفی جایگاه ممتاز دانشگاه تهران در ایران
و در جهان و معرفی دانشکده ،گروهها و مؤسسات فعال
در دانشکده پرداخت .وی با ابراز تأسف از عدمراهاندازی
رشتة مطالعات افغانســتان در این دانشکده ،دانشجویان
افغانستانی را دانشجویانی باهوش و عالقهمند خواند.
در ادامه دکتر سپینغر با معرفی فعالیتهای آکادمی خود
در زمینة پرورش و ایجاد مهارت در نیروهای انســانی،
و آموزش زبان انگلیســی ،فرانسه ،عربی ،ترکی ،روسی
و چینــی در این مرکز ،قدمت فعالیت این آکادمی را 64
سال ذکر کرد.
وی با بیان این مطلب که مسائل منطقهای و جهانی نیازمند
همــکاری و تبادل اطالعات و ایجــاد رابطة نظاممند و
منظم استادان در مقاطع مختلف است ،خواهان برگزاری
ســمینارهای مشترک و تبادل استاد با دانشکدة مطالعات
جهان شد و از دانشکدة مطالعات جهان درخواست کرد
در حل تنشهــای فکری و ســوگیریهای فرقهای در
افغانستان با فعالیتهای علمی و دانشگاهی خود نقشی
فعال ایفا کند.
دکتر علی اکبر علیخانی ،مدیرگروه مطالعات غرب آسیا و
شمال آفریقا ،نیز مسئلة امنیت در افغانستان را مسئلهای
مهم دانست که الزم اســت با استناد به قرآن و سنت و
مباحث علمی هر نوع خشــونت و تنــدروی قبیلهای و
مذهبی را در افغانستان از میان برد.

وی با بیان این مطلب که احترام به بشــریت و پرهیز از
جنگ و خشــونت و خونریزی قرائت عقالیی از اسالم
اســت ،تمرکز بر نــگاه علمی و نه ژورنالیســتی را در
افغانستان و در منطقه ضروری دانست.
دکتر علیخانی ضمن تمجید از مراکز علمی افغانستان در
صلح و حل منازعه ،خبر از برگزاری کنفرانس بین المللی
صلح و حل منازعه داد و از اندیشمندان افغانستانی برای
شرکت در این کنفرانس و عضویت در این مرکز دعوت
کرد.
همچنین در ادامه این دیدار ،آقای امین جنگهای قومی
و تباری در افغانســتان را بر پایــة عوامل خارج از این
کشــور دانست که از فقر و کمســوادی مردم افغانستان
سوءاستفاده میکنند.
وی بــا بیان اینکه خانههای افغانســتان در کنار کالماهلل
مجید دیــوان حافظ وجــود دارد و اطفال افغانســتان
خواندن این اشعار را میآموزند و مجالس مثنویخوانی
در افغانستان برگزار میشود ،از دانشکدة مطالعات جهان
خواست با کمک به تغذیة افکار جامعة افغانستان ،زمینه
تعامل علمی بیشتر بین دو کشور را تقویت کند.
معاون آکادمی ديپلماسي وزارت امور خارجة افغانستان
کتابهای فارسی از ایران را تا سالها تنها مرجع تأمین
منابع علمی این کشــور خواند و دانشجویان افغانستانی
را دانشــجویانی دانســت کــه بهدلیل رنــج تاریخی و
محرومیتهایی که داشتهاند ناگزیر به تالش بیشتر برای
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با همکاری دانشگاههای آلمان در پردیس هنرهای زیبا صورت گرفت

جبران هستند و قدر فرصتها را میدانند.
دکتر عرباحمدی ،مشــاور بینالملل دانشکده،
نیز با تأکید بر روابط تاریخی و دوســتانة میان
ایــران و افغانســتان و حمایتهــای ایران از
این کشــور حتی در دوران جنــگ ،از تصاویر
مخدوشی که رسانهها دربارة ایران در افغانستان
ترسیم میکنند ابراز تأسف کرد.
دکتر عاملی در پایان این دیدار ،تاریخ افغانستان
را تاریخ پردردی خواند که فراز و نشــیبهای
بسیاری داشته است.
به گفته وی مداخالت روســیه در گذشــته و
مداخــات امروز آمریکا آســیب جدی به این
کشور وارد آورده است.
رئیس دانشــکدة مطالعات جهــان با بیان این
مطلــب کــه حمایــت از پایداری افغانســتان
موضوعــی مهم اســت و مداخــات ایران در
منطقه هرگز به معنای توسعة حاکمیت منطقهای
نبوده و برای حل مســائل منطقه و تأمین امنیت
بوده است ،گفت :بسیاری از تعاملها در محیط
آکادمیک تأثیرگذارتر از فعالیتهای دیپلماتیک
اســت .منطقه دچار بیماری غربزدگی است و
با وجود آنکه مســائل جدی منطقه را غربیها
پدیــد آوردهانــد ،هنوز نگاهها بهســوی غرب
است .ایران همواره به همسایگان و کشورهای
اسالمی توجه داشته اســت و جوهر انسانی و
نگاه انســانی بر پایة ســفارش امام علی (ع) به
مالک اشتر سرلوحة آن است که فرمود« :با مردم
به انصــاف رفتارکن ،زیرا آنهــا یا همدین تو
هستند یا همنوع تو».
دکتر عاملی آمادگی دانشکدة مطالعات جهان را
برای امضای تفاهمنامه با این آکادمی اعالم کرد.
همچنین ،امکان اســتفاده از کتابخانة دیجیتالی
دانشکده را میسر دانست.

بررسی زیرساختهای پایه و خدمات
برای تابآوری همهشمول جوامع در
مقابل سوانح

نشست مشترک استادان دانشگاه کلن و بن آلمان و صاحبنظران
و متخصصان زلزلهشناســی ،مهندســی زلزله و مدیریت بحران
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران و شهرداری
کرج و پژوهشــگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله با
هدف تبادل نظر و هماهنگی برای انجام یک پروژه پژوهشــی
مشــترک ۲۵ ،شهریور  ،۱۳۹۷در دانشــکده شهرسازی پردیس
هنرهای زیبا برگزار شد.
در جلسه صبح این نشست که در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا
برگزار شد ،ابتدا سه سخنرانی توسط دکتر محمدمهدی عزیزی،
اســتاد و رئیس دانشکده شهرســازی با موضوع «سیاستهای
زمین شهری در ایران»؛ دکتر اسفندیار زبردست ،استاد دانشکده
شهرســازی با موضوع «برنامهریزی توســعه در ایران» و دکتر
الکســاندر ف ِ ِک ِ
ت ،اســتاد دانشــگاه کلن با موضوع «تابآوری
شهری در ایران و معرفی پروژه مشترک» انجام شد.
همچنیــن ،دکتر تئو کوتــر ،رئیس بخش برنامهریزی شــهری
دانشــگاه بن نیز هــدف و انتظارات خود از پروژه مشــترک را
شرح داد.
در جلسه بعد از ظهر این نشســت ،تبادل نظر طرفین و تعریف
مسئله برای پروژه «زیرساختهای پایه و خدمات برای تابآوری
همهشمول جوامع در مقابل سوانح در ایران» صورت گرفت.
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دیدار رئیس مؤسسة یونس امرة ترکیه با مسئوالن دانشکده مطالعات جهان

رئیس مؤسسة یونس امرة ترکیه در تهران ،با مشاور بینالملل
و عضو گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای دانشکده
مطالعات جهان دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
مطالعات جهان ،رئیس مؤسسة یونس امرة ترکیه در تهران،
 15آبان  ،1397بــا دکتر امیربهرام عرباحمدی ،مشــاور
بینالملــل دانشــکده و دکتر رضا دهقانی ،دانشــیار گروه
مطالعات غرب آســیا و شمال آفریقای این دانشکده دیدار
و گفت وگو کرد.

