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شــماره 12۴ دوماهنامه مدت براي بازتاب و ثبت وقایع و فعالیت هاي علمي، آموزشي، پژوهشي 
و فرهنگي دانشــگاه بزرگ تهران مجددا پس از یک سال توقف منتشر شد.  این مجله شاید براي 
بســیاري از مخاطبان صرفا آینه اي براي انعکاس فعالیت هاي دانشــگاه باشد، اما این رسالت را از 
طرق دیگر هم مي توان انجام داد به ویژه با وجود فضاي مجازي. عملکرد و برنامه هاي دانشــگاه 
تهران به واسطه جایگاه ویژه و منحصر به فرد آن در کشور از اهمیت و حساسیت زیادي برخوردار  
و ثبت و آرشیو این حوادث نیز به همان نسبت مهم است. تجربه طوالني در انتشار »نشریه مدت« 
نشــان داده است که مخاطب صرفا براي مطلع شــدن اخبار صفحات این مجله را ورق نمي زند، 
بلکه مخاطبان بسیاري بوده اند که این مجله با مستندسازي وقایع حتي به عنوان مرجع و منبع براي 
آنها عمل کرده است و افراد و بخش هاي مختلف براي تکمیل اطالعات و یا تایید مطالب خود به 
آن مراجعه کرده اند و مهم تر از آن این مجله وظیفه مستندسازي را براي دانشگاه انجام داده است. 
شاید بد نباشد براي اثبات این مطلب مروري داشته باشیم به سابقه انتشار مجله مدت: تاریخ اولین 
انتشار این مجله به سال 1335 به صورت هفتگي و با نام اخبار دانشگاه بازمي گردد. اخباردانشگاه 
طي ۶۴8 شــماره به صورت هفتگي توســط اداره اطالعات و تبلیغات و روابط عمومي از 5 مهر 
1335 لغایت 27 شهریور 135۶ به چاپ رسید. پس از پیروزي انقالب فرهنگي، نشریه لوح و قلم 

از مرداد 13۶2 تا دي ماه 13۶2 و از مهر 13۶5 تا اسفند 13۶8 انتشار یافت.
از 15 اســفند 1372 تا پاییز 137۶مجددا با عنوان اخبار دانشــگاه زیر نظر اداره کل روابط عمومي 
منتشــر شــد. از مهر 1377نیز اداره کل روابط عمومي با نام مدت)نام اختصاري ماهنامه دانشگاه 

تهران( این مجله را منتشر کرد و تا آبان 1397 تا شماره 123 آن منتشر شد. 
به درخواست مخاطبان همیشگي این مجله و لزوم مستندسازي وقایع دانشگاه تهران از بهمن 1398 
فعالیت این مجله از سر گرفته شد تا قدمت چندین ساله این مجله همچنان حفظ شود. امیدوارم با 
مطالعه مدت خوانندگان عزیز از دستاوردها، همایش ها و وقایع دانشگاه مطلع شده و خود را هرچه 
بیشتر عضوي از خانواده بزرگ دانشگاه بدانند و در رسیدن به اهداف کالن دانشگاه اهتمام بیشتري 

داشته باشند.
 آنچه در حوزه اخبار ســال 1398 پایش شــد، ارتقاي جایگاه بین المللي دانشگاه، ارتقاي اخالق 
و مســئولیت پذیري اجتماعي و نوآوری و حرکت به ســوي دانشــگاه ایده پرداز و کارآفرین  که 
از اهداف ســه گانه تبیین شــده دانشــگاه در برنامه چشم انداز افق 1۴0۴ اســت دارای جهش و 
رشــد قابل توجهی بود و دانشگاه تالش کرد در حل مســائل روز جامعه سهم مهمي داشته باشد. 
عمده ترین این گزارش ها حرکت به ســوي دانشگاه سبز در سال 1398 بود که همکاري و تالش 
تمامي همکاران دانشــگاهي را مي طلبید. امید اســت با حرکت در این مسیر و همکاري مدیران و 
کارشناســان واحدهاي مختلف دانشگاه، دانشــگاه تهران در این حوزه نیز سرآمد و الگو باشد و 
عناویــن برتر را از آن خود کند. و اما مهم تر از همه اینها فعالیت هاي علمي دانشــگاه و ارتباط با 
جامعه در حوزه هاي مختلف اســت. ارائه گزارش نهایی ســیالب های 1397 به رئیس جمهور و 
دستاوردهاي مختلف علمي دانشگاه در حوزه هاي مختلف و آخرین آن فعالیت دانشگاه در حوزه 

کرونا از آن جمله است. 
مدیر داخلی
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س
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همکاران محترم، دانشــجویان عزیز و دانش آموختگان 
ارجمند دانشگاه تهران

ضمن تبریک مجدد ســال نو و آرزوی سالمتی و سعادت 
برای همه شــما عزیزان و خانواده محترم و همچنین همه 
مردم ایران و جهان، خدا را شاکریم که امسال هم توفیق یار 
شد تا گزارشی از عملکرد دانشگاه تهران در سال 1398 را 

به شما عزیزان تقدیم کنیم. 
ســال 1398 را باید ســالی پرحادثه برای کشور بنامیم که 
ملت ما ســختی های زیادی را متحمل شد و در پایان سال 
نیز با شــیوع ویروس کوید 19 مواجه بودیم که متاســفانه 
این بحران به رغم ایثارگری و کوشــش های بی وقفه کادر 
درمانی و نیروها و سازمان های پشتیبان همچنان ادامه دارد 
و امیدواریم در ســایه مشــارکت همگان و استفاده از همه 
ظرفیت های کشور به ویژه قابلیت های علمی و تخصصی 
شاهد غلبه هرچه زودتر بر این مشکل باشیم. طبیعی است 
رخدادهای نامیمون کشور، دانشگاه را هم متاثر نمود و شاید 
به دلیل حضور جوانان فرهیخته و مطالبه گر، دانشگاه شاید 
بیش از ســایر نهادها از این اتفاقات تاثیر پذیرفت. ولیکن 
به دلیل همراهی و بلوغ فکری دانشــجویان و مشارکت و 
معاضدت همه همکاران و پشتیبانی دولت ونهادهای مسئول 

کشور دانشگاه به خوبی سال 98 را پشت سر گذاشت.
با این مقدمه شاید مناسب تر آن باشد تا در آغاز به موضوع 
مسئولیت اجتماعی دانشگاه و اقدامات انجام گرفته از سوی 
دانشــگاه در مواجهه با مشکالت و ســختی های سال 98 

پرداخته شود.

دانشگاه و مسئولیت های اجتماعی
سال 98 با شدت گرفتن بحران سیل در بیست وپنج استان 
کشور و ده ها شهر و صدها روستا شروع شد به گونه ای که 
حجم و تداوم بارش های منجر به بروز سیالب ها به حدی 
بود که شایســته توجه در سطح ملی شــد. در این جهت 
و به  واســطه ابتکار رئیس جمهــور محترم در تعیین هیأت 
ویژه گزارش ملی سیالب ها این رخداد وضعیتی متفاوت از 

سیالب های گذشته در ایران پیدا کرد. 
رئیس جمهور طی حکمی 20 نفر از شــخصیت های علمی 

مســتقل به ریاست رئیس دانشگاه تهران را مسئول بررسی 
ابعــاد گوناگون حادثه کردند و به ضمیمه حکم تشــکیل 
این هیات 110ســؤال نیز برای پاسخ گویی درباره جوانب 
مختلف سیالب های واقع شده به هیأت ابالغ شد )تعداد این 

سوال ها بعدا به 127 سوال افزایش یافت(. 
این اولین تجربه ملی در زمینه بررسی تا این میزان همه جانبه 
و بین رشــته ای رخدادی طبیعی یا حادثه ای دارای ابعاد و 
اهمیت ملی است. هیأت کار خود را با حکم رئیس جمهور 
در 27 فروردیــن 1398 آغاز کرد. 1۴ عرصه مطالعاتی در 
حکم و ســؤاالت رئیس جمهور مشخص شــده بود و به 
تشخیص اعضای هیأت کارگروه پانزدهمی نیز با نام آموزش 
و منابع انسانی به کارگروه های هیأت افزوده شد. این نحوه 
تشــکیل هیأت به منظور تهیه گزارش ملی ســیالب ها در 
دیگر کشــورها هم سابقه ندارد و چنین تجربه ای در جای 
خود شایسته ارزیابی مستقل است. این هیأت با به کارگیری 
همه ظرفیت های علمی و کارشناســی کشــور که حدود 
700 نفر به طور مستقیم در تهیه گزارش های کارگروه های 
تخصصی نقش فعال داشــته اند، نشان داد که دانشگاه ها و 
مراکز علمی کشور از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار هستند 
و در صــورت به کارگیری و بهره مندی از این توانمندی ها 
می توان راه کارها و تحلیل هــای علمی و صحیح را پیش 

روی کشور قرار داد.
در ایــن گزارش فرصت ارائــه کل یافته های هیأت وجود 
ندارد، اما آنچه به طور کلی می توان بدان اشــاره نمود آن 

گزارش رئیس دانشگاه تهران 
از مهم ترین فعالیت های دانشگاه در سال ۱۳۹۸
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اســت که هیأت عالوه بر بررسی جامع جنبه های مختلف 
ســیالب های اواخر سال و اوائل 98 سعی کرده است یک 
الگوی منســجم و کالن برای مدیریت بحران ها در ایران، 
قبل، حیــن و بعد از بحران ارائه نماید. برای مثال می تواند 
الگوی خوبی برای چگونگی مدیریت شیوع ویروس کرونا 
در ایران باشــد.  نکته دیگر آن که اگرچه هیأت یک هیأت 
ملی بود، اما ســهم و نقش دانشگاه تهران در این موضوع 
تعیین کننده و مسئولیت دانشگاه در این زمینه بسیار سنگین 
بود. خوشبختانه ضمن آنکه مشارکت اعضای دانشگاه تهران 
در قالب رئیس کارگروه، عضو کارگروه و یا دبیر کارگروه 
بسیار چشمگیر بود، حضور فعال معاونت پژوهشی و سایر 
واحدهای ذیربط دانشــگاه، دبیرخانــه هیأت و همین طور 
زیرساخت مدیریت دانش دانشگاه تهران که امکان ذخیره 
و اشتراک گذاری منابع و اسناد را به شیوه دیجیتال و برخط 
بــرای اعضا فراهم می کرد مایه مباهات و عاملی مهم برای 
موفقیت هیأت بودند. امید آنکــه یافته های هیأت به دقت 
مطالعه و به کار گرفته شــوند تا در آینده کشور کمتر دچار 

ضرر و زیان بابت رخدادهایی این چنین شود.
در ادامه، باید به ادامه فعالیت خوشه های فکری و مشورتی 
دانشگاه تهران ودیگر دانشگاه های سطح یک کشور پرداخت 
که خوشبختانه همگونی و همفکری بهتری بین اعضا شکل 
گرفته و سعی شد نتایح خوشه ها در قالب رایزنی با دولت 
و مجلس محترم به ثمر نشســته و به نظر می رسد برخی از 
این پیشنهادها مانند تشکیل صندوق پژوهش و فناوری ذیل 
شــورای عتف در الیحه بودجه آمده است که در صورت 
تامین منابع مالی می تواند مســیر کاربردی کردن رساله ها 
و پایان نامه ها را بســیار هموار سازد و درضمن منابع مالی 
جدیدی برای دانشــگاه ها جهت پژوهش و فناوری تامین 

نماید.
البته خوشه ها به موضوع مقابله با شیوع ویروس کرونا نیز 
پرداخته و جنبه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
آن را بررســی کرده و سعی در ارائه راه کار در زمان شیوع 
و پــس از آن نموده اند که این راه کارهــا به دولت محترم 
منعکس شده و ســعی خواهد شد چکیده مطالب در تاالر 
گفت وگو که برای همین موضوع پیش بینی شده است، ارائه 

شود. 
انجام پروژه های کاربردی که کیفیت زندگی و یا رضایتمندی 
عموم را افزایش دهد می تواند به عنوان جنبه مهمی از انجام 
مســئولیت اجتماعی دانشگاه باشد. خوشــبختانه در سال 
گذشته اقدامات ارزشمندی توســط همکاران در دانشگاه 

تهران صــورت گرفت به گونه ای که حجــم قراردادهای 
منعقده از نظر ارزش ریالی 3۴٪ افزایش داشــته که بخش 

کوچکی از آن ارائه می شود.
انجــام پروژه ی ملی ســیاهه ی انتشــار آالینده های هوای 
کالن شــهرها به همت و همکاری اعضــای هیأت علمی 
دانشــگاه های سطح یک در قالب کنسرسیوم پژوهشی این 
دانشــگاه ها با محوریت دانشگاه تهران هم از نظر موضوع 
و هم از نظر شــیوه امری نوآورانه تلقی می شــود. در این 
پروژه، عالوه بر محاســبه ی سیاهه انتشار آالینده های هوا، 
ســناریوهای ممکن کاهش انتشــار در هر یک از شهرها 
بصورت مستقل بررسی شده و نتایج آن به منظور پیاده سازی 
به مقامات کشوری و استانی ارائه خواهد شد. این پروژه، در 
سال گذشته در لیست منتخب پروژه های پژوهشی وزارت 
عتف بود و از طرف ســازمان حفاظت محیط زیست مورد 

تشویق قرارگرفت. 
از بین قراردادهای موفق پژوهشــی و تاثیرگذار می توان به 
طرح های ذیل اشــاره کرد: توان افزایی جوامع روستایی با 
بنیاد علوی )منتخب کشــوری در حوزه رونق اقتصادی(، 
توسعه ســامانه جامع گمرکی با گمرک ایران، تدوین سند 
تحول دیجیتال و نقشــه ی راه اجرای آن در ســطح ملی با 
پژوهشــگاه فن آوری اطالعات، طرحی بین رشــته ای که 
می تواند نقش بنیادین در توســعه دیجیتال کشور ایفا کند، 
توسعه ی اجتماعی مناطق آسیب دیده از سیل در کرمانشاه 
و خوزستان با  بنیاد مسکن انقالب اسالمی، که  این مسئله 
نشــان از همکاری گسترده، عمیق و اثربخش تر دانشگاه و 

صنعت می باشد.
تجربه ســال های اخیر نشــان می دهد که فعالیت هایی که 
چند تخصص را در برگیرد و از پژوهشگران دیگر مراکز و 
کشورهای دیگر بهره مند شود، معموال اثرگذارتر و عمیق تر 
خواهد بود؛ به همین دلیل، دانشــگاه آیین نامه هســته های 
پژوهشــی را که فعالیت بین رشــته ای در جهت نیازهای 
کشور را با نگاه به همکاری های بین المللی مصوب نمود و 
امید اســت در سال جاری با تامین اعتبار توسط دانشگاه و 