در ایــن دیدار کــه به منظــور عملیاتیکــردن تفاهمنامه
امضاشده در ســال  1396میان مؤسسة یونس امرة ترکیه
در تهران با دانشــکدة مطالعات جهان برگزار شد ،درباره
موضوعات اهدای کتاب از موسســه ترکیه ای و برگزاری
هفتة فرهنگی ترکیه در دانشــکده موافقت شــد .اعطای
بورسهای تابستانی یکماهه به دانشجویان رشته مطالعات
ترکیه از ســوی مؤسسة یونس امره پس از راهافتادن رشتة
مطالعــات ترکیه در این دانشــکده از جملــه موارد مورد
توافق در این دیدار بود.

دیدار اعضای انجمن آموزش جامع ترکیه
با مسئوالن دانشکدة مطالعات جهان

اعضای انجمن آموزش جامع ترکیه با مسئوالن دانشکدة
مطالعات جهان دیدار و گفت وگو کردند.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
دانشکده مطالعات جهان ،اعضای انجمن آموزش جامع
ترکیه ( 27 ،)TUMODآبان  ،1397با معاون پژوهشی

و تحصیالت تکمیلی ،مشــاور بینالملــل و برخی از
اعضای هیات علمی دانشــکده مطالعات جهان دیدار و
گفت وگو کردند.
در ابتدای نشســت ،دکتر عرباحمدی ،مشــاور امور
بین الملل ،ضمن معرفی دانشکده ،گروهها و مؤسسات و
فعالیتهای مختلف دانشکده ،تمایل دانشکده مطالعات
جهان به گسترش فعالیت های بین المللی را اعالم کرد.
تبادل استاد ،برگزاری سمینارها و کارگاههای مشترک و
تعریف پروژههای مشــترک از جمله موضوعات مطرح
در این دیدار بود.
مقرر شــد با امضای تفاهمنامه میان دانشکده مطالعات
جهــان و انجمن آموزش جامع ترکیــه مراحل اجرایی
همکاری آغاز شود.
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همكاري دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران
با دانشگاه نانت فرانسه

دانشــكده جغرافياي دانشــگاه تهران با دانشگاه نانت
فرانسه همكاري ميكند.
بــه گزارش روابط عمومي دانشــگاه تهــران به نقل از
دانشكده جغرافيا ،دکتر محمد منان و دکتر لرنت گودت
استادان دانشگاه نانت فرانسه اوائل مهر  ،1397بهمنظور
انجــام اقدامات الزم برای پیشــبرد پروژه مشــترک و
گســترش همکاری علمی با مسئوالن دانشكده جغرافيا
ديدار و گفتوگو كردند.
اين ديدار در راستای برنامه بینالمللی جندی شاپور که با
مشارکت مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی
وزارت علوم ،تحقيقــات و فناوري و بخش همکاری و
فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران( )SCACاز سال
 1383آغاز شده است ،صورت گرفت.
همچنین بــه همت دفتــر روابط بینالملل دانشــکده
جغرافيا دوم مهر ،نشستي با حضور جمعی از استادان و
دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیا و نمایندگان دفتر
سواحل و رودخانههای شرکت مدیریت منابع آب ایران
برگزار شد.
در این نشســت ،دکتر محمد منــان ،عضو هیات علمی
دانشــکده جغرافیا و ژئوماتیک دانشــگاه نانت فرانسه،

ضمن معرفی دانشــگاه نانت و دانشکده جغرافیای آن،
توضیحاتی در خصوص پروژه مشترک ارائه كرد .سپس
جلسه پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر برگزار شد.
در ادامه کارشناســان شــرکت مدیریــت منابع آب به
بیان دیدگاهها و مشــکالت موجود پرداختند و درباره
ظرفیتها و تواناییهای دانشــکده جغرافیا و همکاری
مشترک با استادان فرانسوی برای حل مشکالت مرتبط
با تاالبها ،رودخانهها و ســواحل به بحث پرداخته و
مقرر شد از ظرفیتهای دانشکده جغرافیا برای حل این
مشکالت استفاده شود.
در رویدادی دیگر ،هيات دانشگاه نانت فرانسه به منظور
مطالعات میدانی و انجام پروژه مشــترک درباره پایش
تغییرات تاالب ،سوم مهر  ،1397با همراهي دكتر سعيد
حمزه ،مشــاور بينالملل دانشــكده جغرافيا ،از تاالب
انزلی دیــدن کردند و به بازدیــد میدانی از بخشهای
مختلف تاالب انزلی ،بررسی مشکالت موجود و نحوه
ادامه پروژه پرداختند.
همچنین مقرر شد در صورت امکان اقدام به تهیه طرحی
جامــع با همکاری چند دانشــگاه اروپایــی با حمایت
یونسکو برای انجام مطالعات تکمیلی صورت پذیرد.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 106 123

کارگاه مشترک معماری

پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با دانشگاه آلمانی
کارگاه مشــترک معمــاری پردیس هنرهــای زیبای
دانشگاه تهران با دانشگاه  RWTHآلمان برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل
از پردیس هنرهای زیبا ،دانشــجویان و استادان این
پردیس به منظور بازدید و برگزاری کارگاه مشــترک
معماری دانشگاه تهران با دانشگاه  RWTHآلمان از،
 ۲۸مهر تا  ۴آبان ،در آلمان حضور یافتند.
این سفر در راستای همکاری های دوجانبه دانشگاهی
میان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی با
دانشگاه  RWTHآخن آلمان و نیز ادامه کارگاه های
آموزشی پیشــین برگزار شــده در پردیس هنرهای
زیبای دانشگاه تهران با شرکت استادان و دانشجویان
دانشگاه  RWTHآخن صورت گرفت.
دانشجویان ایرانی شرکت کننده در این سفر نیز ،رتبه
های برتر دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی بودند که با
همراهی دکتر پیروز حناچی و دکتر سمیه فدایی نژاد
در این سفر شرکت داشتند.
کارگاه آموزشی مشترک دانشگاه که با بازدید از چند
بنای منتخب و تمرکز بر مراجع ذهنی برگزار شــد،
تا تفاوت مراجع ذهنی میان دانشــجویان و استادان

ایرانی و آلمانــی مطالعه و اثرگــذاری تفاوت های
بســترفرهنگی بر نظــام ادراک افــراد در ابنیه واجد
ارزش ارزیابی شود.
در این سفر هفت روزه که از  20الی  26اکتبر 2018
(  28مهر الی  4آبان)صورت گرفت ،دانشــجویان به
عنوان بخشی از این برنامه آموزشی مشترک ،از شهرها
و میــراث صنعتی و مدرن گوناگون و مراکز تاریخی
و باززنده سازی شده در شهرهای دوسلدورف ،کلن،
آخن و اســن در آلمان ،ماستریخت در هلند و گنت
در بلژیک بازدید کردند.
ماحصل این بازدید و کار مشــترک با دانشــجویان
دانشــگاه  RWTHآخــن آلمان ،بــر تاثیرپذیری و
یادگیری از تجــارب مفید و آموزنده اقدامات جهت
اســتفاده مجدد از بناهای تاریخی و باززنده ســازی
مرکز شهرهای تاریخی ،به صورت یادگیری روش ها
و شــیوه های متفاوت و نوین تفکــر در معماری و
طراحی و بازاســتفاده از میراث در جهت بهره وری
مثبــت از آن ها و تبادل فرهنگ و تجارب مشــترک
در جهــت به کارگیــری ،توســعه و ترویج فرهنگ
بهره گیری و توجه به میراث تاریخی کشور و گسترش
و شناساندن فرهنگ غنی آن یاری می رساند.
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نشست ایاالت متحدة آمریکا ،تحریمهای اقتصادی و جنگ روانی
در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد

نشست ایاالت متحدة آمریکا ،تحریمهای اقتصادی و جنگ
روانــی :دولت ترامپ و تحــول در ماهیت نظم جهانی در
دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران ،دانشکدة مطالعات
جهان با همکاری مؤسسة مطالعات آمریکای شمالی و اروپا و
انجمن ایرانی مطالعات جهان نشست «ایاالت متحدة آمریکا،
تحریمهــای اقتصادی و جنگ روانی :دولت ترامپ و تحول
در ماهیت نظم جهانی» را با چهار سخنرانی 28 ،آبان ،1397
در تاالر حنانه این دانشکده برگزار کرد.

موضوعات این نشســت عبارت بــود از تحریم اقتصادی:
ابزار جنگ در سیاست خارجی؛ و جنگ روانی و رسانهای:
راهبردها و کاربردها .چهار ســخنران این نشســت عبارت
بودند از دکتر ساسان شاهویسی ،عضو هیات علمی مؤسسة
پژوهشی اندیشــه و تدبیر انقالب اســامی ،دکتر ابراهیم
محسنی ،اســتادیار گروه مطالعات ایران دانشکدة مطالعات
جهان ،دکتر حامد وفایی ،اســتادیار گروه چین دانشــکدة
ادبیات و زبانهای خارجی ،و دکتر احســان رســولینژاد،
استادیار گروه مطالعات روسیة دانشکدة مطالعات جهان.

همکاری مشترک دانشگاه تهران با کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه
هیاتی متشکل از نمایندگان کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه
( ۲ ،)CNAMمهرماه  ،97ضمن بازدید از پردیس هنرهای زیبا،
با مســئوالن پردیس و اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده
های فنی دانشگاه تهران دیدار کردند.
در این نشســت هیأت فرانســوی با تاكيد بر همكاريهاي
بين المللي با دانشگاه تهران ،پيشبرد همكاريهاي فرهنگي بين
دانشگاهي را مهم برشمرده و برقرار ماندن اين نوع روابط در
شرايط كنوني را داراي اهميت دانستند.
همچنيــن برگــزاري كارگاههای بين المللي و دوره درســي
كارشناســي مخصوص توانمندســازي افراد در حرفه مورد
عالقه شان را به عنوان دو محور اصلي همكاري كوتاه مدت و
بلندمدت پيشنهاد كردند.
دکتر سید یحیی اسالمی ،مشاور رئیس پردیس هنرهای زیبا
در امور بين الملل ،ضمن استقبال از پیشنهاد هیات فرانسوی
بر همكاريهــاي بين المللي در چهارچــوب كوتاه مدت،
ميان مدت و بلند مــدت ،براي اين همكاريها ،ويژگيها و
امكاناتي را برشمرد.
در پایان این دیدار مقرر شــد هیات فرانسوی براي تعيين
دقيــق چهارچوبها با یک گروه علمي از دانشــگاه تهران

تبادل نظر كنند.
این نشســت با حضور دكتر تيبو دوشــنان ،معاون موسســه
 ، CNAMپروفســور كريم مدجاد ،رئيس توسعه بين المللي
كســب و كار ،دكتر تيري كويله ،متخصص در امور آموزش و
پرورش و مديريت عمومي ،دكتر كيم وو ،مدير پروژهاي توسعه
بين المللــي ،دكتر علي معيني ،هماهنگ كننده امور بين المللي
دانشگاه خوارزمي ،دكتر محمدرضا عباســي نادرپور ،مشاور
گروه ،دكتر ســيد يحيي اسالمي ،مشاور محترم امور بينالملل،
دكتر كتايون تقي زاده ،رئيس دانشكده معماري ،دكتر آذين موحد،
رئيس دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي ،دكتر مريم خليلي،
مديرگــروه طراحي صنعتي و چند تن از اعضای هيات علمي
پرديس دانشكدههاي فني دانشگاه تهران برگزار شد.
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دیدار هیات مالزیایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

هیاتی از دانشگاه تکنولوژی مارای مالزی از دانشکده حقوق
و علوم سیاسی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
حقوق و علوم سیاســی یک هیات از دانشــگاه  UiTMبه
سرپرســتی ۲۲ ،مهر  ،۱۳۹۷با مســئوالن دانشکده دیدار و
گفت وگو کردند.
این هیات با حضور دکتر نســرین مصفــا ،معاون اداری و
مالی ،دکتر حمیرا مشیرزاده ،مشاور بین الملل ،دکتر سیدعلی
ســادات اخوی ،رئیس مرکز مطالعات عالــی بین المللی و
جمعــی از اعضای هیات علمی دانشــکده حقوق و علوم
سیاســی درباره راه های بسط و گســترش همکاری های

علمی و بین دانشگاهی بحث و تبادل نظر کردند.
دکتر رحمــت محمد ،رییس دانشــکده حقوق دانشــگاه
 ،UiTMدکتر زینب مهدنــور ،رئیس اداره امور بین الملل،
خانم ســیتی هافسیاه ادریس مسئول ارتباطات بین المللی و
همسر سفیر مالزی در تهران و عضو هیات علمی دانشکده
حقوق دانشــگاه تکنولوژی مارای مالــزی اعضای هیات
مالزیایی بودند.
در ادامــه ،دکتر رحمت محمد ســخنراني خود را با عنوان
«صالحيت ملي فراتر از مرزها» با تمرکز بر مسائل مرتبط با
حقوق دریاها ،چالش های زیست محیطی و همکاری های
منطقه ای در شرق آسیا ارائه داد.