راه اندازی سامانه مربوط شکل اجرایی به خود گیرد. 
با این نگاه، تقویت فعالیت های پژوهشــی و تخصصی در 
قالب تصویــب 19 قطب علمی توســط وزارت عتف و 
تشکیل پنج موسســة ابررایانش )با هدف توسعه پژوهش 
و فناوری در زمینه ابررایانش، محاســبات ابری و ذخیره و 
پردازش کالن داده ها در مرزهای علم و فناوری با مشارکت 
بخش خصوصی(، مرکز تحقیقات حکمرانی منابع طبیعی 
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)با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشــی کشور 
در حوزه حکمرانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط 
زیســت(، موسســة پژوهش در آثار مکتوب و مرکزهای 
روسکی میر و کنفسیوس )به منظور توسعه ارتباطات علمی 
با موسســات ملی و بین المللــي و فعالیت های علمی( را 
می توان توسعه فعالیت پژوهشی و تعامل دانشگاه با جامعه 
منظور نمود. همچنین، به منظور اثربخشــی پتانسیل علمی 
دانشگاه، تفاهم نامه هایی با بنیاد مسکن در موضوع سیالب، 
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک 
توســعه صادرات، شــرکت پایال و همکاری سه جانبه با 
فرمانداری شهرســتان خواف، شرکت صنایع معدنی فوالد 

سنگان خراسان منعقد شد.
کتابخانه مرکزی و موسسه انتشارات دانشگاه تهران از جمله 
مراکز قدیمی دانشــگاه هستند و ضمن آنکه به دانشجویان 
و پژوهشــگران دانشــگاه خدمات ارزشــمندی را ارائه 
می دهند، جامعه علمی و پژوهشــگران کشور و بین المللی 
نیز از امکانات و انتشــارات آنها استفاده می کنند. کتابخانه 
مرکزی ضمن آنکه امکان دسترســی دانشگاهیان دانشگاه 
تهران به پایگاه های علمی معتبر بین المللی و ملی را فراهم 
نموده است امکان دسترســی متقاضیان خارج از دانشگاه 
بــه مدارک و منابع علمی کتابخانه به ویژه نســخ خطی را 
تسهیل نموده است. در سال 98 موسسه انتشارات دانشگاه 
تهران با پیشنهاد تغییرات در اساسنامه که به تصویب هیات 

امنا رسید سعی کرده است کیفیت و کمیت انتشارات خود 
را افزایش داده و امکان انتشــارات مشترک با ناشران معتبر 
بین المللی را تسهیل نماید. در این سال موسسه در کنار 390 
عنوان کتاب و 28٪ افزایش فروش، امکان نشر الکترونیکی 
کتب فارســی و انگلیسی نویسندگان را فراهم نمود. عالوه 
بر این با امضاء تفاهم نامه همکاری و چاپ کتاب با لوگوی 
مشــترک با انتشــارات اشپیرینگر، نشــر بازرگانی چین و 
دانشــگاه چیلیابینسک روسیه توانســته است در بازارهای 

بین المللی حضور قوی تری پیدا نماید. 
از دیگراقداماتی که توســعه تعامل دانشــگاه و جامعه را 
به دنبال دارد تاسیس باشگاه دانش آموزي و انجمن خانواده 
و دانشگاه در حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي در سال 98 
بــود. حمایت از دانش آموزان خالق و نوآور در حوزه های 
علمــی و فرهنگی، توان افزایــی و حمایت از دانش آموزان 
مســتعد، معرفی ظرفیت های علمی، فرهنگــی و رفاهی، 
هدایت تحصیلی و ارائه مشاوره به دانش آموزان، شناسایی 
و جذب دانش آموزان مستعد و تشویق آنها برای تحصیل در 
دانشگاه تهران، آشنایی دانش آموزان با رشته های تحصیلی، 
برقراری ارتبــاط با وزارت آموزش و پــرورش به منظور 
شناسایی دانش آموزان نخبه و مستعد، آموزش مهارت های 
نرم، ســنجش اســتعدادها و توانمندی های دانش آموزان 
از جمله اهداف راه اندازی باشــگاه دانش آموزی دانشــگاه 
تهران است. هدف از تشــکیل انجمن خانواده و دانشگاه، 
تقویت  و تحکیم  رابطه   بین  خانواده  و دانشگاه و استفاده از 
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ظرفیت های معنوی و مادی خانواده  دانشــجویان در بهبود 
امور دانشگاه و ارتقای ســطح مشارکت  پذیري دانشگاه و 

ارتباط آن با جامعه از راه تعامل مؤثر با خانواده است.
حوزه آموزش های آزاد، حوزه ای است که دانشگاه می تواند 
در ارتقــاء دانش و فناوری جامعــه و نهادها نقش آفرینی 
کند؛ لذا راه اندازی ســامانه یکپارچــه آموزش های  آزاد و 
سامانه سپاری کلیه اقدامات در این حوزه به منظور نظارت 
بیشتر بر اجرا و تضمین کیفیت  دوره ها شامل درخواست 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی، ثبت نــام دانش پذیران، 
ارزیابــی کیفیت برگــزاری دوره ها توســط دانش پذیران، 
صدورگواهینامه دوزبانــه با ضریب امنیت باال و با قابلیت 
رهگیری و همچنین عقد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی برای برگزاری دوره های آموزش آزاد، 
امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی با سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های  وزارت کشــور بــرای برگزاری دوره های 
آموزشی در این حوزه برای کل کشور از مهمترین اقدامات 

این حوزه در سال 98 بوده است.
یکی دیگر از راهکارهای تعامل دانشــگاه و جامعه ایجاد و 
توسعه ســاختارها و فرایندهایی است که محصول دانشی 
دانشــگاه به کمک نهادهای مالی دولتــی و خصوصی به 
محصول تبدیل شده و در خدمت جامعه قرارگیرد که خود 
افزایش تولید ناخالص داخلی و رضایت مردم را به همراه 
خواهد داشــت. تاسیس سازمان ســرمایه گذاری و توسعه 
و شــرکتی با همین نام در دانشــگاه با توجه با این هدف 
شکل گرفت که از جمله دستاوردهای این مجموعه تشکیل 
صندوق جســورانه با مشــارکت بخش خصوصی بود که 
درســال 98 حوزه کاری و دامنه فعالیت آن گسترش یافت 
و در حال حاضر دومورد سرمایه گذاری مورد موافقت قرار 
گرفته و فرآیند ســرمایه گذاری آغاز شــده است. از طرف 
دیگر شرکت سرمایه گذاری و توسعه دانشگاه که سهام آن 
صددرصد متعلق به دانشــگاه است و عمال در اجرا مواجه 
با محدودیت های قانونی و اجرایی اســت در حال فروش 
بخشی از سهام خود بر اساس آئین نامه های مالی دانشگاه به 
بنیادهای حامیان و صندوق رفاه اعضا هیأت علمی دانشگاه 
است تا مشابه یک شرکت خصوصی ولی در راستای اهداف 
دانشــگاه فعالیت نماید. تأسیس شرکت مشترک با بورس 
اوراق بهادار تهران و اقدام در جهت تاســیس شرکت های 
مشــترک در زمینه بذر هیبریدی و تولید نانو غشــاء الیاف 
توخالی پلیمری در راستای تولید نانو نی از دیگر اقدامات 

این شرکت است.

دانشگاه تهران همواره مفتخر به پشتیبانی دانش آموختگان 
برجســته و فرهیخته خود بوده که آوازه و شــهرت ملی و 
بین المللی آنان به خوبی آشکار است. اما دانشگاه تاکنون به 
خوبی نتوانسته است از این ظرفیت بهره کافی برده و ارتباط 
الزم را با دانش آموختگان خود برقرار نماید. خوشبختانه این 
امر با تشکیل کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران با همت 
اداره کل حوزه ریاســت و دفتر دانش آموختگان و با کمک 
کانون های دانش آموختگان تعدادی از واحدهای دانشــگاه 
وارد مرحله جدیدی شــد و با برگزاری اولین گردهمایی 
دانش آموختگان دانشــگاه عمال آغاز بکار نمود. امید است 
در سال جدید و با تکمیل فرایندهای قانونی و استقرار، این 
کانون منشاء خدمات موثری به دانش آموختگان و دانشگاه 

باشد. 

دانشگاه تهران: دانشگاه کارآفرین
از دیگر نهادهای موفق دانشــگاه در شــکل گیری تعامل 
دانشگاه وجامعه و تبدیل بخشی از یافته های علمی دانشگاه 
به کســب و کار، پارک علم و فناوری است. در این جهت 
طرح های رویش و شکوفایی که هدف آن قراردادن پایان نامه 
و رساله ها در مسیر احتمالی کسب و کار با حمایت پارک 
است در ســال 98 با قوت بیشتری ادامه یافت، به گونه ای 
که حدود 80 هسته در این زمینه مورد حمایت قرار گرفت 
و امید اســت با پشــتیبانی وزارت عتف و معاونت علم و 
فناوری ریاســت جمهوری در ســال 99 تعداد هسته های 
مورد حمایت بیش از گذشته افزایش یابند. عالوه برآن طرح 
شبکه فناوری دانشگاه که فعالیت های پارک علم و فناوری 
را منحصر به فضاهــای فیزیکی موجود محدود نمی نماید 
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در ســال 98 با شدت بیشــتری ادامه یافت و سعی شد در 
تمامی واحدهای دانشگاه که دارای ظرفیت و عالقه مندی 
الزم هستند، این شبکه شــکل گیرد. این طرح باعث شده 
است تا فضاهای در اختیار پارک به حدود بیش از 18 هزار 
مترمربع ونیز فضاهای در حال ســاخت و طراحی به بیش 
از 35 هزار مترمربع افزایش یابد. عالوه بر این، ایجاد مراکز 
نوآوری در واحدهای مختلف دانشگاه با پشتیبانی معاونت 
علم و فناوری ریاست جمهوری بستر مناسب دیگری است 
که شرایط تحقق دانشگاه کارآفرین را بیش از گذشته فراهم 

می کند.
جایگاه، شــهرت و تعامل خوب دانشــگاه تهران و جامعه 
باعث شــده اســت که خیرین زیادی از زمان تاسیس این 
دانشگاه اموال، مدارک علمی،تاریخی، هنری و ... ارزشمند 
خود را در قالب وقف به دانشــگاه اهدا کنند. بخشــی از 
این هدایا کتب و اســناد خطی و چاپی است که عمدتا در 
کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری و بر اساس نیت واقف 
مورد بهره برداری قرار می گیرند و بخشی دیگر اقالم هنری 
و دارای ارزش تاریخی هستند که برای مثال در موزه خانه 
مقدم و یا موزه باغ نگارســتان نگهداری شده و در معرض 
دیــد عموم قرار گرفته اســت. در ســال 98 اقالم دیگری 
در اختیار دانشــگاه قرار گرفت تا نشــان دهد که دانشگاه 
همچنان مورد عنایت و توجه مردم اســت و البته دانشگاه 
وظیفه سنگینی در جهت حفظ و نگهداری این آثار با توجه 
به نیات خیرین به عهده دارد. خوشبختانه این موزه ها خود 
امکان ارتباط گســترده تر با مردم را برای دانشــگاه فراهم 
کرده اند به طوري که بیش از 300 هزار نفر در سال 1398 از 

باغ موزه نگارستان و خانه موزه مقدم بازدید کردند.
بخش دیگری از وقفیات دانشگاه امالک هستند که مدیریت 
بهره برداری آنها به عهده معاونت ســرمایه گذاری و توسعه 
اســت. ســازمان نهایت اهتمام خود را در جهت اداره این 
امالک براســاس نظریات واقفین انجام داده تا همواره نام 
نیک این خیرین در فضای دانشگاه و کشور طنین انداز باشد.
بدیهی است در کنار همه این فعالیت ها که می توان از آنها به 
عنوان شکل گیری دانشگاه نسل سوم و چهارم یاد کرد باید 
به موضوع آموزش به عنوان مهمترین فعالیت دانشــگاه که 
پایه و محور همه فعالیت های دانشگاه است پرداخته شود. 
کیفیت آموزش شــامل محتوا و شیوه، کیفیت دانشجویان 
و دانش آموختگان، توانمندی ها و قابلیت های اســتادان و 
کارمندان، فرایندها و شــیوه ارائه خدمات از جمله مواردی 
هستند که چگونگی فعالیت های آموزشی را نشان می دهند.

ادامه سیاســت سامانه سپاری خدمات آموزشی که با کمک 
مرکز فنــاوری دیجیتال دانشــگاه صورت گرفته شــامل 
سامانه ســپاری فرایند آزمون جامع، صــدور گواهی های 
مختلف و  فرآیند تصویب پروپــوزال و دفاع پایان نامه و 
رساله بوده اســت. جهت تثبیت و اجرای فرآیند تصویب 
پروپــوزال و دفــاع پایان نامه و رســاله  در همه واحدها 
دوره های آموزشــی با حضور مدیران و کارشناسان برگزار 
شــد و پس از اجرای آموزشی در بعضی از دانشکده ها، از 
آذرماه گذشته در تمام واحدها اجرایی شد. طبیعی است با 
سامانه ســپاری مراحل مختلف تصویب و دفاع پایان نامه و 
رســاله امکان همانندجویی به شکل وب سرویس از مسیر 
ایرانداک و امکان دسترسی به پایان نامه و رساله های دانشگاه 
برای همه متقاضیان فراهم می شــود. این مهم به واســطه 
همکاری و همراهی مرکز فناوری دیجیتال و معاونت های 

آموزش و پژوهش امکان پذیر شده است.
از دیگر مواردی که در حوزۀ آموزش دانشــگاه می توان به 
آنها اشــاره کرد، ایجاد میز خدمات به شیوه های حضوری 
و الکترونیکی  و ایجاد شبکه خدمات بین واحدها، حذف 
کامل پرونده های فیزیکی در رسیدگی کارشناسان، کاهش 
زمان رسیدگی به درخواست ها، ایجاد نظم  بیشتر در ارائه 
خدمات، اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی )تعریف 
برنامه های درسی، کنترل تعداد واحدهای درسی بر حسب 
نوع درس اصلی، اختیاری، ... ( بر اساس آخرین سرفصل 
مصوب، کنترل دروس اخذ شده بر اساس رشته تحصیلی، 
دسترســی به تطبیق واحد بر اســاس سیستم بدون خطای 
کاربــری، الزام ارائه دروس بر اســاس آخرین ســرفصل 
مصوب، کنترل و تصحیح عناوین فارسی و التین دروس، 
اعــالم به موقع نمرات، رســیدگی به موقــع پرونده ها در 

کمیسیون های موارد خاص دانشگاه و استانی... .
افزایــش پذیرش دانشــجو از راه آیین نامه های اســتعداد 
درخشان به گونه ای که در سال تحصیلی جاری بیش از 700 
نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و حدود  130 نفر در 
مقطع دکتری در قالب آیین نامه های مربوط پذیرش شدند 
که بیشترین پذیرش دانشجو در قالب آیین نامه های استعداد 
درخشان، در طی سنوات گذشته بوده است. همچنین کسب 
رتبه اول دانشگاه در المپیادهای علمی دانشجویی کشور با 

دریافت بیست مدال از افتخارات دانشگاه می باشد.
بازنگری، اصالح و تصویب آیین نامه اســتخدامی اعضای 
هیات علمی که در گذر زمان با تغییرات و برخی تناقض ها 
روبرو بود و لزوما با نیازهای روز دانشــگاه منطبق نبود، به 
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تصویب هیات امنای دانشــگاه رســید و از  مهر 1398 به 
مرحله اجراء در آمد.