بازديد هيأت دانشگاهی فرانسه از پرديس کشاورزی و منابع طبیعی
یک هيأت فرانسوي ضمن بازدید از پرديس کشاورزی
و منابع طبیعی با مسئوالن و استادان این پردیس دیدار
و گفت وگو کرد.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از
پرديس کشــاورزی و منابع طبیعی ،در راستاي طرح
جند ی شــاپور و همكاري با دانشگاهها و مؤسسات
آمــوزش عالي فرانســه ،دكتر آنا دوپليكس ،اســتاد
دانشگاه مون پليه و دكتر رمي مارشال ،محقق مؤسسه
ســيراد ،از  ۸تا  ۱۲مهر  ،۱۳۹۷با مسئوالن و استادان
این پردیس دیدار و گفتگو کردند.
این دیدار از ســوی گروه آموزشــي مهندسي علوم

و صنايع چوب و كاغذ پرديس کشــاورزی و منابع
طبیعی برنامه ریزی شــده بود تا زمینه های همکاری
مشــترک با طرف فرانســوی به بحث و گفت وگو
گذاشته شود.
مركــز مطالعــات و همكاريهاي علمــي بينالمللي
وزارت علوم با مشــاركت بخش همكاري و فعاليت
فرهنگي سفارت فرانســه در ايران ( )SCACمجري
برنامه پژوهشي جنديشاپور است .هدف اين برنامه
كه از ســال  ۱۳۸۳آغاز شــده است ،ارتقا و گسترش
همكاريهاي علمي ،پژوهشــي و فني پيشرفته ميان
پژوهشگران دو كشور ايران و فرانسه است.

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

رتبه علمي

انتصاب

دكتر محمد شرعيات

-

Journal of Computational Appliedعضو هيأت تحريريه مجله
(۳سال)Mechanics

97/8/6

دكتر زهرا فخروييان

-

تمديد عضويت هيأت علمي وابسته در انستيتو مهندسي نفت (۳سال)

۹۷/۵/۱۰

عضو هيأت تحريريه نشريه محيطشناسي (۳سال)

97/7/22

دكتر محمد قويدل

-

دكتر حميدرضا جعفري

استاد

دكتر احمدرضا ياوري

دانشيار

دکتر محمدرضا مثنوي
دكتر علي ترابيان

دانشيار

تمديد عضويت هيأت علمي وابسته در انستيتو مهندسي نفت (۳سال)

سردبير نشريه محيطشناسي (۳سال)

تاريخ انتصاب
۹۷/۵/۱۴

97/7/22

عضو هيأت تحريريه نشريه محيطشناسي (۳سال)

97/7/22

دكتر فرشاد كوثري

بازنشسته
استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه محيطشناسي (۳سال)

Journal of Computational Appliedعضو هيأت تحريريه مجله
(۳سال)Mechanics

97/7/23

دكتر كيوان صادقي

استاد

Journal of Computational Appliedعضو هيأت تحريريه مجله
(۳سال)Mechanics

97/7/23

دكتر محسن حامدي

استاد

Journal of Computational Appliedعضو هيأت تحريريه مجله
(۳سال)Mechanics

97/7/23

دكتر سهيل محمدي توچائي

استاد

تمديد رياست دانشكده مهندسي عمران پرديس دانشكدههاي فني (۳سال)

/۳۰/۸۹۷

دكتر محمدعلي شريفي

97/7/22

دانشيار

مسئول راهاندازي دفتر ساماندهي و مديريت دروس عمومي ،پايه و مشترك دانشگاه تهران

دكتر داريوش اسماعيلي

استاد

رئيس سازمان نظام مهندسي معدن

397/7/25

دكتر احمدحاجي دهآبادي

دانشيار

اصالح از سرپرست دانشكده حقوق پرديس به رئيس دانشكده

97/8/21

دكتر منوچهر گرجي اناري

استاد

مديرگروه مهندسي علوم خاك (۲سال)

97/8/5

پرديس علوم

پرديس فارابي

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

۹۷/۴/۱۱

دكتر رضا صالحي محمدي

استاديار

تمديد رئيس ايستگاه تحقيقات علوم باغباني پرديس (۲سال)

/۷۹۷/۴

دكتر محمد شريفي

استاديار

تمديد معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزي ( ۳سال)

/۲۲/۶۹۷

تمديد معاون اداري و مالي پرديس

/۱۲/۸۹۷

دانشيار

مدير گروه آموزشي فلسفه (۲سال)

97/8/6

-

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي علوم تاريخي(۳سال)

دكتر احمد زارع شحنه

پرديس هنرهاي زيبا

مهندس فريدونعلياري

استاد

استاديار

دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر سيدمحمدرضا حسيني بهشتي
دكتر محمدباقر وثوقی
دكتر احسان اشراقي

دكتر رسول جعفريان

دكتر محمود جعفري دهقي

استاد

استاد
استاد

تمديد مدير گروه آموزششي علوم دامي (۲سال)

۹۷/۸/۱

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي علوم تاريخي(۳سال)

97/8/6

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي علوم تاريخي(۳سال)

97/8/6

دبير كميسيون تخصصي مشورتي علوم انساني

97/8/6
97/7/9
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دكتر علي محمد موذني
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استاد

سردبير مجله پژوهشنامه نقد ادبي و بالغت (۳سال)

دكتر حسن رضائي باغبيدي

-

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي زباني (۳سال)

دكتر حسن حضرتي

دانشيار

-

دكتر محمود بي جنخان
دكتر علي اشرف صادقي
دكتر فرج اله احمدي

دكتر داريوش رحمانيان كوشككي

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي زباني (۳سال)

97/7/30

بازنشسته

تمديد عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي زباني (۳سال)

97/7/30

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي علوم تاريخي(۳سال)

دانشيار

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي علوم تاريخي(۳سال)

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي علوم تاريخي(۳سال)

97/8/6

دكتر سيدجمال موسوي
دكتر قاسمعلي كوچناني

دانشيار

دكتر محمدرضا جلوخاني نياركي

استاديار

سرپرست معاون اداري ومالي دانشكده

دکتر كرامتاله زياري

استاد

رئيس دانشكده (۳سال)

استاديار

دانشكده جغرافيا

دكتر حسنعلي فرجي سبكبار
دکتر سيدكاظم علوي پناه

دانشيار

97/8/6

مديرگروه آموزشي تاريخ و تمدن اسالمي (۲سال)

97/7/10

مديرگروه آموزشي كالم و فلسفه اسالمي (۲سال)

97/7/15
97/8/9

97/7/14

مشاور امور بينالملل دانشكده

مدير گروه آموزشي جغرافياي انساني

97/7/3

97/8/7

عضو هيأت تحريريه نشريه محيطشناسي (۳سال)

97/7/22

دانشيار

تمديد مديرگروه آموزشي حقوق جزا و جرمشناسي (۲سال)

/۱/۸۹۷

دكتر محمدرضا تخشيد

استاديار

تمديد رياست دانشكده حقوق و علوم سياسي (3سال)

/۱۴/۶۹۷

دكتر فاطمه جالوسيان

استاديار

تمديد رياست كتابخانه دانشكده (۲سال)

۹۷/۵/۱۱

دكتر سوگند قاسمزاده

استاديار

تمديد سرپرست كلينيك و مركز مشاوره مؤسسه روانشناسي (۲سال)

/۲۶/۸۹۷

استاديار

عضوبت شوراي امور بينالملل دانشكده

97/7/3

دكتر محمدرضا جوادييگانه

دانشيار

سرپرست گروه آموزشي جامعهشناسي

دكتر علي شكوري

دانشيار

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دكتر علي خالقي

دکتر عبدالرحمن عالم

دانشكده دامپزشكي

استاد

97/7/30
97/8/6

دانشيار

دکتر اميرمحمد گميني

97/7/17

استاد

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دكتر عذرا جهاني تابش
دكتر ياسر مدني

دانشكده علوم اجتماعي

دكتر عليرضا دهقان نيري

دكتر محمدجالل عباسي شوازي
دكتر علي اصغر سعيدي

دانشكده کارآفريني

دكتر مرتضي اكبري

استاد

عضوبت شوراي امور بينالملل دانشكده

97/7/3

97/7/14

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله جهاني رسانه (۳سال)

97/7/22

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله جهاني رسانه (۳سال)

97/7/22

عضو هيأت تحريريه مجله جهاني رسانه (۳سال)

97/7/22

استاديار

عضو هيأت تحريريه مجله جهاني رسانه (۳سال)

97/7/22

استاديار

سرپرست گروه آموزشي كارآفريني

97/7/25

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دكتر حسن اسدي

سردبير فصلنامه سياست (3سال)

97/7/17

استاد بازنشسته

عضويت هيأت علمي وابسته دانشكده (۳سال)

۹۶/۷/۱۲
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دانشکده مديريت

دكتر مجتبي اميري

دانشيار

دكتر بابك سهرابي يورتچي

استاد

دكتر علي اكبر موسوي موحدي

استاد

دكتر علي طاهري ميرقائد

دانشيار

مدير گروه آموزشي مديريت دولتي (۲سال)
رئيس دانشكده (۳سال)

مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك
معاونت آموزشي

دانشيار

دكتر علي طاهري ميرقائد

معاونت اداري و مالي

دكتر سعيد يزداني

استاد

دكتر سعيد يزداني

استاد

دكتر علي مقاري

دكتر علي مقاري

معاونت فرهنگي

دکتر مجيد سرسنگي

مديركل خدمات آموزشي

97/6/18

عضو شوراي سياستگذاري و نوآوري آموزشي دانشگاه
عضو كميسيون تشخيص نوع استفاده و تعيين بهرهبردار اموال و امالك محدوده
شهر دانش

97/8/7

عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر (۱سال)

معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات (۳سال)

دانشيار

سازمان توسعه و سرمايهگذاري
دكتر محمد جعفر صديق دامغانيزاده

تمديد رئيس مركز تحقيقات بيوشيمي -بيوفيزيك (۳سال)

/۳۰/۶۹۷

عضو كميسيون تشخيص نوع استفاده و تعيين بهرهبردار اموال و امالك محدوده شهر دانش

استاد

رابط حقوق شهروندي در دانشگاه تهران

دانشيار رئيس سازمان توسعه و سرمايهگذاري و نايب رئيس هيأت عامل دانشگاه تهران ( ۳سال)

ادارهکل حوزه رياست و روابطعمومي
دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

دكتر سيروس زماني

استاديار

رئيس اداره امور دفتر رئيس دانشگاه

-

مسئول دفتر روابطعمومي

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

دكتر سعيده لطفيان

ادارهکل طرحهاي عمراني و پشتيباني
استاد

دكتر مهدي قاسميه

بسيج كاركنان شهداي دانشگاه تهران
جواد عزيزي

شوراي صنفي كاركنان دانشگاه
حميدرضا نائبي

-

مصطفي نوروزي

دكتر علي محقر

دكتر علي محقر

دكتر علي محقر

-

استاد

استاد

استاد

97/7/11
۹۷/۸/۲۰
97/7/19

۹۷/۸/۸

عضو كميسيون تشخيص نوع استفاده و تعيين بهرهبردار اموال و امالك محدوده
شهر دانش

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه

97/8/2

عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر (۱سال)

عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر (۱سال)

-

97/6/31

97/6/31

رئيس هشتمين كنگره بينالمللي انجمن ايرانشناسي اسپانيا

استاد

ليال احمدي

97/8/6

97/7/11

معاون برنامهريزي و فناوری دانشگاه
استاد

97/8/7

عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر (۱سال)
عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر (۱سال)
عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر (۱سال)

97/7/1

97/6/31
۹۷/8/20
97/8/2

97/6/31
97/6/31
97/6/31

دبير و عضو كميسيون تشخيص نوع استفاده و تعيين بهرهبردار اموال و امالك محدوده شهر دانش

97/8/7

مدير اجرايي طرح شهر دانش (طرح ساماندهي دانشگاههاي تهران و علوم پزشكي تهران)

97/7/30

مشاور رئيس در امور طرحهاي توسعه دانشگاه

97/0/21
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بازنشستــــگان

پردیس دانشکدههای فنی
نام و نامخانوادگي
زینب اسمعیلی

سمت

تاريخ اجراي حكم

کاردان خدمات آموزشی

۹۷/۷/۳۰

دانشیار

/۱۵/۱۱۹۷

دکتر شاهرخ مالک

استادیار

دکتر شهرام وهداني

دانشیار

مجيد جواهري

-

دکتر اكبر باغوند

پردیس علوم

/۱۵/۱۱۹۷
/۱۵/۱۱۹۷

/۱۵/۱۱۹۷

دکتر عطااله كوهيان محمدآبادي

دانشیار

/۱۵/۱۱۹۷

محمد شيروئي

رئيس معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس

/۱۹۷ /۹

پردیس فارابی

دکتر سیدعلی محمد یثربی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
بهرام عبدی نارین آباد

دانشیار

/۳۰/۱۱۹۷

عضو قراردادی خدماتی

/۳۰/۷۹۷

دکترغالمرضا پيكاني ماچياني

دانشیار

/۱۵/۱۱۹۷

علی قاسمیان

عضو قراردادی

محمدرضا نیکوئی زاد
نادر مهین

مهدي مهرپورپيجان

کارشناس

/۱/۱۰۹۷

کارشناس حسابداری

/۳۰/۷۹۷

رئيس اداره امور مالي

/۱/۹۹۷

/۲۰/۱۲۹۷

بهرام عبدی نارین آباد

عضو قراردادی خدماتی

/۳۰/۱۰۹۷

دکتر مجتبي رضازاده اردبيلي

دانشیار

/۱/۷۹۷

دکتر فرزین نگارستان

استادیار

/۱۵/۱۱۹۷

پردیس هنرهای زیبا

دکتر مصطفي اسدالهي

دكتر حشمت اهلل متدین

-

استادیار

/۱۵/۱۱۹۷

/۱۵/۱۱۹۷
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دانشكده ادبيات و علوم انساني
دکتر امیر محمود کاشفی
عبدالکریم بوچانی
رویا جملوئی