کیفیت و کمیت جذب هیات علمی نقش بسیار مهمی در آینده 
و عملکرد دانشــگاه دارد، لذا سیاست های جذب، استخدام 
و مبانی اعالم ظرفیت در هر واحد بر اســاس شــاخص ها 

بازنگری، تعیین و تدوین شده و به واحدها ابالغ شد. 
از دیگر اقدامات مهم که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشــگاه پیشــنهاد شــد طرح توان افزایي شایستگي هاي 
حرفه اي اعضاي هیات علمي و مدیران دانشــگاه است که 
با مشارکت معاونت آموزشــی اجرایی شده است. در این 
طرح هر عضو هیات علمي و مدیر دانشــگاه الزم اســت 
دوره هاي آموزشــي متناســب با حرفه خــود را بگذارند. 
دوره هاي آموزشــي طوري طراحي شده اند تا بتواند سبب 
ارتقاء شایســتگي هاي حرفه اي هر عضو هیات علمي در 
زمینه مهارت هاي یاددهي- یادگیري، آشــنایی با قوانین و 
مقررات، برنامه های آموزش عالی و دانشگاه ، مهارت های 
پژوهش، فناوری، کارآفرینی و ارتباط با جامعه، مهارت های 

فعالیت های بین المللی و مهارت های نرم شود. 
در اینجا مناســب خواهد بود به سیاست دانشگاه مبنی بر 
به کارگیری پژوهشــگر برای تکمیل تیم های پژوهشی، به 
ویژه پژوهش های کاربردی و فعالیت های فناورانه پرداخته 
شود. طبیعی اســت محدودیت های متعدد مانع از جذب 
هیات علمی فراتر از میزان جذب سالیانه فعلی که کمتر از 
یکصد نفر است، می شود ولی از طرف دیگر استعدادهای 
علمی بســیار خوبی در کشــور از جمله دانش آموختگان 
دانشگاه تهران وجود دارند که می توانند تکمیل کننده تیم های 
تحقیقاتی در پژوهش های کاربردی و توســعه فناوری ها 
باشند؛ لذا هیات امناء دانشــگاه مصوبه هیات رئیسه مبنی 
بر به کارگیری عضو پژوهشــگر را مصوب نمود. براساس 
این مصوبه این پژوهشگران براساس تقاضای اعضای هیات 
علمی و یــا واحدهای دارای درآمد اختصاصی برای مدت 
معین همکار دانشگاه شــده و ضمن آنکه مشمول تمامی 
موارد قانونی بیمه و مالیات می شوند، سابقه خدمت ایشان 
در دانشگاه نیز محسوب خواهد شد. تاکنون 13 پژوهشگر 
درخواســت خود را در سامانه مذکور ثبت نمود ه اند که از 
این تعداد شــش نفر توسط معاونت پژوهشی به کارگزینی 
دانشگاه معرفی و احکام انشائی برای معرفی شدگان صادر 
شــده اســت. بدیهی اســت این موضوع عالوه بر جذب 
دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور به عنوان پژوهشگر 
پسادکتری بوده که تاکنون دانشگاه توانسته است تعداد 138 

پژوهشــگر جذب نموده و به عنوان پایگاه برتر کشور در 
سال جاری شناخته شود. همچنین، در سال 1398 معاونت 
پژوهشی مبادرت به جذب تعداد 109 پژوهشگر پسادکتری 
داخلی نموده اســت. برای کلیه ی پژوهشگران کد هویت 
موقت به منظور دریافت کارت تردد و نیز استفاده از برخی 
تسهیالت صادر شده است که در طی سال 1398 برای 3۶2 

نفر این تسهیالت ایجاد شده است. 
سامانه ســپاری کامل فرآیند ترفیع اعضــای هیات علمی 
به کمــک مرکز فناوری دیجیتال، اقدام ارزشــمندی برای 
حرکت دانشگاه به سوی دانشــگاه سبز بوده و به دنبال آن 
سامانه سپاری فرآیند ارتقاء نیز در دست اقدام است که امید 

است در سال جدید عملیاتی شود.
آیین نامه برنامه های درسی دوره کارشناسی بر اساس مدل 
دو وجهی که می تواند کارآفرینی و خالقیت در دانشجویان 
را تقویت کند پس از مطالعات کارشناســی در شهریور ماه 
سال جاری به تصویب شورای برنامه ریزی دانشگاه رسید و 
به واحدهای دانشگاه ابالغ شد. خوشبختانه تا کنون تعداد 
قابل توجهی از برنامه ها بر این اســاس بازنگری شده اند و 
فرآیند تصویب نهایی را طی می نمایند. عالوه بر آن تا کنون 
بیش از 30 دوره کهاد در دانشگاه فعال و برگزار شده است.

از دیگر اقدامات دانشــگاه جهت توســعه توانمندی های 
دانشــجویان در حوزه کارآفرینی و آماده سازي دانشجویان 
و دانش آموختگان براي ورود به بازار کار، تفاهم نامه ای بین 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه با سازمان آموزش 
فني و حرفه اي کشــور به منظور راه اندازي مرکز مدیریت 
مهارت آموزي و مشــاوره امضا شــد که با راه اندازی این 
مرکز امکان برگزاري هدفمند کارگاه هاي مهارت آموزي با 

همکاري سازمان آموزش فني و حرفه اي میسر مي شود.
یکی از ضعف های دانشــگاه در حوزه آموزش، جزیره ای 
برگزارشدن درس های عمومی و پایه در هر واحد و به طور 
مستقل بود که هزینه های زیادی را به دانشگاه تحمیل کرده 
و مهمتر از آن آسیب های احتمالی به کیفیت بود. سامان دهی 
و بهبود وضعیت ارائه دروس عموی و پایه در دانشــگاه، 
یکســان شدن کد درس های عمومی و پایه، امکان انتخاب  
واحد توســط  دانشــجو در هر پردیس/ دانشکده و  استاد 
مورد نظر، تجمیع کالس هایی کــه به حد نصاب ظرفیت 
تعیین شده نرســیده اند از جمله اقدامات پایه ای بود که از 
ســال گذشته آغاز شده و نتایج بســیار مطلوبی را به دنبال 

داشته و در سال جاری با قوت ادامه خواهد یافت.
دانشگاه تهران را می توان از پیشگامان یادگیری الکترونیکی 
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در ایران محســوب کرد، چرا که در طــی بیش از دو دهه 
فعالیت گســترده ای را در قالب توسعه زیرساخت و ارائه 
آموزش های منجر به مدرک و یا آزاد توسط مرکز یادگیری 
الکترونیکی و واحدهای آموزشی مربوطه انجام داده است. 
در رخداد شیوع ویروس کرونا این تجارب و امکانات کمک 
بســیار بزرگی به دانشگاه جهت ادامه فعالیت های آموزشی 
در قالب یادگیری الکترونیکی کرد به گونه ای که بیش از ۶0 
درصد برنامه های آموزشی دانشگاه بر اساس تقویم آموزشی 
برگزار شــد و در عمل مانع هدررفت وقت دانشجویان و 
اعضا هیات علمی شــد. اگرچــه تهیه محتوای کالس های 
الکترونیکی کار اضافی بــرای همکاران هیات علمی را به 
دنبال داشــت، ولی به همت همکاران محترم مرکز فناوری 
دیجیتالی دانشــگاه که زحمات زیادی را متحمل شــدند، 
مشارکت فعال اســتادان و دانشجویان و مدیریت معاونت 
آموزشی، یکبار دیگر پیشرو بودن دانشگاه تهران در کشور 

و هم طراز بودن با بهترین دانشگاه های دنیا را نشان داد.
عالوه بر فعالیت های ارزشمند در حوزه یادگیری الکترونیکی، 
سایر بخش های مرکز دیجیتال دانشگاه اقدامات ارزشمند و 
بســیار موثری را در طول ســال ها به ویژه در سال گذشته 
انجام داده که بخشــی از آنهــا در بخش های قبلی گزارش 
آمده اســت. به طور کلی، می توان به سامانه سپاری بسیاری 
از فعالیت های دانشــگاه که باعــث بهبود کیفیت، رضایت 
ذینفعان دانشگاه و کمک به حرکت به سمت دانشگاه سبز 
است، اشــاره نمود. در این میان باید توسعه زیرساخت ها، 
پهنای باند، توسعه و بهینه سازی وب سایت دانشگاه تهران 
و وب سایت های زیر مجموعه دانشگاه که با تامین محتوی 
وب ســایت دانشگاه توســط اداره کل حوزه ریاست یکی 
از موفق ترین ســایت های کشــور و با جایگاه بین المللی 
مطلوب است، ســامانه جدید کتابخانه )فاز دوم( و سامانه 
منابع دیجیتال کتابخانه دانشگاه تهران با مشارکت کتابخانه 
مرکزی دانشگاه، طراحی ساختار و پیاده سازی نظام کنترلی 
از طریق ایجاد ارتباط یکپارچه میان سامانه های نوین مالی 
و سایر سامانه های جامع دانشگاه تهران و دیگر سامانه ها را 
ذکر نمود. عالوه بر این از راه انداری ســامانه های مختلف 
در حــوزه مدیریت دانش باید نام بــرد که در موضوعات 
مختلف مانند تهیه گزارش ملی سیالب، خوشه های فکری 
و هیات امنا به خوبی مورد استفاده قرار گرفت و امید است 
کلیه فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاه به کمک سامانه های 
مدیریت دانش به شکل یکپارچه و موثر سامان دهی و مورد 

استفاده قرار گیرند. 

فعالیت های بین المللی دانشگاه
یکی دیگر از اهداف دانشــگاه ارتقاء جایگاه و فعالیت های 
بین المللی دانشــگاه بوده است. ســال 1398 برای حوزه 
بین الملل با افت و خیزهای فراوان همراه بود؛ ادامه نوسانات 
ارزی و برهم خوردن تعادل در ارتباط با تسهیالت پرداختی 
دانشگاه در برنامه های اعزام، اقدامات سیاسی و تروریستی 
علیه ایران، شــرایط کشــور و منطقه و بســته شدن مرزها 
به دلیل ریسک افزایش شــیوع بیماری کرونا و مشکالت 
جدیدی که به صورت خــاص حوزه تبادالت و تعامالت 
بین المللی و پذیرش دانشــجویان بین المللی را تحت تأثیر 
قرار داد. بر اساس برآوردهای معاونین طرح و برنامه و بین 
الملل، دانشگاه در پیگیری راهبرد ارتقای جایگاه بین المللی 
دانشــگاه و حضور در چرخه تولید علم وفناوری جهانی 
در حد باالیی مطابق برنامه پیشــرفت داشته به گونه ای که 
در پروژه » ارتقاء پنج دانشــگاه در تراز بین الملل« وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری رتبه دوم کشــوری و براســاس 
ارزیابی دفتــر همکاری های علمــی و بین المللی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری کسب رتبه اول بهترین عملکرد 
بین المللی بین دانشــگاه های سطح کشور در سال 1398 را 
کســب نمود. براســاس رتبه بندی های جهانی نیز دانشگاه 
موقعیت خوبی را کسب کرده و همواره جزء دانشگاه اول 
و یا دوم ملی بوده که با توجه به جامع بودن دانشگاه تهران 
که بخش بزرگی از دســتاوردهای آن به زبان فارسی منتشر 

می شود دستاورد ارزشمندی محسوب می شود. 
در سال گذشته دانشگاه شــاهد افزایش نسبی قراردادهای 
بین المللی با اراسموس اتحادیه اروپا و موالنا ترکیه، سنت 
پترزبورگ روسیه، پذیرش دانشجوی خارجی و پژوهشگر 
خارجی به رغم شــیوع ویروس کرونا بوده و همکاری های 
خود را با کشورهای چین و کره و روسیه در قالب موسسات 
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مشــترک ادامه داده اســت. اعزام دانشــجویان، استادان به 
کنگره ها، فرصت های مطالعاتی و ماموریت های پژوهشی 
به رغم محدودیت مالی ادامه یافت و دانشــگاه موفق شــد 

تعهدات خود در این زمینه ها را انجام دهد.