استاديار

عضو محترم قراردادی

/۱/۷۹۷

/۱۰/۷۹۷

کارشناس کتابداری مسئول کتب مرجع

/۱۰/۹۹۷

دکتر حكمت اله مالصالحي

دانشیار

/۱۵/۱۱۹۷

دکتر منصور خلیلی عراقی

استاد

/۲۸/۱۲۹۷

عضو قراردادی

۹۷/۸/۳۰

دکتر غالمعلي حدادعادل

دانشکده اقتصاد

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
قربان ادیگوزلی

دکتر طوبي كرماني

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دکتر سيدباقر ميرعباسي

دکتر ابومحمد عسگرخاني

دانشيار

استاد

استاد

دانشیار

/۱۵/۱۱۹۷

/۱۵/۱۱۹۷
/۱۵/۱۱۹۷
/۱۵/۱۱۹۷

دکتر احمد دوست محمدي

دانشیار

/۱۵/۱۱۹۷

سهیال عوضزاده

متصدی امور دفتری و بایگانی

۹۷/۷/۱۵

کاردان امور سمعی و بصری

/۱/۱۰۹۷

استاد

/۱۵/۱۱۹۷

دانشکده دامپزشکی

دانشکده زبانها و ادبيات خارجي
داود باباالری

دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي
دكتر احمد به پژوه
دکترجواد اژه اي

دانشكده علوم اجتماعي

دکتر سيدحسن حسيني
دکتر محمد ميرزائي

دانشکده مدیریت

حیدر قاسمیان سیاهکلرودی

دانشكده معارف و انديشه اسالمي
دکتر ابراهيم نزهت

استاد
استاديار
استاد

/۱۵/۱۱۹۷
/۱۵/۱۱۹۷
/۱/۷۹۷

مسئول امور آموزشی و دفتری

/۱/۱۱۹۷

دانشيار

/۱۵/۱۱۹۷
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استاد

/۱۵/۱۱۹۷

عضو قرارداد معین

/۲۰/۱۲۹۷

اعظم کوچه مشکی

رئیس ادارهکل برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی

/۲۸/۱۲۹۷

رضا بهزادینیا

عضو قراردادی ادارهکل امور خوابگاهها

۹۷/۸/۳۰

گلشن قدمی

عضو رسمی ادارهکل امور فرهنگی و اجتماعی

۹۷/۸/۱

عضو رسمی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

/۳۰/۸۹۷

مرکز آموزشهای الکترونیکی
آمنه خوشخوی سماک

معاونت بینالملل

معاونت دانشجويي
معاونت فرهنگي

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
فاطمه اسمعیلی ولوجردی
كبري كبير

ادارهکل امور مالي

مينو درزن

ادارهکل برنامهریزی و پایش آموزشی

کارشناس مسئول اسناد و مدارک

/۲۰۹۷/۱۲

کارشناس دریافت پرداخت ادارهکل امور مالي

/۱/۸۹۷

مسئول دفتر

/۲۰/۱۲۹۷

عضو قراردادی

/۱۷/۵۹۷

امين اموال

/۲۸/۱۲۹۷

سهیال مروانی

ادارهکل حراست

حسن رضائی

عیوض بابائی نیارکی

عضو قراردادی

حسین جوزانی

مامور حفاظت فیزیکی

/۱/۱۰۹۷

عضو قراردادی اداره طرحهای عمرانی و پشتیبانی

/۱/۷۹۷

عضو رسمی

۹۷/۸/۱

کارشناس مسئول امور اداری

/۱/۱۲۹۷

مهدي نجاراف

ادارهکل طرحهای عمرانی و پشتیبانی
هاشم بهرامی

ادارهکل منابع انسانی

ناهید نظری

مرکز گزینش هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
حسین گودرزی واثق

۹۷/۷/۳۰
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تقديـــر و تشـــکر

پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی

دكتر محمدجعفر صديق دامغانيزاده
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دكتر محسن فرحبخش
دانشكده ادبيات و علوم انساني

دكتر سيدحميد طالبزاده
دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دكتر محسن معصومي

رتبه علمی

در دوران مسئوليت قبلي

دانشيار

مديريت گروه آموزشي مهندسي علوم خاك

استاد

مديريت گروه آموزشي فلسفه

دانشيار

مديريت گروه آموزشي تاريخ و تمدن اسالمي

دانشيار

معاونت برنامهريزي و فناوري اطالعات دانشگاه

دكتر عبدالرسول كشفي

دانشيار

علوم قرآن و حديث

مشاور روابط بينالملل

دكتر ابراهيم مقيمي

استاد

رياست دانشكده جغرافيا

استاد

معاونت اداري و مالي دانشكده

استاد

مديريت گروه آموزشي جامعهشناسي

دانشيار

مديريت گروه آموزشي كارآفريني

استاد

رئيس سازمان توسعه و سرمايهگذاري دانشگاه

دکتر محمود واعظي
دانشكده جغرافيا

دكتر كرامتاله زياري

دكتر مجتبي قديري معصوم
دانشكده علوم اجتماعي

دكتر عليرضا محسني تبريزي
دانشكده كارآفريني

دكتر علي مبيني دهكردي
دانشكده مديريت
دكتر علي محقر

استاد

مديريت گروه آموزشي كالم و فلسفه اسالمي

مديريت گروه آموزشي جغرافياي انساني

دكتر طهمورث حسنقليپورياسوري

استاد

دانشيار

مديريت گروه آموزشي مديريت دولتي

دكتر الهام شعباني

استاديار

رئيس كتابخانه مؤسسه

دكتر علي پيراننژاد
مؤسسه ژئوفيزيك

دكتر احمد سديدخوي

استاديار

رياست دانشكده

رئيس دفتر رياست
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ماموریتها و سفرهای علمی