اقدامات برجســته مالی-اداری، حقوقــی و خدمات 
دانشجویی

یکــی از واحدهای دانشــگاه که نقش مهمــی در تضمین 
موفقیت ســایر واحدهای دانشــگاه دارد معاونت اداری و 
مالی اســت. از جمله اقدامات مهم اداره کل منابع انســانی 
این معاونت تبدیل بدهی 150 میلیارد تومانی دانشگاه  بابت 
عدم پرداخت کسورات بازنشستگی اعضای هیات علمی در 
سال های قبل از 138۴ به 5 میلیارد تومان بود که با پرداخت 
این مبلغ با برنامه ریزی خوب معاونت طرح و برنامه مشکل 
بازنشستگی بیش از 750 نفر از همکاران هیات علمی برطرف 
شد. این مهم با رایزنی مستمر با صندوق بازنشستگی، کمک 
و مشــارکت همکاران صاحب نظر هیات علمی با مدیریت 

خوب معاونت اداری و مالی صورت گرفت. 
دومین اقدام مهم توافق با صندوق بازنشســتگی در رابطه 
با کسورات بازنشستگی پایه های ویژه و ممتاز پس از یک 
فرایند بســیار طوالنی بود. صندوق درصدد اصالح سامانه 
خود بوده که به دلیل شیوع ویروس کرونا اجرای آن به سال 

آتی موکول شد. 
تکمیل بیش از ۶00 پرونده ارتقاء، اصالح و بازنگری آیین نامه 
اســتخدامی کارمندان با همکاری معاونت طرح و برنامه و 
اداره کل امور حقوقی، صدور احکام افزایش حقوق اعضای 
هیات علمی به منظور یکســان سازی با حقوق اعضا هیات 
علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین 
افزایش حقوق کارمندان بر اســاس بخشنامه رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و مصوبه هیات امنا از دیگر فعالیت های اداره 

کل منابع انسانی دانشگاه در سال 98 بوده است.
موضوع اعطای رتبه های ارتقاء به همــکاران قرارداد معین 
از زمان به کارگیــری و افزایش حقوق همکاران خدماتی به 
منظور کاهش اختالف حقوق آنها با همکاران قرارداد معین و 
همچنین تدوین دستورالعمل سختی کار کارمندان و اجرای 
آن که یکی از خواسته های کارمندان طی سالیان گذشته بود از 
دیگر اقدامات موثری بود که سعی در اجرای عدالت حرفه ای 

داشته و شکاف های حقوق بین کارمندان را کاهش می دهد.
در حــوزه مالی نیز اقدامات متعددی مانند ارتقاء نظام مالی 
و سامانه سپاری، بستن حساب های همه ردیف ها در موعد 

مقرر و احیاء و راه اندازی اداره رسیدگی به اسناد و نظارت 
بر اجــرای مقررات مالی صورت گرفته کــه همه اینها در 
راســتای اجرای مقررات مصوب هیات امنا و البته کاهش 

بروکراسی در حد امکان بوده است.
در حــوزه مدیر کل پشــتیبانی و مالی اقدامــات خوبی با 
همکاری واحدهای ذیربــط در راهبري پروژه های احداث 
خوابگاه دانشــجویان در کوی بــا زیربناي 5800 متر مربع 
،ساختمان دانشــکده دامپزشــکي با زیربناي 1۶ هزار متر 
مربع، بهسازي لرزه اي دانشکده ادبیات با زیربناي 1۶ هزار 
متر مربع، دانشــکده مطالعات جهان به مســاحت 25 هزار 
متر مربع، ســاختمان برج بیوتکنولوژی در بلوار کشاورز با 
زیربنــای ۶000 متر مربع )در شــهر دانش(، مرکز نوآوری 
فرهنگی ورزشــی چند منظوره دانشــگاه واقع در خیابان 
ادوارد براون با زیربنــای ۴5000 متر مربع و برج وصال با 
30000 مترمربع )در شهر دانش(، ساختمان های آموزشی و 
اداری دانشگاه تهران شعبه ارس با زیربنای 10000 مترمربع، 
موزه علم دانشگاه تهران با زیربنای 15000 مترمربع صورت 
گرفته است. همچنین برگزاری مناقصات و شروع دو پروژه 
مقاوم ســازی دانشــکده ادبیات و مرمت و بازسازی تونل 
تاسیسات دانشگاه به عنوان دو پروژه کلیدی هستند که در 
سال 98 اقدامات آنها شروع و پیشرفت های خوبی داشته اند.
حرکت به سوی دانشگاه سبز از جهت گیری های مهم دانشگاه 
اســت که در این زمینه اقدامات متعددی از قبیل اصالح و 
جایگزینی سیستم روشنایی، هوشمندسازی موتورخانه ها، 
تفکیک و نصب کنتورهــای آب و برق به منظور پایش و 
کنترل مصرف در واحدهای دانشگاه، تهیه و ارسال گزارش 
رتبه بندي گرین متریک در سال 2018 )ارتقاي رتبه دانشگاه 
از ۴1۴ به 380(، تشکیل کمیته هاي مدیریت سبز در سطح 
پردیس ها و دانشکده هاي دانشگاه، برگزاري جلسه مشترک 
با کمیته مدیریت سبز واحدها و انجام بازدیدهاي مرتبط در 
زمینه مدیریت پسماند، فضاي سبز، بهینه سازي مصرف آب 
و صرفه جویي در مصرف انرژي در سطح پردیس مرکزي 
دانشگاه و همچنین تدوین برنامه هاي فرهنگي و آموزشي 

مرتبط با مدیریت سبزصورت گرفته است.
دو بخــش دیگر معاونت اداری و مالی شــامل مرکز آموزش 
ضمن خدمت و مدیریت رفاه اقدامات ارزشمندی را در جهت 
ارتقاء توانمندی های حرفه ای کارکنان دانشگاه از طریق آموزش 
و افزایش رضایتمندی از طریق ارائه خدمات رفاهی صورت 
داده اند و بدیهی است که کیفیت خدمات این دوبخش نقش 

مهمی در اجرای برنامه ها وسیاست های دانشگاه داشته است.
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حوزه معاونت دانشجویی دانشــگاه تهران متشکل از مرکز 
بهداشت و درمان، خدمات دانشجویی، تغذیه، مرکز مشاوره 
و اداره کل خوابگاه ها به رغم محدودیت های مالی و افزایش 
زیاد هزینه ها خوشبختانه توانســت خدمات ارزشمندی را 
به کارکنان و به ویژه دانشــجویان ارائه دهد. توجه بیشتر به 
تعمیــر و نگهداری خوابگاه ها و تغذیه به ویژه خوابگاه های 
سطح شــهر، ارائه خدمات درمانی و مشاوره و توجه بیشتر 
به امور فرهنگی و ورزشی دانشجویان از جمله اقدامات این 
حوزه در سال 98 بوده است. از جمله اهداف دانشگاه پیشبرد 
امور خدمات دانشجوئی با همکاری و مشارکت دانشجویان 
است که با تشکیل شــوراهای صنفی دانشجویان به شکل 
گسترده تری خوشبختانه این امکان بیش از گذشته فراهم شد.
احقاق حق و دفاع از حقوق قانونی و تثبیت آنها با توجه 
به گستردگی دانشــگاه تهران از جمله امور بسیار مهم و 
پیچیده ای است که به عهده اداره کل امور حقوقی دانشگاه 
گذاشــته شده و خوشبختانه در ســال های اخیر مدیریت 
و همــکاران ایــن بخش به خوبی از عهــده این امر مهم 
بر آمده اند. دفاع از اصالت صدها دانشــنامه و گواهی نامه 
موقت دانش آموختگان دانشــگاه تهــران، پیگرد حقوقی، 
قضایی پدیدۀ غیرقانونی فروش پایان نامه و دیگر اقدامات 
ناقض حقوق مالکیت فکری در اطراف دانشگاه به منظور 
اجرای قانون پیشــگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، 
نظارت بر اجــرای قانون و به ویژه مصوبات هیات امنا و 
تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه در پیمان ها و قراردادها و 
اظهارنظرهای حقوقی، دفاع از مصوبات قانونی دانشگاه از 

جمله هیات امنای آن در مراجع قضایی و تبیین مقصود آن ها 
نزد مراجع نظارتی از جمله وزارت عتف، سازمان بازرسی 
و دیوان محاسبات کل کشــور، اهتمام به مستندسازی و 
تثبیت مالکیت اراضی و ابنیه دانشــگاه و به ویژه اراضی 
کــه بیش از چند دهه فاقد ســند بوده اند، همکاری برای 
حضور دانشــگاه  در ســامانه هایی همچون سادا و سامانه 
ستاد، همکاری جدی با وزارت اقتصاد و دارایی در حفظ 
و نگهداری اســناد مالکیت اراضی و ابنیه دانشگاه، ایجاد 
سایت اطالع رسانی روزآمد برای امور حقوقی دانشگاه به 
عنوان یک منبع حقوقی در دسترس برای تحقق حاکمیت 
قانون و پایش پیش بینی پذیری اجرای قواعد حقوقی برای 
مصرف کننــدگان خدمات حقوقی در حوزۀ دانشــگاه و 
موفقیت دانشگاه در بیش از 85 درصد دعاوی و شکایاتی 
که یا طرف  آنها دانشــگاه بوده یا به طرفیت دانشگاه طرح 
شــده اند، همگی از تالش ها و اقدامــات اداره کل امور 

حقوقی دانشگاه در سال 1398 بوده است.  
یکــی از وظایف معاونت طرح و برنامه، تدوین برنامه پنچ 
ســاله دانشــگاه و ارزیابی سالیانه آن اســت. بدین منظور 
ارزیابی کلی دانشــگاه در پیشــبرد اهــداف و برنامه های 
»ســومین برنامه راهبردی دانشــگاه )139۶-1۴00(« و نیز 
برنامه اقدام، فعالیت ها در طول ســال دوم برنامه )1397( 
ارزیابی و دومین گزارش عملکرد سومین برنامه راهبردی 
دانشــگاه تهران تدوین و به شــورای برنامه ریزی دانشگاه 
ارائه شــد. بر اساس این گزارش ارزیابي عملکرد سال دوم 

)1397( برنامه راهبردي طبق جدول زیر است:

درصد تحققراهبردهدف

1- ارتقاي جایگاه بین المللی 
دانشگاه و حضور جهانی مؤثر 
در چرخه تولید علم و فناوري

89گسترش همکاری های آموزشی بین المللي
120تقویت فعالیت های پژوهشی وفناوري بین المللی

59بهینه سازی زیرساخت ها و فرایندهای همکاري بین المللي

2- نوآوری و حرکت به سوی 
دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین

27هدایت پژوهش های دانشگاه به سوی ایده پردازی و تجاری سازی
58پرورش سرمایه انسانی ایده پرداز و کارآفرین

88ارتقا زیرساخت های الزم برای شکل گیری زنجیرۀ اندیشه تا محصول
80اصالح نظام مدیریتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی 

3- ارتقای اخالق و 
مسئولیت پذیري اجتماعی

8۴تقویت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیري
102حفظ محیط زیست، حرکت به سوی دانشگاه سبز

۶5گسترش محیط حمایتی و ارتقای سالمت اهالي دانشگاه
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برخی شــاخص ها مانند نسبت دانشــجو به استاد، سرانه 
مقاالت نمایه شــده در نمایه های بین المللی معتبر، میانگین 
تعداد ارجاع به هر مقاله در نشریات بین المللی دارای نمایه 
معتبر تعداد هســته های پیش رشد، شــرکت های رشدی، 
پسارشــدی و کارفرمایی، میزان گردش مالي شرکت های 
مستقر در پارک علم و فناوري، درصد اعزام اعضاي هیأت 
 علمــی به فرصت مطالعاتي و مأموریت پژوهشــي، تعداد 
دانشــجویان دکتری اعزامی به فرصت مطالعاتی در حدود 
برنامــه و یا جلوتر از برنامه پیش رفتند؛ اما شــاخص های 
دیگری مانند تعداد پتنت و مالکیت معنوی ثبت شــده در 
ســطح ملی و بین المللی،  درصد رشته  های عرضه شده به 
یکی از زبان های زنده دنیا به  کل رشــته ها در مقطع ارشد 
و دکتری، سرانه پژوهش های تقاضامحور در سطح متوسط 
صورت گرفتند و نســبت رشــته های داراي کارآموزي و 
کارورزی با عقــد پیمان نامة همــکاری بخش خصوصی 
و دولتــی، درصــد پایان نامه هــای دارای حمایت مالی از 
بخش های صنعتی، خدماتــی، دولتی و خصوصی و تعداد 
گواهی نامه های اعتباربخشی در سطح ضعیف بوده اند.  امید 

است ارزیابی عملکرد سال 1398 به زودی ارائه شود.
اقدام مهم دیگــری که در حوزۀ معاونت طــرح و برنامه 
صورت گرفت، بازنگری کامل ســاختار سازمانی دانشگاه 
در قالب ســاختار تفصیلی و پست های سازمانی بود. تمام 
سمت هایی که برای قانونی شدن نیاز به تصویب هیات امنا 
و یا هیات اجرایی و هیات رئیسه داشت، به تصویب رسید 
و به طور کامل روی سیستم پرسنلی دانشگاه مستقر شد که 
احکام جدید سال 99 بر اساس ساختار جدید خواهد بود. 
در حوزۀ ساختار آموزشی و پژوهشی واحدها )پردیس ها، 
دانشکده ها و گروه ها( دستورالعمل آن تدوین و در آخرین 
نشست هیات امنا به تصویب رسید و اجرای آن در دستور 
کار ســال 1399 قرار گرفت. بر اساس این دستورالعمل به 
منظور کوتاه شــدن فرایندهای اجرایی، ســاختار مدیریتی 
واحدهای آموزشی دانشــگاه حداکثر در دو سطح خواهد 
بود. پیش بینی می شــود بــا اجرای این مصوبه، دانشــگاه 
در حوزه اجرایی چابک تر شــده و یکی از موانع توســعه 
همکاری های بین رشته ای در حوزه های آموزش، پژوهش 

و فناوری از میان برداشته شود.
از دیگر اقدامات مشــترک معاونت هــای طرح و برنامه و 
سرمایه گذاری و توسعه تهیه گزارش تاثیر اجتماعی دانشگاه 
است که امیدوارم در سال 1399 این گزارش برای اولین بار 

در ایران توسط دانشگاه تهران منتشر شود.

یکی از زیر ساخت های مهم دانشگاه برای تحقق دانشگاه نسل 
ســوم و چهارم، دانشگاه کارآفرین و دانشگاه مسئولیت پذیر 
تکمیل طرح شهر دانش است که خوشبختانه با توجه به نظر 
حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری موانعی که چند 
ماهی اجرای طرح را با مشکل روبرو کرده بود مرتفع  گردید. 
امید است پیشنهاد طرح تفصیلی محدوده شهر دانش توسط 
دانشگاه بر مبنای مطالعات علمی و طراحی های کارشناسی 
شده و جلب مشــارکت مالکان و ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی و دولتی در سال 99 به تصویب کمیسیون ماده 5 
شــهر سازی و سایر مراجع ذیربط برسد. پیش بینی می شود 
در ســال 99 برج بیوتکنولوژی، ساختمان فرهنگی، فناوری 
دانشکده دامپزشکی و چند ساختمان دیگر با پشتیبانی معاونت 
علم و فناوری و مشارکت وزارت نفت به بهره برداری برسند. 
عالوه برآن اجرای چندین پروژه بزرگ دیگر توسط دانشگاه 
تهران و دانشگاه علوم پزشــکی با توکل به خداوند شروع 

خواهد شد.
ناگفته آشــکار است که این گزارش همه اقدامات دانشگاه 
شامل دانشکده ها و پردیس ها را شامل نشده و امکان شرح 
دقیق و مفصل همه فعالیت ها امکان پذیر نیست. هدف این 
گزارش ارائه اقدامات در کلیات است و بدیهی است برای 
دسترسی به همه اقدامات باید به وب سایت ها و گزارش های 

معاونت ها و دیگر واحدهای دانشگاه مراجعه نمود. 
در خاتمه آرزو می کنم در ســال 1399 مــردم ما و جهان 
شاهد کنترل و مدیریت هرچه سریع تر ویروس کرونا بوده 
و از این رخداد درس های الزم را فراگیریم. شیوع ویروس 
کرونا به احتمال زیاد سبب ایجاد تغییراتی در تفکر، حوزه 
اقتصاد، امور اجتماعی و .. در جهان خواهد شد. بنابراین ما 
ضمــن آنکه باید از حداکثر توان خود برای کنترل و مقابله 
با پیامد های شــیوع این ویروس استفاده کنیم، الزم است با 
ذهنی باز و روشن و با نگاهی علمی و اخالقی به روزهای 
پســا کرونا هم فکر کنیم. بسیار امیدوارم که به یمن الطاف 
الهی و همکاری و مشــارکت همه همکاران، دانشجویان و 
دوستداران و پشتیبانان دانشــگاه، سالی بهتر و موفق تر را 
برای دانشگاه تهران رقم خواهیم زد، همان گونه که اقدامات 
و موفقیت های دانشــگاه در سال 1398به رغم مشکالت و 
موانع زیاد مرهــون توفیقات الهی و اقدامات اعضاء  هیات 
علمی، کارمندان، دانشــجویان و همه دوستداران و مدیران 

دانشگاه بود.
باتشکر و تقدیم احترام
محمود نیلی احمدآبادی- رئیس دانشگاه
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دانشگاه سبز تهران
نماد ترویج آموزش  و اصالح الگوي مصرف

گفت وگو با دکتر سعید یزداني
گفت و گو: لیال احمديمعاون اداري و مالي دانشگاه تهران

در طرح دانشگاه سبز ذهن ابتدا به سمت فضای سبز 
دانشگاهی می رود، اما به صورت جدی تر منظور 
اداره کردن همه فعالیت های بشری و محیط  زیستی 
در قرن 21 با کمترین زیان برای محیط زیست است 
تا استفاده هاي حداکثري انسان از منابع طبیعي را که 

در قرن بیستم به اوج رسید جبران کند.
در این طرح دانشگاه هاي سراسر جهان به عنوان 
یک نماد و پایلوت در جهت حفظ و نگهداری، 
سبزســازی و ترویج آموزش های اساســی در 

مدیریت منابع محیط زیستی موثر خواهند بود. 
 واضح اســت که دانشــگاه ها به سختی تالش 
می کنند تا نقش خود را در ساختن این سیاره برای 
نسل های آینده ایفاء کنند. آنها نه تنها فضای سبز 
و سازگار با محیط زیست را در محوطه دانشگاه 

می سازند، بلکه تالش می کنند تا آموزش و آگاهی 
مردم از تأثیرات زیست محیطی و نحوه مبارزه با 
آن را ترویج دهند. می توان ادعا کرد که اگر این 
طرح هــا ادامه یابد، ســال های آینده جایگزینی 

مناسب برای نسل های آینده ایجاد خواهد شد.
دانشــگاه تهران نیز به عنوان نماد آموزش عالي 
مدتي اســت فعالیت خود را در این حوزه آغاز 
کرده و به سوي سبز شــدن گام برداشته است. 
مدیریت سبز دانشــگاه در معاونت اداري مالي 
تشکیل و درحال فعالیت است و دستاوردهاي آن 
هر سه شنبه در سایت خبري دانشگاه درج مي شود. 
براي اطالع بیشتر از اقدامات در این حوزه گفت 
و گویي با دکتر یزداني، معاون محترم اداري مالي 

دانشگاه، انجام دادیم.   
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سه هدف اصلی را 
در راستاي مدیریت 
سبز دنبال مي کنیم 

که عبارتند از  
کاهش هزینه های 

عمومی و جاری 
دانشگاه ها، ترویج 
رفتارهای آموزشی 
و پژوهشی مبتنی 
بر کاهش مصرف 
و تربیت نسلی از 

دانش پژوهان و 
فارغ التحصیالن که 
به عنوان پیشروان، 

متخصصان و 
شاغالن آینده 
جامعه فعالیت 
خواهند داشت

جناب آقاي دکتر یزداني با تشکراز اینکه دراین گفت وگو شرکت کردید در ابتدا اجازه  |
دهید بدانیم تعریف شما از دانشگاه و مدیریت سبز چیست و چه هدفي را دنبال مي کند؟

مدیریت سبز محموعه اي از اقدامات جامع، هدفمند و مستمري است که در سطوح   ج|
مختلف دانشــگاه انجام مي شود تا وضعیت موجود را براي رسیدن به مدیریت سبز که 
حفظ محیط زیســت و مصرف بهینه انواع انرژي ها ارتقاء و تداوم بخشــد. درواقع در 
مدیریت ســبز از مجموعه اي از ابزارهاي مدیریتي اجرایي استفاده مي شود که تحقق آن 

افزایش بهره وري در سطح سازمان  وحفظ محیط زیست را به همراه خواهد داشت.
به عبارت دیگر دانشــگاه ســبز رویکردی است که از یک ســو بر اصالح چرخه های 
مصــرف مواد و انرژی و از ســوی دیگر بــر کاهش تولید آالینده هــا و مواد زاید در 

دانشگاه ها تاکید دارد.
  درواقع دانشگاه سبز دانشگاهی است که تمام فعالیت  های آن اعم از آموزشی، پژوهشی، 
خدمات بهداشتی، ایمنی و حفاظت از محیط زیست به منظور استفاده کارآمد و بهینه از 

منابع و انرژي در تحقق اهداف توسعه پایدار جامعه باشد.
مهمترین اهداف استقرار دانشگاه سبز را چه مي دانید؟ |

ســه هدف اصلی را در راســتاي مدیریت ســبز دنبال مي کنیم کــه عبارتند از  کاهش 
هزینه های عمومی و جاری دانشــگاه ها، ترویج رفتارهای آموزشی و پژوهشی مبتنی بر 
کاهش مصرف و تربیت نسلی از دانش پژوهان و فارغ التحصیالن که به عنوان پیشروان، 
متخصصان و شــاغالن آینده جامعه فعالیت خواهند داشت. بنابراین حفاظت از محیط 
زیســت، بهبود روش های مدیریت سبز در واحدهاي آموزشــی، اداری و…، کاهش 
مصــرف منابع طبیعی و اولیــه، کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات و پســماندها، 
اجتناب از وقوع حوادث اضطراری، رعایت مقررات و قوانین زیســت محیطی، جذب 
کمک های ملی و بین المللی در جهت بهینه ســازی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در 

دانشگاه از مهمترین اهداف مدیریت سبز است.
یکي از مسائل مهم و موثر در مدیریت سبز، مدیریت سبز منابع انساني است و آموزش  |
سبز یکي از اقدامات مهم و دراقع پیش نیاز مدیریت سبز است در این خصوص چه برنامه هایي 

انجام شده و یا در نظر دارید؟

 در حوزه آموزش و پژوهش برنامه هایي اجرا شده است از جمله دعوت از متخصصان 
براي آموزش و اصالح الگوي مصرف، مصرف درســت انــرژي و برگزاري دوره های 
آموزشــی همچون اصالح الگوی مصرف، آشنایی با مبانی دانشگاه سبز و سومین برنامه 
راهبردی برای کارکنان دانشــگاه و همایش دانشگاه ســبز ویژه معاونان اداری و مالی 
واحدهای دانشــگاه را برگزار کردیم که بســیارمفید بوده و اثر این دوره کامال در رفتار 

مدیران و همکاران مشهود است.
 از جمله اقدامات و برنامه هاي دیگر مدیریت ســبز در دانشگاه شامل: تعریف عناوین 
و پایان نامه های مرتبط با اهداف توسعه پایدار در حوزه های مختلف، تشویق موسسات 
و دانشــکده هایي که در حوزه محیط زیست، مدیریت سبز و توسعه پایدار عمل کنند، 
تشکیل تشکل ها و کمیته هاي مختلف که در زمینه های توسعه پایدار و حفاظت از محیط 
زیســت فعالیت می نمایند، استفاده از نشریات و ســایت دانشگاه براي اطالع رساني از 
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مشارکت 
دانشجویان و 
حمایت از پایان نامه 
هاي مرتبط با 
مدیریت سبز از 
برنامه هاي ما در 
راستاي مدیریت 
سبز است. کمیته 
مدیریت سبز در 
بسیاري از واحدها 
ایجاد شده که باید 
حمایت شوند و 
درصدد هستیم در 
صورت اختصاص 
بودجه از آنها 
حمایت کنیم

اقدامات انجام شده و ارائه اطالعات مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار و برگزاری 
رویدادها و همایش های علمی مرتبط با محیط زیست و توسعه  پایدار از دیگر اقدامات 

انجام شده در حوزه آموزش است.
شوراي راهبردي مدیریت سبز بر چه اساس تشکیل شد و چه ساختاري دارد؟ |

دســتورالعمل مدیریت ســبز که به تایید وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه رسیده 
بود، ســال 1395به دانشگاه ها ابالغ شد و طبق ماده 3 این دستورالعمل براي دستیابي به 
اهداف این طرح الزم اســت شوراي راهبردي مدیریت سبز در تمامي دانشگاه ها همراه 

با کمیته هاي تخصصي مربوطه تشکیل شود.
مدیریت شــوراي راهبردي دانشــگاه تهران به عهده ریاســت محترم دانشگاه است و 
معاونت اداري مالي نیز مســئول نظارت و اجراي مدیریت ســبز در دانشگاه است. در 
ســطح کالن این شورا سیاستگذاري و نظارت و تصویب و اجراي برنامه هاي مدیریت 

سبز را بر عهده دارد. 
انرژي و توسعه  تا کنون در دانشگاه تهران در راستاي کاهش مصرف  اقداماتي  چه  |

پایدار انجام شده است. 

استفاده بهینه از آب یکي از برنامه هاي ما براي کاهش مصرف آب بوده است.  دو رشته 
قنات دانشــگاه که ریزش کرده بود با اختصاص بودجه از سوي وزارت علوم ترمیم و 
احیا شد. خریداري و نصب سیستم هاي کاهنده فشار آب، استفاده از آب بازیافتی، ایجاد 
بستر فرهنگ سازی عمومی در زمینه کاهش تولید پسماند و استفاده مجدد از پسماندها 

و تفکیک از مبدا.
تعویض المپ های پرمصرف داخلی ســاختمان ها به ویژه در خوابگاه ها که بیشــترین 
مصــرف را دارند با المپ هاي  کم مصرف. یک میلیارد بودجه براي اصالح روشــنایي 
در دانشــگاه اختصاص داده ایم که در صــورت اجرا 50 درصد کاهش مصرف خواهیم 
داشت. عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف، فرهنگ سازی تغییر آداب و رفتار ناهنجار 
با محیط زیست…، استفاده از سیســتم های آبیاری نوین در فضای سبز ساختمان هاي 
دانشــگاه، مدیریت زباله های الکترونیکی و ســخت افزاری، کاهش استفاده از خودرو، 
آموزش دانشــجویان برای تبدیل شــدن به شــهروندان مســئولیت پذیر محیط زیست 
)خصوصا خوابگاه( از جمله اقداماتي است که در دانشگاه درحال انجام است. عالوه بر 
آن، به منظور نظارت بر اجراي برنامه هاي مدیریت سبز در دانشگاه در هر ساختمان یک 
نفر مســئول کنترل مصرف انرژي تعیین شده است که نحوه مصرف را در هر ساختمان 

بررسي و گزارش مي کند.
به  کارگیري  سیستم هاي هوشمند  و تکنولوژي نوین  که مي تواند بسیاري از عادات  |
منفي مصرف را کاهش دهد در کاهش مصرف انرژي و توسعه پایدار موثر است در این زمینه 

چه برنامه هایي دارید.

اکثر تجهیزات دانشــگاه از جمله کابل ها و موتورخانه ها، لوله هاي آب و زیرساخت ها 
فرسوده  شده که خود باعث هدررفت انرژي مي شود تا به حال 20 درصد این تجهیزات 
اصالح و بازســازي شــده و امیدواریم بودجه الزم به دانشــگاه داده شــود تا تمامي 
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تجهیزات اصالح شــود. همان طور که اشــاره کردم امسال 
یــک میلیارد بودجه براي اصالح روشــنایي در دانشــگاه 
اختصاص داده شــده و با چند شــرکت تولیدي روشنایي 
قرارداد بســته ایم. هوشمندسازي موتورخانه ها  کم مصرف 
هم یکي از اقدامات اســت  که در راســتاي مدیریت سبز 
بســیار موثر خواهد بود. موتورخانه هــاي ما واقعا قدیمي 
است و نیاز به هوشمندسازي دارد. وزارت علوم به ما قول 
داده که بودجه اي براي هوشمندســازي به ما پرداخت کند 
و امیدواریم با هوشمندســازي ایــن موتورخانه ها ونصب 
کنتورهاي مجزاي بــرق، آب و گاز براي هر واحد بتوانیم 

اقدام موثري در کاهش انرژي برداشته باشیم.
حرکت  براي  کارکنان  و  مدیران  در  انگیزه  ایجاد  براي  |
به سوي سبز شدن و توسعه پایدار چه برنامه هایي انجام شده 

است؟

دریافت گزارش های دوره ای از واحدهای مختلف دانشگاه، 
ارســال گزارش های ساالنه به وزارت علوم براي رتبه بندی 
ســاالنه دانشــگاه های ســبز، برگزاری رویداد رقابتی بین 
واحدهای مختلف دانشگاه در حوزه مدیریت سبز و انتخاب 

واحدهــا و افراد برگزیده به منظــور ایجاد انگیزه و رقابت 
بین واحدهای مختلف دانشــگاه و معرفي دستاوردهاي هر 
واحد از جمله اقدامات انگیزشــي ما بوده است. واحدها را 
تشــویق کردیم تا درصورت حرکت به سمت دانشگاه سبز 
و برداشــتن گام هاي الزم و موثر 50 درصد هزینه ها به آنها 
بازگردانده شود و با انتخاب و معرفي واحدهاي کم مصرف 
جایزه اي به آنها تعلق خواهد گرفت تا انگیزه اي شود براي 
کاهش مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف. باید تالش 
کنیم دانشــجویان هم در این حوزه وارد شوند و مشارکت 
دانشــجویان و حمایت از پایان نامه هاي مرتبط با مدیریت 
ســبز از برنامه هاي ما در راستاي مدیریت سبز است. کمیته 
مدیریت ســبز در بســیاري از واحدها ایجاد شده که باید 
حمایت شــوند و درصدد هســتیم در صورت اختصاص 

بودجه از آنها حمایت کنیم.
راچگونه  سبز  مدیریت  اجراي  براي  دانشگاه  بودجه  |

مي بینید.