پرديس دانشکدههاي فني
نام و نامخانوادگی

رتبه علمی

گروه

کشور

هدف

مدت

دكتر عطااله طالعيزاده

دانشيار

صنايع

اتريش

ICPSE 2018شركت در كنفرانس

 ۹۷/۸/۲۶تا ۹۷/۹/۶

دكتر سيد حسين
ايرانمنش

دانشيار

صنايع

كانادا

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۶/۸تا ۹۷/۷/۸

استاديار

صنايع

مجارستان

LEBDMشركت در كنفرانس
2018

 ۹۷/۷/۹تا ۹۷/۷/۱۹

استاديار

نقشه برداري و
اطالعات مكاني

آلمان

مأموريت پژوهشي

آلمان

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۹/۱۹تا
۹۷/۹/۲۳

لبنان

شركت در اجالس آژانس دانشگاهي
AUFفرانكوفوني

 ۹۷/۷/۲۲تا
۹۷/۷/۲۵

IEEM 2018شركت در كنفرانس

شركت در كنفرانس فوروم بينالمللي
خاورميانه  -اروپا

 ۹۷/۹/۲۳تا
۹۷/۱۰/۳

دكتر محمودرضا دالور

دكتر سيامك حاجي
يخچالي
دكتر حسين عارفي

استاد

نقشه برداري و
اطالعات مكاني

هلند

دكتر مهدي حسنلو

استاديار

دكتر محمدعلي شريفي

دانشيار

نقشه برداري و
اطالعات مكاني

دكتر بهروز گتميري

استاد

نقشه برداري و
اطالعات مكاني
عمران

دكتر رضا توكلي مقدم

استاد

صنايع

تايلند

دكتر بنفشه زهرايي

دانشيار

عمران

كيش

دكتر محمدحسين
صرافزاده

لبنان

ISPRS TC IVشركت در كنفرانس
2018

شركت در اجالس آژانس دانشگاهي
AUFفرانكوفوني

 ۹۷/۷/۷تا ۹۷/۷/۱۷

 ۹۷/۹/۱۹تا
۹۷/۹/۲۳

 ۹۷/۷/۲۲تا
۹۷/۷/۲۵

 ۹۷/۷/۲۷تا
۹۷/۷/۲۹

دانشيار

شيمي

كيش

دانشيار

محيط زيست

كيش

شركت در كنفرانس فوروم بينالمللي
خاورميانه  -اروپا

 ۹۷/۷/۲۷تا
۹۷/۷/۲۹

دانشيار

محيط زيست

كيش

استاديار

عمران

كيش

شركت در كنفرانس فوروم بينالمللي
خاورميانه  -اروپا

دكتر عليرضا صادقي

استاديار

مكانيك

كانادا

شركت در كنفرانس فوروم بينالمللي
خاورميانه  -اروپا

 ۹۷/۷/۲۷تا
۹۷/۷/۲۹

مأموريت پژوهشي

دكتر محمودرضا دالور

استاد

نقشهبرداري و
اطالعات مكاني

چين

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۷/۲۳تا
۹۷/۹/۲۱

دكتر بهرام ملك
محمدي

دكتر محمد حسين
نيك سخن
دكتر سارا نظيف

شركت در كنفرانس فوروم بينالمللي
خاورميانه  -اروپا

 ۹۷/۷/۲۷تا
۹۷/۷/۲۹

 ۹۷/۷/۲۷تا
۹۷/۷/۲۹

 ۹۷/۸/۲۶تا ۹۷/۹/۶

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 118 123

دكتر صدف صالح كليبر

استاديار

برق و كامپيوتر

امارات

IEEE Globeشركت در كنفرانسcom 2018

دكتر محمدرضا
ابوالقاسمي دهاقاني

استاديار

برق و كامپيوتر

ايتاليا

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۹/۱۶تا
۹۷/۹/۲۶

صنايع

فرانسه

مأموريت پژوهشي

 ۹۷/۹/۵تا ۹۷/۹/۱۹

استاد
دكتر رضا توكلي مقدم
پرديس کشاورزي و منابع طبيعي

 ۹۷/۸/۲۰تا
۹۷/۸/۳۰

دكتر وحيده انصاري

استاديار

اقتصاد كشاورزي

چين

Internationalشركت در كارگاه آموزشي
Seminar on Agricultural Policy
”Research , Training Workshop

/۱/۷ ۹ ۷تا /۹/۷۹۷

دكتر علي اكبر نظري
ساماني

دانشيار

منابع طبيعي

چين

لغو مأموريت

/۲۸/۵۹۷

استاد

دكتر عبدالمجيد لياقت

استاد

زراعت و اصالح
نباتات

تركيه

شركت در كنگره بين المللي كشاورزي و دامپروري
“ICAGAS

/۱۴/۸ ۹ ۷تا/۲۰/۸۹۷

كيش

دكتر حميده نوري

استاديار

دكتر مهدي شرفا

استاد

مهندسي و فناوري
کشاورزي

شركت در كنفرانس فوروم بينالمللي خاورميانه -
اروپا

 ۹۷/۷/۲۷تا ۹۷/۷/۲۹

علوم خاك

تركيه

دكتر آرش ملكيان

دانشيار

Water Securiشركت در كنفرانس بينالمللي”ty and Climate Change

/۱۰/۹۹ ۷تا /۱۶/۹۹۷

دكتر مصطفي اويسي

دانشيار

احياي مناطق
خشك و كوهستاني

كنيا

كشور تركيه در قالبOMUحضور در دانشگاه
طرح اراسموس

زراعت و اصالح
نباتات

صربستان

شركت و تدريس در كارگاه آموزشي با عنوان
Climate Change and Weed Man”agemet Challenges

/۱۹/۸ ۹۷تا /۲۶/۸۹۷

دكتر اردشير نجاتي
جوارمي

استاد

علوم دامي

آلمان

Eurotierشركت در نمايشگاه بينالمللي

/۲۲/۸۹ ۷تا /۲۳/۸۹۷

دكتر احمد عاشوري

استاد

گياهپزشكي

كانادا

Annual Meetشركت در كنفرانس بين الملليing of the Entomological Society
”of Quebec2018

/۶/۹۹۷تا /۱۱/۹۹۷

دكتر رضا اوالدي

دانشيار

دكتر داود افهامي سيسي

استاديار

علوم و صنايع چوب
و كاغذ

روماني

در راستاي طرح اراسموس پالس

/۲۷/۸ ۹ ۷تا/۴/۹۹۷

روماني

در راستاي طرح اراسموس پالس

/۲۷/۸ ۹۷تا/۴/۹۹۷

دكتر ناصر مجنون
حسيني

مهندسي و فناوري
کشاورزي

علوم و صنايع چوب
و كاغذ

كيش

شركت در كنفرانس فوروم بينالمللي خاورميانه -
اروپا

 ۹۷/۷/۲۷تا ۹۷/۷/۲۹
/۱۳/۸ ۹۷تا /۸/۱۹۹۷
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پرديس هنرهاي زيبا
دكتر سميه فدائينژاد
بهرامجردي
دكتر پيروز حناچي

دكتر پرستو عشرتي

استاديار

معماري

آلمان

استاد

معماري

آلمان

استاديار

معماري

چين

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دكتر رضا رجبي

دكتر شهرزاد زندي

دانشکده دامپزشکي

استاد

استاديار

بهداشت و طب ورزشي

بهداشت و طب ورزشي
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شركت در كارگاه آموزشي تحت عنوان « معماري گذار؛
در معماري ايران و آلمان »

شركت در كارگاه آموزشي تحت عنوان « معماري گذار؛
در معماري ايران و آلمان »

The Firstشركت در ورك شاپ تحت عنوان
Meeting on Networking of Asia-Pacific
Heritage Practitioners
لهستان

لهستان

استفاده از بورس تبادل استاد اراسموس پالس

استفاده از بورس تبادل استاد اراسموس پالس

 ۹۷/۷/۲۸تا ۹۷/۸/۴
 ۹۷/۷/۲۸تا ۹۷/۸/۴
 ۹۷/۸/۱۳تا ۹۷/۸/۱۹

 ۹۷/۸/۳۰تا ۹۷/۹/۶

 ۹۷/۸/۲۱تا ۹۷/۸/۲۷

دکتر عليرضا باهنر

استاد

بهداشت و كنترل مواد غذايي تايلند

دکتر مهدي وجگاني

استاد

ي وبيماريهايتوليدمثل
مامائ 

ژاپن

شركت در كنگره و كارگاه بينالمللي
اپيدميولوژي

شركت در كنفرانس منطقهاي سازمان
OIE

/۲۶/۸ ۹ ۷تا /۲/۹۹۷

ي و ايمونولوژي
دانشيار ميكروبيولوژ 

تايلند

شركت در كنگره و كارگاه بينالمللي
اپيدميولوژي

/۲۰/۸ ۹ ۷تا /۲۶/۸۹۷

دکتر آرش قليان چي لنگرودي
دکتر داود شريفي

پارك علم و فناوري

دانشيار

عراق

ي و راديولوژي
جراح 

شركت در ششمين كنگره بينالمللي
دانشكده دامپزشكي دانشگاه بصره

/۱۶/۸ ۹۸تا /۲۵/۸۹۷

/۲۹/۸ ۹ ۷تا /۵/۹۹۷

دكتر عباس زارعي هنزكي

استاد

متالورژي ومواد

كيش

دكتر عباس زارعي هنزكي

استاد

متالورژي ومواد

كيش

شركت در كنفرانس فوروم بينالمللي خاورميانه -
اروپا

دكتر عباس زارعي هنزكي

استاد

متالورژي ومواد

كيش

به عنوان دبير كميته علمي كنفرانس بينالمللي
“"MIDDLE EAST – EUROPE FORUM

دكتر عباس زارعي هنزكي

استاد

متالورژي ومواد

زاهدان

شركت در نمايشگاه بينالمللي «بانك ،بورس و
)«Invexبيمه(

شركت در نشست رؤساي پارك هاي علم و فناوري

 ۹۷/۸/۲۲تا ۹۷/۸/۲۵

پرتغال

شركت در اجالس اراسموس پالس

/۲۱/۷ ۹۷تا /۳۰/۷۹۷

معاونت برنامهريزي و فناوري اطالعات
دكتر احسان چيت ساز

معاونت بينالملل

دكتر محمدباقر قهرماني

استاديار

دانشيار

-

هنرهاي نمايشي و
موسيقي

تايلند

شركت در اجالس اتحاديه بينالمللي
دانشگاههاي آسيا و اقيانوسيه

 ۹۷/۷/۲۷تا ۹۷/۷/۲۹
 ۹۷/۷/۲۴تا ۹۷/۷/۲۹
 ۹۷/۷/۳۰تا ۹۷/۸/۱

 ۹۷/۸/۲۵تا ۹۷/۸/۳۰
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دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

دكتر محمدباقر قهرماني

دانشيار

هنرهاي نمايشي و
موسيقي

دكتر افشين آخوندزاده
بستي

استاد

بهداشت وكنترل
موادغذايي

هنرهاي نمايشي و
موسيقي

تايوان

شركت در اجالس دانشگاه ملي تايوان

 ۹۷/۸/۲1تا ۹۷/۸/۲۵

فرانسه

 AUFو CONFREMOشركت در اجالس

 ۹۷/۳/۲۸تا ۹۷/۳/۳۰

افغانستان

جهت مصاحبه و پذيرش دانشجويان متقاضي
تحصيل در دانشگاه تهران

 ۹۷/۷/۱تا ۹۷/۷/۷

معاونت دانشگاه و رئيس سازمان خدمات دانشجويي
مشهد

حضور در نشست مشترك دبيران شوراي معاونين دانشجويي
و فرهنگي مناطق ده گانه كشور

دكتر حسن بهنژاد

استاد

دكتر اسماعيل سليماني

-

-

کيش

دكتر اسماعيل سليماني

-

-

فريدون كنار

شرکت در چهارمين اجالس رؤساي دانشگاههاي برتر ايران
و روسيه
شرکت در نشست كميته علمي مديران حراست دانشگاهها

دكتر اسماعيل سليماني

-

-

چين

همراهي با با تيم ورزشي دانشجويي

ادارهکل حراست

دكتر اسماعيل سليماني

شيمي

-

کيش

-

ادارهکل حوزه رياست و روابط عمومي
دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و
مواد

قزوين

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و
مواد

کيش

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و فرانسه
مواد

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و
مواد

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

متالورژي و
مواد

دكتر سيداحمدرضا خضري

استاد

متالورژي و
مواد

دكتر سيروس زماني

استاديار

تاريخ و
تمدن
اسالمي

متالورژي و
مواد

متالورژي و
مواد

مالزي

شرکت در همايش بين المللي دانشگاههاي خاورميانه و اروپا

بازديد از تپه قره سگز آباد ،كاروانسراي محمد آباد در
بوئين زهرا و شركت در جلسه با استاندار محترم استان
قزوين
شركت در كنفرانس و نشست دانشگاههاي اروپا-
خاورميانه براي گسترش همكاريهاي علمي ،تجاري
سازي نوآوريها
 AUFو CONFREMOشركت در اجالس

شركت در اجالس اجرايي اتحاديه بينالمللي دانشگاهها و
كنفرانس علمي

تايوان

شركت در اجالس دانشگاه ملي تايوان

تايلند

شركت در اجالس اتحاديه بينالمللي دانشگاههاي آسيا و
اقيانوسيه

کيش
کيش

شركت در چهارمين اجالس روساي دانشگاههاي برتر
ايران و روسيه
شركت در چهارمين اجالس روساي دانشگاههاي برتر
ايران و روسيه

تايلند

شركت در اجالس اتحاديه بينالمللي دانشگاههاي آسيا و
اقيانوسيه

 ۹۷/۸/۲۶تا ۹۷/۸/۲۷

 ۹۷/۹/۲تا ۹۷/۹/۴
 ۹۷/۷/۹تا ۹۷/۷/۱۳

 ۹۷/۷/۲۶تا ۹۷/۷/۲۹

۹۷/۷/۳
 ۹۷/۷/۲۷تا ۹۷/۷/۲۸
 ۹۷/۳/۲۸تا ۹۷/۳/۳۰
 ۹۷/۸/۱۹تا ۹۷/۸/۲۳
 ۹۷/۸/۲۳تا ۹۷/۸/۲۵
 ۹۷/۸/۲۵تا ۹۷/۸/۳۰
 ۹۷/۹/۲تا ۹۷/۹/۴
 ۹۷/۹/۱تا ۹۷/۹/۴
 ۹۷/۸/۲۵تا ۹۷/۸/۳۰
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ارتقــــا

پرديس دانشكدههاي فني
نام و نام خانوادگی

رتبه جدید علمی

تاریخ ارتقاء

دكتر مجيد بني اسدي

دانشيار

۹۷/۷/۱۱

دكتر سيدموسي آيتي

دانشيار

۹۷/۷/۱۱

پرديس فارابي

دكتر منصور نصيري

پرديس علوم

دكتر جعفر حسن پور

پرديس كشاورزي و منابعطبيعي
دكتر شراره پورابراهيم آبادي

دانشكده جغرافيا

دكتر سيد موسي حسيني

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دكتر جعفر نوري يوشانلوئي

مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك
دكتر حميد مباشري
دكتر وحيد توكلي
موسسه ژئوفيزيك

دكتر حبيب رحيمي

دانشيار
دانشيار
دانشيار
دانشيار
دانشيار

۹۷/۷/25
۹۷/۷/25
۹۷/۷/25
۹۷/۷/۱۱
۹۷/۷/25

استاد

۹۷/۷/25

دانشيار

۹۷/۷/25

دانشيار

۹۷/۷/۱۱