به صورت دستوري دانشگاه ها باید هرساله طي ابالغي، یک 
درصــد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور اســتقرار 
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سیســتم مدیریت سبز هزینه کنند و گزارش هم از ما خواسته مي شود، ولي حقیقت این 
است که هزینه هاي باال و محدودیت هاي مالي دانشگاه ما را در اجراي این طرح محدود 
مي کند. با ســازمان برنامه و بودجه مذاکراتي انجام شــده است و طرحي ارائه کرده ایم 
که بر اســاس آن چیزي حدود 8 میلیارد پول نیــاز داریم. در صورت تامین این بودجه 

اقدامات موثري انجام خواهد شد.
به نظر شما دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي جایگاه مناسبي در این حوزه  |

به دست آورده است؟

متاسفانه در دوره هاي قبلي دانشگاه هاي دیگر در این حوزه به عنوان دانشگاه هاي پیشرو 
در اجراي سیاست هاي مدیریت سبز معرفي شدند. دلیل این امر درواقع عدم اطالع رساني 
و درج اطالعات در ســامانه ویژه مدیریت سبز بوده که درصورت توجه به این بخش و 
ورود کلیه اطالعات مربوط در سامانه، رتبه بهتري به دست مي آوردیم. دانشگاه تهران در 
کشور الگو است و باید رتبه اول را داشته باشد. ما با وزارت علوم همسو هستیم و در سال 

1۴00 همایش بین المللي مدیریت سبز را در دانشگاه تهران برگزار خواهیم کرد.
همان طور که عرض کردم فعالیت زیادي در دانشگاه انجام شده که متاسفانه جمع آوري 
و اطالع رســاني نشده اســت. در این راستا دفتر مدیریت ســبز در اداره کل طرح هاي 

عمراني دانشگاه تاسیس شده و همکاران خوبي با این دفتر همکاري دارند.
همچنین سایت دانشگاه ســبز با هدف فرهنگ سازی در خصوص فعالیت های زیست 
محیطی، حفظ منابع و بهینه ســازی مصرف به پیشــنهاد معاونت اجرایي حوزه ریاست 
وروابط عمومي راه اندازی شــد.  وب ســایت دانشگاه ســبز اخبار مدیریت سبز را هر 
سه شنبه در سایت دانشگاه بارگذاري کرده و اینها بسیار کمک کننده است و امیدواریم با 
انعکاس درست و کامل اخبار این حوزه دانشگاه جایگاه واقعي خود را به دست آورد.

همکاري دانشگاه تهران با دانشگاه هاي داخلي و بین المللي چگونه است؟ |

با 13 دانشگاه سطح یک کشور همکاري داریم و از تجربیات آنها استفاده مي کنیم. عالوه 
بر آن از تجربیات بین المللي نیز اســتفاده مي کنیــم و متخصصان ما درحال رصدکردن 
تجربیات و اقدامات دانشــگاه ها در سطح بین الملل هســتند. مطالعات تطبیقي در این 
خصوص در حال انجام اســت و امیدوارم با دانشــگاه هایي که تجربیات خوبي در این 
زمینه دارند به صورت مســتقیم همکاري داشته باشیم. در حوزه بین الملل ارتقای قابل 
توجه دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان تحت عنوان »گرین متریک« در سه 
ســال گذشته قابل تقدیر اســت. همچنین از اهداف آتی دانشگاه در این حوزه، حضور 
دانشگاه تهران در باشگاه دانشگاه های سبز در سطح دانشگاه های برتر جهان و عضویت 

در نهادهای بین المللی مرتبط در عرصه محیط زیست و مسائل جهانی آن است.
همکاري پردیس ها ودانشکده هاي دانشگاه را با مدیریت سبز چگونه ارزیابي مي کنید. |

هنوز آن طور که انتظار مي رود مدیران دانشــگاه بحث مدیریت ســبز را به جد پیگیري 
نکردند. برخي واحدها همکاري خوبي داشته اند. خوشبختانه حوزه معاونت داشجویي 
کارهاي خوبي را آغاز کرده است. یکي از واحدهایي که مصرف انرژي باال است خوابگاه ها 
هســتند. اگر بتوانیم بحث مدیریت ســبز را در تمامي خوابگاه هاي دانشگاه اجرا کنیم، 

اجراي موارد مرتبط 
با مدیریت سبز، 
همکاري همه 
واحدهاي دانشگاه 
را مي طلبد. حوزه 
معاونت اداري 
مالي به کمک همه 
مدیران و واحدهاي 
دانشگاه نیاز دارد 
و از پیشنهاد و 
ایده هاي آنها 
استقبال مي کند تا 
دانشگاه بتواند در 
مدیریت سبز الگو 
شود
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موفقیت چشمگیري خواهیم داشت. اداره کل خوابگاه ها در 
چهارچوب طرح »سرای ســبز« دانشگاه، موضوعاتی مانند 
بهینه سازی مصرف آب، بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش 
میزان فضاهای سبز، استفاده از آب های خاکستری، مدیریت 
پسماند و آموزش های محیط زیستی به دانشجویان را انجام 

داده است.
 اداره کل خوابگاه ها دستاوردهایی نسبتا خوبي داشته است 
که توسعه و بومی سازی فناوری پیشرفته تصفیه فاضالب و 
بازیافــت آب با کیفیت در مبدأ تولید، بهره گیری از فناوری 
هیبریدی ازناســیون- بیوراکتور غشایی به صورت درجا و 
زیرزمینی، توســعه فناوری های حذف آالینده های نوظهور 
و ترکیبــات آنتی بیوتیکی و هورمون ها از فاضالب و ایجاد 
الگوی توســعه فضای سبز و تأمین بخشی از آب مورد نیاز 
از طریق بازیافت آب از پساب از جمله اقداماتي که در این 

حوزه انجام شده است.
ضمنا فعالیت هــای مؤثری در معاونت فرهنگی و اداره کل 

امور فرهنگی و اجتماعی نیز، در قالب جشنواره های فرهنگ 
دانشگاه تهران در سال های گذشته در بخش های انجمن های 
علمی دانشــجویی، کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و 
دینی، نشریات دانشــجویی، ایده های برتر فرهنگی، آثار و 
تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان، اعضای هیأت علمی 
و کارکنان و هم چنین پایان نامه دانشــجویی برتر در حوزه 
فرهنگ دانشگاهی و مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی، با 
محور مشخص و خاص »دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست« 

صورت گرفته است.
در پردیس هاي کشــاورزي و منابع طبیعي و ابوریحان نیز 
کارهاي خوبي انجام شــده به خصوص پردیس ابوریحان 
یکي از واحدهاي پیشگام در راستاي مدیریت سبز است و 

طي ساله هاي گذشته اقدامات موثري را انجام داده است.
زیست  محیط  سازمان  با  همکاري  براي  برنامه اي  آیا   |

درنظر دارید؟

قطعا همکاري با این ســازمان به نفع دانشگاه خواهد بود. 
ما از همکاري با این ســازمان استقبال مي کنیم و امیدواریم 
در بحث محیط زیســت به خصوص توسعه فضاي سبز و 

مصرف آب همکاري موثري داشته باشیم.
سبز  براي  تهراني ها  دانشگاه  از  انتظاري  چه  پایان  در  |

شدن دانشگاه دارید؟

از همــه عزیزان انتظــار دارم که از مصــرف بیش از حد 
انرژي پرهیز کنند، چرا که باید پاســخگوي نسل هاي آینده 
باشــیم. اجراي موارد مرتبط با مدیریت سبز، همکاري همه 
واحدهاي دانشــگاه را مي طلبد. حوزه معاونت اداري مالي 
به کمک همه مدیران و واحدهاي دانشــگاه نیاز دارد و از 
پیشنهاد و ایده هاي آنها استقبال مي کند تا دانشگاه بتواند در 

مدیریت سبز الگو شود.
پیشنهاد من این اســت که واحدي را به نمایشگاه دانشگاه 
ســبز اختصاص دهیم تا دســتگاه ها، اقدامات، نشریات و 
بروشــورهاي مرتبط با دانشگاه سبز را براي عموم مردم به 
نمایش بگذاریم تا حرکت به سمت جامعه سبز مورد توجه 
همه مردم قرارگیرد. لذا فکر مي کنم اگر دانشــگاه تهران به 
عنوان  دانشــگاه مادر در کشــور در این زمینه تالش کند، 
پیشگام باشــد و اطالع رساني کند مي تواند گام هاي موثري 

در مصرف بهینه کل کشور بردارد.
با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید. |
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گـــــــــــــــــــــــــزارش

بیست و ششمین اجالس رؤسای 
دانشگاه های بزرگ کشور برگزار شد

با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد
نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی 

جدیداالستخدام دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در جشنواره 
پژوهش و فناوری:

پژوهش در دانشگاه ها باید در جهت 
حل مسائل 

و مشکالت کشور تعریف شود

35 هزار میلیارد تومان برآورد خسارت 
سیالب در گزارش نهایی هیات ویژه ملی 

سیالب ها



۳5 هزار میلیارد تومان برآورد خسارت سیالب
در گزارش نهایی هیات ویژه ملی سیالب ها

دکتر محمــود نیلی احمدآبادی، رئیس هیــأت ویژه گزارش 
ملی ســیالب ها، از ارسال گزارش نهایی هیأت ویژه به رئیس 
جمهور خبر داد که بر اســاس این گــزارش 35 هزار میلیارد 
تومان خسارت سیالب های کشور در اوایل سال جاری برآورد 

شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران، دکتر محمود نیلی 
احمدآبــادی، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها، در 
نشست خبری ارائه گزارش نهایی سیالب های اواخر سال 97 
و اوایل سال 98 کشور که 19 اسفند 1398 به صورت مجازی 
برگزار شد، ضمن اعالم این خبر گفت: »هدف از برگزاری این 
نشست مجازی اعالم این نکته بود که با حفظ رعایت نکات 
ایمنی و بهداشتی فعالیت در حوزه های مختلف دانشگاهی و 
به ویژه هیأت ادامه داشته است. به رغم انتشار ویروس کرونا و 
وجود شــرایط اضطراری در کشور، اما همچنان هیأت وظیفه 
خود دانسته تا مسئولیتی را که بر عهده داشته را به انجام برساند 

و نتایج آن را به رئیس جمهور و مردم ارائه دهد«.
وی افزود: »هرچند هم اکنون کشــور در شرایط ویژه ای قرار 
گرفته اســت، اما این بدان معنا نیســت که به دیگر امور مهم 
پرداخته نشود. یکی از یافته های مهم هیأت تمرکز بر امور در 
شرایط بحرانی است، بنابراین گزارش نهایی باید ارائه می شد تا  
اگر در شرایط مشابه بحران سال گذشته قرار گرفتیم آن را بهتر 
مدیریت کنیم و یا اینکه مانع از اتفاق افتادن چنین بحران هایی 

شویم«.
دکتر نیلی احمدآبادی خاطر نشان کرد: »حکم رئیس جمهور به 
همراه تعدادی پرسش بود و هیأت در گام نخست وظیفه خود 
می دانست تا به پرسش های مطروحه پاسخ دهد که البته پاسخ 
آنها در دی ماه ســال جاری تقدیم رئیس جمهور شد. لذا بر 
اساس حکم صادره هیأت ویژه وظیفه خود را انجام داده بود، 
اما این هیأت تصمیم گرفت یک گزارش نهایی هم تهیه کند 
که این گزارش روایت، تحلیل، درس آموخته ها و پیشــنهادها 
به اضافه گزارش کارگروه ها و همینطور گزارش نشســت با 
اسکاپ را شامل می شــود. محتوای گزارش نهایی فقط برای 
رئیس جمهور ارســال شده است و با نظر ایشان درباره شیوه 

انتشار آن تصمیم گیری خواهد شد«.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها در ادامه به تشریح 
گزارش نهایی ســیالب ها پرداخت و تاکید کرد: »تفاوت این 

گزارش با گزارش پاســخ به پرســش ها در این است که در 
گزارش نهایی یک کلیت منســجم ارائه شده است. گزارش 
نهایی شــامل یک پیش گفتار است که سعی شده نگاه و یافته 
کلی هیأت را ارائه دهد و یک خالصه مدیریتی اســت برای 
کســانی که فرصت مطالعه گزارش نهایــی را ندارند. در این 
گزارش روایت سیل هم آمده، هر چند در گذشته به صورت 

یک گزارش مستقل منتشر شده است«.
وی ادامــه داد: » بخــش تحلیل، ارزیابی و آسیب شناســی با 
محورهای سازمان دهی، مقررات، استاندارها و دستورالعمل ها، 
رویه و فرایند، تجهیزات و فناوری، آموزش، توانمندســازی، 
نتایــج، فرماندهــی، تحلیل هــای اجتماعــی، اقتصــادی و 
زیست محیطی به عنوان مفصل ترین بخش گزارش نهایی است 
و در ادامه گزارش نیز درس آموخته ها و پیشنهادها عنوان شده 

است«.
دکتر نیلی احمدآبادی گزارش هیأت ملی سیالب ها را محصول 
دانش محققان، صاحب نظران و کارشناسان کشور توصیف کرد 
و افزود: »این گزارش با استناد به آمار و اطالعات دریافتی تهیه 
و تدوین شده است و امید داریم تا با مطالعه دقیق این گزارش، 
در آینده شاهد آسیب ها و خسارت های ناشی از سیالب ها و 

بارش های شدید در کشور نباشیم«.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها، با طرح این پرسش 
کــه آیا یافته های هیــأت ویژه می تواند مورد اســتفاده دیگر 
بحران ها و مشکالت کشور قرار بگیرد، گفت: »تفکر ما بر این 
است، این گزارش مستقل از مصادیق آنکه مربوط به سیل است 
می تواند در حوزه های دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد و یک 
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چهارچوب کلی را برای جلوگیری از صدمات و آسیب ها برای 
مشکالت و حوادث کشور فراهم آورد«.

دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان 
یافته های هیأت ویژه پرداخت و اظهار کرد: »مدیریت سیالب 
به دلیل ماهیت بین بخشــی این ظرفیــت را دارد که هرگونه 
تالشــی برای بهبود آن سبب بهبود در سایر امور نیز می شود. 
برای مثال، هرگونه اصالح در نظام فنی و اجرایی کشــور که 
منجر به بهبود ساخت و سازها و یا ارتقاء برنامه ریزی، طراحی 
و اجرای طرح های عمرانی شــود به ارتقاء تاب آوری در برابر 
زلزله، کاهــش هزینه های دولت و ارتقاء ســالمت در نظام 

برنامه ریزی توسعه می انجامد«.
به گفته وی هر اصالحی در زیرساخت های هواشناسی کشور 
که مســتقیم در مدیریت سیالب مؤثر است بر بهبود خدمات 
هواشناسی به بخش کشاورزی، حمل و نقل و سایر مشتریان 

داده ها و تحلیل های هواشناسی نیز تأثیر دارد.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها، افزود:»همین موضوع 
را می توان در بحث محیط زیست و در مباحثی چون تغییر اقلیم 
نیز تکرار کرد. مسئله تغییر اقلیم هم باعث ایجاد خسارت های 
سیالبی خواهد شد و هم در حوزه های دیگر نظیر تولید گرد 
و خاک، آلودگی محیط زیســت و آلودگی شــهرها می تواند 
خسارات و تأثیراتی را به همراه آورد. بنابراین، این گزارش هم 
به اســتناد مصادیق و هم یافته های ضمنی و کالن می تواند در 

حوزه های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد«.
دکتر نیلی احمدآبادی تأکید کرد: »یکی از یافته های مهم هیأت 
این اســت که ما بتوانیم قبل، زمان وقوع بحران و بعد آن را به 
عنوان یک کلیت در نظر بگیریم و با توجه به این موضوعات 
مسئله را مدیریت کنیم، اما صرف توجه به زمان وقوع بحران 

و تکیه بــر آن و عدم توجه به قبل و بعــد از آن می تواند ما 
را دچار خســران کند. شاید در آینده و بعد از غلبه بر بحران 
بتوان موضوع انتشار کرونا در کشور را هم با همین مدلی که 
در ِهیأت مورد استفاده قرار گرفته است مورد تحلیل قرار داد 
تا دریابیم که قبل، حین و بعد از این بحران چه کارهایی باید 

انجام می گرفت«.
وی با بیان اینکه هیأت ویژه توانسته یک الگو را برای مدیریت 
بحران و یا پیشگیری از خسارت های بحران ها و مسائل کشور 
ارائــه کند، گفت: »امیدوارم این مجموعه گزارش ها نه فقط از 
دیدگاه موضوع سیالب، بلکه برای دیگر بحران های کشور نیز 

مورد استفاده قرار بگیرد«.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها، بهبود حکمرانی را 
به عنوان یافته کالن و مهم هیأت برشمرد که می تواند به کاهش 
صدمات و آسیب های آینده و مشکالت کشور منتهی شود که 
بر این اساس، هیأت تالش کرده تا در تمامی این گزارش این 

موضوع را مورد توجه قرار دهد.
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان خاطرنشان کرد: »گزارش نهایی 
به رئیس جمهور ارائه شده است و هیأت آمادگی دارد که در 
ادامه برای پیاده سازی راهکارها و پیشنهادها به دولت، مجلس 
و قوه قضائیه یاری رســاند، این یافته هــا و راهکارها نیازمند 
پیاده ســازی است. بنابراین، عالوه بر اینکه ظرفیت های بسیار 
خوبی در دســتگاه های اجرایی کشور وجود دارد، اما ظرفیت 
کارشناسی و تخصصی اعضای هیأت ویژه می تواند در اجرای 

بهتر راهکارها و یافته ها کمک کند«.
در ادامه این نشســت خبری، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی 
ســیالب ها و هم چنین هــر یک از مســئوالن کارگروه ها به 

پرسش های طرح شده از سوی خبرنگاران پاسخ دادند.
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رئیس هیأت  ویژه گزارش ملی ســیالب ها، با عنوان اینکه 
بحران، محصول عملکرد ما قبل از بحران است، بحث تغییر 
اقلیم در کشــور را مهم ترین یافته هیأت ویژه برشــمرد که 
باید در استراتژی ها و برنامه های راهبردی مورد توجه قرار 

بگیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها و 
رئیس دانشگاه تهران، ۶ بهمن1398، در نشست خبری ارائه 
گزارش نهایی سیالب های اخیر، بر ارتقای جایگاه و توجه 
به اقتدار مدیریت بحران کشــور در سطوح مختلف به ویژه 
در موضوعات بحران در سه دوره قبل، حین و بعد از وقوع 
بحــران به عنوان یکی از موضوعــات مهمی که باید مورد 

توجه دستگاه ها و نهادهای ذیربط قرار بگیرد، تأکید کرد.
وی با انتقاد از اینکه در زمان وقوع بحران و البته کمی بعد 
از آن همه نســبت به موضوع اتفاق افتاده حساس می شوند 
و به مرور موضوع به فراموشی سپرده خواهد شد، تصریح 
کرد  کــه بحران، محصول عملکرد ما قبل از بحران اســت 
و حاصل ســال ها کار نادرســت و تجمیع آنها دلیل وقوع 

بحران های شدیدی چون سیالب است«.

دکتر نیلی احمدآبادی بــا تبیین یافته های مهم هیأت ویژه، 
بحث تغییر اقلیم را یکی از مهمترین آنها برشــمرد و گفت: 
»بحــث تغییــر اقلیم در کشــور جدی گرفته نشــده و در 
استراتژی ها و برنامه های راهبردی مورد توجه قرار نگرفته 
اســت. در حالی که امروزه جهان با پدیده تغییر اقلیم مواجه 
است که می تواند به خشکسالی و یا حتی در برخی از مواقع 
به بارش هاي شــدید نیز منجر شود. بنابراین، الزم است که 
در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها تغییر اقلیم لحاظ شود 
تا بر این اساس بتوانیم حوادث را بیشتر و بهتر کنترل کنیم«.
بنا بر اعالم رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها، نظر 
هیأت در بررسی های علل سیالب بر این بوده که از باال دست 
باید موضوع حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مورد توجه 
قرارگیرد. تخریب محیط زیست و دست کاری های اشتباه در 
طبیعت و بســتر رودخانه و ساخت و سازهای نادرست اثر 
تخریبی و شدت سیالب را افزایش می دهد. بنابراین، لزوم 
نگرش جامع بــه حوزه آبریز از منظر ســیالب و طراحی 
طرح هــای مرتبط و مکمل آبخیــزداری، حفظ جنگل ها و 
مراتع، احداث سازه های آبی نظیر سدها و سیل بندها، حفظ 
حریــم رودخانه ها با تأکید بر جلوگیری از تعرض به منابع 

رئیس هیأت  ویژه گزارش ملی سیالب ها:

تغییر اقلیم مهم ترین یافته 
هیأت  ویژه سیالب ها

22دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 124



طبیعی از جمله مواردی است که باید مورد توجه مسئوالن 
و نهادهای ذیربط قرار بگیرد«.

رئیس دانشــگاه تهران بحث الزام به تنقیح، شفاف سازی و 
به هنگام سازی قوانین و مقررات و دستورالعمل ها را از دیگر 
یافته های هیأت ویژه عنوان کرد و افزود: » در برخی موارد 
قوانینی وجود دارد که به دقت و یا درســتی اجرا نمی شوند 
و در بخشــی نیز با کمبود قوانین مواجه هستیم که همه این 
مســائل می تواند ضعف ها و کمبودهایی را به همراه آورد. 
بازنگری ویژه در ضوابط و مقررات فنی شهرسازی، احداث 
زیرساخت ها و تعیین کاربری ها، لزوم رفع کاستی های نظام 
فنی اجرایی کشــور در ابعاد مختلف، به کارگیری امکانات 
و تجهیزات ســخت افزاری و نرم افزاری و تکنولوژی های 
جدید به ویژه در امور هواشناســی و آب شناســی، تقویت 
همبســتگی ملی، ایجاد اعتماد عمومی، تبیین و تنظیم نقش 
نیروها و نهادهای مردمی و آموزش و ارتقای سطح ادراک 
خطــر و بهره گیری از ظرفیت آنها از جمله یافته های هیأت 
هســتند که می توانند براي افزایش تاب آوری در زمان های 
قبل، حین و بعد حوادث طبیعی به ویژه ســیل و در کاهش 

آسیب ها مورد توجه قرار بگیرند«.
وی با اشــاره به گزارش های ارائه شــده در زمینه بررسی 
علل ســیالب های اخیر گفت: »گزارش اول روایت ســیل 
بود و گزارش دوم پاســخ به 110 سوال طرح شده از سوی 
رئیس جمهور اســت، البته با توجه به تشکیل کارگروه های 
آموزش و منابع انسانی حدود 17 سوال دیگر اضافه شد و 
در این گزارش 127 ســوال به صورت مشروح پاسخ داده 

شده است«.
دکتر نیلی احمدآبادی با تشریح اقدامات صورت گرفته در 
هیأت ویژه خاطرنشــان کرد: »در مجموع 708 متخصص و 
صاحب نظر برای تهیه گزارش با هیأت همکاری کرده اند و 
بیش از ۴30 جلسه در بین کارگروه ها و هیأت تشکیل شد. 
هم چنین 2۴9 جلســه با ارگان ها و سازمان ها برگزار شده 
اســت. 78 بازدید میدانی نیز از سوی هیأت صورت گرفته 
است. در سیل اخیر سیستان و بلوچستان هیأتی اعزام شد تا 
این موضوع مورد بررســی قرار گیرد که با توجه به شرایط 
ویژه این منطقه آیا می توان یافته های گزارش سیالب را در 
سیل سیستان و بلوچســتان نیز پیاده سازی کرد و به مناطق 

مختلف عمومیت داد«.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها، بــا بیان اینکه 
گزارش ارائه شــده 310 صفحه اســت، تاکیــد کرد: »کل 
گزارش تفصیلی کارگروه ها 7 هزار و ۶00 صفحه اســت. 

در این مرحله کار هیأت پاســخ به ســوال های طرح شده 
از ســوی رئیس جمهور بــوده اســت و در آینده نزدیک 
یک گــزارش نهایی دیگر ارائه خواهد شــد. تعداد زیادی 
از اعضای هیأت علمی دانشــگاه ها و متخصصان تراز اول 
کشور با هیأت گزارش سیالب همکاری داشته اند. هم چنین 
تــالش ما بر این بوده تا از تجارب جهانی در تهیه گزارش 
اســتفاده کنیم، در این زمینه دو نشســت بین المللی برگزار 
شــد، یک نشست با ســازمان WHO و یک نشست نیز با 
اســکاپ بوده است که این نشست ها نتایج بسیار خوبی را 

به همراه داشته است«.
رئیس دانشــگاه تهران با اشــاره به اینکه در تهیه گزارش، 
اســتفاده از تکنولوژی هــای نوین همواره مــورد توجه 
هیأت بوده اســت، گفت: »مدیریــت دانش به طور جدی 
مورد توجه هیأت قرار گرفت به گونه ای که یک سیســتم 
یکپارچه برای مستندســازی اطالعات شکل گرفته است 
و تــا کنون 5 هزار رکورد شــامل ویدئو، صوت، تصویر، 
مکتوب و مقاالت در آن ثبت شــده است. بر این اساس، 
برای کســانی که تمایل دارنــد در آِینده در این خصوص 
تحقیق کنند یک امکان بســیار خوبی فراهم شــده است. 
گزارش همه دســتگا ه ها در مدیریت دانش نیز بارگذاری 
شــده و برای اینکه این اطالعات در اختیــار عموم قرار 
داده شــود با تعداد زیادی از دســتگاه ها مکاتبه شده و تا 
جایی که نهادها و دســتگاه های ذیربط موافقت دارند، این 
اطالعــات در آینده از طریق سیســتم یکپارچه در اختیار 

عموم قرار خواهد گرفت«.
وی با تأکید بر اینکه گزارشی که به رئیس جمهور ارائه شد 
مبتنی بر یافته های دقیق و متقن اســت، افزود: »هیأت ویژه 
گزارش ملی ســیالب ها، با دقت، وسواس و کار بسیار زیاد 
موضوع سواالت و بحث سیل را مورد بررسی قرار داد و به 
جز کارگروه اجتماعی و فرهنگی که پیمایشــی را در سطح 
ملی انجام داده و آمارهایی را در این زمینه توانســته کسب 
کند، مبنای اطالعات و آمار، مطالبی است که از دستگاه های 
مختلف دریافت شــده است. البته در آمارهایی که به هیأت 
منعکس شد تفاوت هایی وجود داشت و هیأت درحد توان 
خود تالش کرد تا راستی آزمایی کند و در نهایت اطالعات 
و آماری انتخاب شــد که از لحاظ جایگاه ســازمانی بیشتر 
مورد اعتماد بوده اســت. از نظر تحلیــل یافته ها نیز دقت 
زیادی انجام شــد تا سرمایه ارزشــمندی که نتیجه تالش 
دســتگاه های  و  متخصصان، صاحب نظران  دانشــگاهیان، 

مختلف است در اختیار کشور قرار بگیرد«.
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دکتر نیلی احمدآبادی عنوان کرد: »برای اطمینان از صحت 
گزارش هیــأت، قبــل از ارائه به رئیس جمهــور به همه 
دســتگاه ها و نهادهای علمی این گزارش ارسال و نظریات 
آنها دریافت شــده اســت. هدف اصلی ما این اســت که 
گزارش نهایی کمترین اشــتباه و نقص را داشــته و با دقت 

باالیی تدوین شود«.
رئیــس هیأت ویــژه گزارش ملــی ســیالب ها، در ادامه 
ســخنان خود با اشــاره به اینکه در زمان رخ دادن ســیل 
مســائل و پرسش های زیادی طرح شده است، علت شدت 
بارش ها و ارتباط آن بــا تغییر اقلیم، چگونگی پیش بینی ها 
و هشدارهای ســیل، نقش عملکرد سدها، مدیریت حریم 
و بســتر رودخانه ها، ســاختار اختیارات و وظایف سازمان 
مدیریــت بحران، آمادگی کشــور برای عملیــات امداد و 
نجات، تاب آوری ســکونت ها و زیرساخت های کشور در 
مقابل ســیالب، تأثیر اعتماد و سرمایه اجتماعی بر مدیریت 
بحران، آثار مثبت و منفی سیالب ها بر محیط زیست، کیفیت 
الگوهای برآورد خســارت سیل، مناســب ترین شیوه برای 
کمک به کســب و کارها برای بازگشــت به حالت عادی، 
چگونگی مواجهه با شرایط اضطراری و شفافیت را از جمله 
عناوین کلی و مسائلی برشمرد که هیأت باید با بررسی های 

الزم پاسخ آنها را در گزارش ارائه می کرد.
رئیس دانشــگاه تهران با بیــان اینکه در این گزارش تالش 
بر این بود هر موضوعی که عنوان می شود متولی و مجری 
آن نیز مشخص شود، افزود: »در گزارش نهایی کاستی ها و 
نقص هایی که از سوی دســتگاه ها صورت گرفته قید شده 
اســت، البته در این جلســه قصد بیان آنها را ندارم، اما در 
خصوص نحوه انتشار عمومی این گزارش منتظر نظر رئیس 
جمهور خواهیم بود. نتایج گزارش هیأت در کمال بی طرفی 

اعالم خواهد شد و هدف ما بهبود انجام اقدامات در کشور 
است. هدف هیأت بزرگ نمایی ضعف ها و یا کوچک کردن 
قوت ها نیســت، بلکه هدف افزایش تاب آوری کشــور در 
مقابل حوادث به ویژه ســیالب است که دستیابی به این امر 

مهم نیازمند مشارکت همگان است«.
وی درباره بودجه مصوب تهیه گزارش ســیالب های اخیر 
گفت: »5 میلیارد تومان، رقم پیشــنهادی برای بودجه تهیه 
گزارش بوده اســت که 80 درصد آن، یعنــی؛ به میزان ۴ 
میلیارد تومان دریافت شــده و امیــد داریم برای پرداخت 
هزینه های بررسی باقیمانده بودجه نیز در اختیار هیأت قرار 

بگیرد«.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره اینکه موضوع باروری ابرها 
در وقوع سیالب نقشــی نداشته است، خاطرنشان کرد: »ما 
در این گزارش به چنین موضوعی دست نیافته ایم و هیأت 
ویژه در خصوص اینکه باروری ابرها در وقوع سیالب های 

اخیر تأثیرگذار بوده، به نتیجه ای نرسیده است«.
رئیــس هیأت ویژه گــزارش ملی ســیالب ها، در پایان بر 
بازنگری نحوه عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور تأکید 
کرد و گفت: »مطالبی که در این گزارش عنوان شده بر این 
اصل مبتني اســت که مقررات و نحوه عملکرد این سازمان 
باید مورد بازنگری جدی قــرار بگیرد و قدرت فرماندهی 
سازمان مدیریت بحران در زمان بحران محترم شمرده شود 

تا بتواند با قدرت عمل کند«.
در بخش دیگری از این نشســت، معاون پژوهشی دانشگاه 
تهران و هم چنین مســئوالن کارگروه های محیط زیســت، 
شهرســازی و معمــاری، حقوقی و کســب و کار به ارائه 
 نظرات و دیدگاه های خود در زمینه مسئله سیالب های اخیر 

پرداختند.
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بیست و ششمین اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور به 
میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد.

بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران، در این اجالس 
کــه با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه 
شیراز، نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای 
دانشــگاه های بزرگ کشــور برگزار شــد، دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، دانشگاه ها را مرکز تفکر و 
تعقل توصیف کرد و گفت: »سیاســت های کالن و راهبردهای 
کشور در حوزه علم و فناوری برعهده دانشگاه های بزرگ است 
و اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور می تواند راه گشای 

بسیاری از مسائل و مشکالت جامعه قرار بگیرد.«
رئیس دانشــگاه تهران یکی از موفقیت های بزرگ جمهوری 
اسالمی ایران را درخشش دانشگاه های کشور در مجامع علمی 
دنیا عنوان کرد که سال به ســال جایگاه دانشگاه های ایران در 

نظام های رتبه بندی بین المللی بهبود و ارتقا می یابد.
وی افزود: »هم  اکنون شبکه همکاری علمی دانشگاهیان کشور 
در سراسر دنیا گسترده شــده و از استادان و دانشجویان فعال، 
خوش فکر و عالقه مند به خوبی اســتقبال می شود. دانشگاه ها 
رسالت بزرگ تری را برای خود قائل هستند و آن مشارکت در 

حل مسائل و مشکالت جامعه است«.
به گفته دکتر نیلی احمدآبادی در حال حاضر حدود 70 درصد 
انتشار مقاالت علمی معتبر کشور توســط 13 دانشگاه بزرگ 
صــورت می گیرد و بزرگ ترین پژوهش هــای کاربردی نیز به 

صورت مشترک در این دانشگاه ها اجرا می شود.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تعامل های مناسب صورت گرفته 
با مجلس شــورای اسالمی و شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
خاطرنشان کرد: »به دنبال آن هستیم تا هر چه بیشتر از ظرفیت 
دانشــگاه ها برای حل چالش های فرارو در زمینه های مختلف 
استفاده شود. با همکاری مسئوالن اجرایی صندوقی ایجاد شده 
تا رساله ها و پایان نامه های دانشگاه ها بیش از پیش به سوی حل 

مسائل و معضالت جامعه حرکت کند«.

وی اظهار کرد: »ایجاد ســاختار فرایند فعال و سازمان یافته بین 
تقاضاهای جامعه و توانمندی های دانشــگاه از جمله مواردی 
است که در اجالس رؤســای دانشگاه های بزرگ کشور مورد 
تأکید قرار گرفته اســت. ما در دانشــگاه های بزرگ کشور به 
نمایندگی از دیگر دانشگاه ها با افتخار اعالم می کنیم که توان حل 
مسائل و مشکالت کشــور را داریم و با هم افزایی می توانیم به 

سوی آینده ای روشن گام برداریم«.
دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز، نیز در این اجالس با 
عنوان اینکه در نشست رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور مسائل 
کالن آموزش عالی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. هدف 
از برگزاری این اجالس را ایجاد وحدت رویه و سیاست گذاری 

کالن دانشگاه ها برشمرد.
وی با بیان اینکه خروجی این نشست ها در اختیار وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری قرار می گیرد، افزود: »از جمله نتایج اجالس، 
تشکیل خوشه های فکری در دانشگاه های بزرگ کشور بوده و 
در این خوشه ها مســائل بزرگ در حوزه هایی چون اقتصادی، 
سرمایه های اجتماعی، علوم انسانی با حضور استادان صاحب نام 
و متخصص مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و در نهایت 

نتایج آن به دولت و دستگاه های اجرایی ارائه می شود«.
رئیس دانشــگاه شیراز در ادامه ســخنان خود تاکید کرد: »این 
دانشــگاه با حدود 17 هزار دانشــجو و نزدیک به 720 عضو 
هیأت علمی، جایگاه ویژه ای در آموزش عالی کشور دارد. انجام 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی اثربخش، ارتباط مؤثر با صنعت 
و جامعه، تشکیل استارت آپ ها و شرکت های نوپای دانشگاهی، 
نوآوری، کارآفرینی و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و 
چهارم از رویکردهای اخیر دانشگاه شیراز است و با همین هدف 

چارت جدید دانشگاه شیراز در حال شکل گیری است«.
دکتر نادگران در پایان گفت: »به رغم مســائل و مشــکالتی که 
دانشگاه ها با آنها مواجه اند، با تمام توان تالش می کنند تا برای 
حل مسائل و مشکالت کشور راه کارهای عالمانه و کارشناسی 

ارائه دهند«.

بیست و ششمین اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور برگزار شد
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نشســت هم اندیشــی اعضای هیأت علمی جدیداالستخدام 
دانشگاه تهران، با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در این نشست که با 
حضور رئیس، هیأت رئیسه و مدیران دانشگاه تهران و اعضای 
هیأت علمی جدیداالستخدام، 7 بهمن، در باغ موزه نگارستان 
دانشگاه برگزار شــد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشــگاه تهران، گفت: »برگزاری این جلسه فرصتی است تا 
اعضای هیأت علمی جدید با برنامه ها، سیاســت ها و قوانین 
و مقررات دانشــگاه تهران آشنا شــوند و هم چنین مدیریت 
دانشگاه از نظریات و دیدگاه های اعضای جدید بهره گیرد«.

وی با تأکید بر پیشــرو بودن دانشــگاه تهران و نقش آن در 
سطح ملی و بین المللی افزود: »بدیهی است که در هر کشوری 
متناســب با جایگاه ســازمان ها و نهادها توجه و حساسیت 
بــه آنها نیز متفاوت خواهد بود و دانشــگاه تهران به عنوان 
یک نهاد مؤثر نشــان و پرچم دار آموزش عالی کشور است. 
امروزه نشر علم چنان گســترش پیدا کرده که در هر گوشه 
دنیا می توان یک دانشگاه را از سطح عملکرد و یافته های آن 
ارزیابی کرد، این دانشگاه همواره در حل مسائل و مشکالت 

جامعه پیشگام بوده است«.
دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه اعضای هیأت علمی نقش 
اصلی در تحقق اهداف دانشگاه دارند، خاطر نشان کرد: »به 
طور قطع اعضــای هیأت علمی نقش اصلی مدیریت اجرای 
برنامه های آموزشــی، پژوهشی، سیاست گذاری و مشارکت 
را بر عهده دارند و بر این اســاس، طبیعی است که گروه ها 
و دانشــکده ها تالش می کنند تا در زمان استخدام این اعضا 

بهترین هــا را انتخاب کننــد. لذا مایه افتخار اســت از بین 
متقاضیان استخدام در دانشگاه که سالیانه حدود دو هزار تن 

هستند، شما توانسته اید جذب دانشگاه تهران شوید«.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه خاطرنشان کرد: »این دانشگاه 
از لحاظ کیفیت و کمیت دانشگاه وسیعی است و این وسعت 
تنوع بسیاری را در آن ایجاد کرده است و منجر به این مسأله 
شده تا قوانین و مقررات ویژگی های خاص خود را پیدا کنند. 
به همین دلیل دانشگاه برای اینکه بتواند این تنوع را پوشش 
دهد و هم چنین براي آشــنایی اعضای هیأت علمی جدید با 

قوانین این گونه نشست ها را برگزار می کند«.
وی با عنوان اینکه دانشــگاه مشارکتی ترین نهاد هر کشوری 
است اظهار کرد: »در این جلسات سیاست گذاری های دانشگاه 
باید برای اعضای هیأت علمی تبیین شود، اگر سیاست هایی 
که در دانشگاه تصویب می شــود با بدنه به اشتراک گذاشته 
نشــود و یک تفاهم بین بدنه و سیاســت گذاری ها به وجود 
نیاید، طبیعی اســت که قابل پیاده سازی نخواهند بود. شروع 
اتخاذ هر تصمیمی در دانشگاه از گروه و دانشکده است، پس 
خیلی نمی توان گفت که واحد سیاست گذاری و بدنه دانشگاه 

از یکدیگر جدا هستند«.
دکتر نیلی احمدآبادی افزود: »مهم اســت که بدانیم دانشگاه 
تهران چه سیاســتی را دنبال می کند، چه انتظاراتی از اعضای 
هیأت علمی خود دارد و هم چنین در مقابل انتظارات اعضای 
هیأت علمی از دانشگاه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به 

یک تفاهم مناسب برای اجرای برنامه ها دست یابیم«.
رئیس دانشــگاه تهران با اشــاره به اهداف برنامه پنج ساله 

با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد

نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی 
جدیداالستخدام دانشگاه تهران
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دانشگاه گفت: »در هر سال بر اساس این اهداف پیشرفت های 
دانشــگاه را مورد بررسی قرار می دهیم و تالش داریم تا هر 
آیین نامــه ای که در دانشــگاه تصویب می شــود و هر گونه 
برنامه ای که در دست اجراســت با این اهداف منطبق و در 

یک جهت تعریف شوند«.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تشریح فعالیت های 
حــوزه بین الملل دانشــگاه تهران تاکید کرد: »ایجاد شــبکه 
بین المللــی برای هر یک از اعضای هیأت علمی نکته مهمی 
است که باید به آن توجه شود. هرچند که دانشگاه، دانشکده ها 
و گروه ها شبکه های بین المللی را دارند، اما این مسئله نیز مهم 
است که هر عضو هیأت علمی هم به عنوان پایه اصلی تبادالت 
بتواند شبکه بین المللی خود را ایجاد کند. همه اعضای هیأت 
علمی در پیشبرد سیاســت  ها و راهبردها نقش کلیدی دارند 
پس هر چه توانمندی این اعضا افزون شود، می توان به آینده 
دانشگاه امید بیشتری داشت و البته یکی از این توانمندی ها 

کسب تجربه ملی و بین المللی است«.
دکتر نیلی احمدآبــادی با تأکید بر اینکه دانشــگاه در ایجاد 
زیرساخت های مناسب برای اجرای سیاست ها و برنامه ها باید 
در زمینه های مختلف فعالیت کند، افزود: »برای این منظور و در 
کنار فعالیت های بین المللی، دانشگاه تهران توانسته در مباحث 
نوآوری، کارآفرینی و مســئولیت اجتماعی نهادهای ویژه ای 

چون پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری را تاُسیس 
کند. درخواست دانشــگاه از اعضای هیأت علمی جدید این 
اســت تا با این گونه مراکز به خوبی آشنا شوند و متناسب با 

عالقه و مسئولیت ها خود از این نهادها استفاده کنند«.
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشــان کرد: »راه اندازی شرکت 
سرمایه گذاری توسعه به عنوان ظرفیت دیگر دانشگاه، هدف 
تبدیل و نزدیک کردن ایده به کســب و کار را بر عهده دارد. 
در این شــرکت صندوق های ریســک پذیری ایجاد شده تا 
دانشــگاه تهران بتواند در هزینه های تبدیل ایده به محصول 

نیز مشارکت کند«.
وی در پایــان ســخنان خــود از اعضــای هیأت علمــی 
جدیددرخواســت کرد که در آغاز ورود به دانشگاه تهران به 
یک تصویر دقیق و روشن از آنچه دانشگاه از آنان انتظار دارد 
دســت یابند. با امکانات، قوانین و مقررات آشنا شوند تا بر 
اســاس آن بتوانند سیاست های خود را تنظیم کنند. دانشگاه 
خواسته های مشخصی دارد که در قالب آیین نامه هایی چون 
ترفیع و ارتقا بیان شده است. البته این مسائل حداقل انتظارات 
است و به طور قطع هیچ عضو هیأت علمی به آن قانع نیست 
و می خواهد در سطح ملی و بین المللی فعالیت های بیشتری 
را ارائــه دهد و ما فکر می کنیم ظرفیت های دانشــگاه تهران 

می تواند این شرایط را برای آنان فراهم کند«.
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رئیس دانشگاه تهران در بیست و هشتمین جشنواره پژوهش 
و فناوری تأکید کرد: »پژوهش در دانشگاه ها باید در جهت 
حل مسائل و مشکالت کشور تعریف شود تا بر این اساس 
بتوانیم به ترسیم نقشه راه آینده کشور به نحو صحیح و در 

چهارچوب توسعه پایدار کمک کنیم«.
بیست و هشــتمین جشــنواره پژوهش و فناوری دانشگاه 
تهران با حضور رؤســای دانشگاه ها تهران و علوم پزشکی 
تهران، استادان پیشکسوت، اعضای هیأت رئیسه و مسئوالن 
دانشگاه تهران و اعضای هیأت علمی، 25 آذر،  برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در این 
مراسم با اشــاره به بحران آلودگی هوای کشور و در پاسخ 
به این پرسش که چرا نمی توانیم در جهت حل و یا کاهش 
این مشکل گام برداریم، گفت: »تعطیلی هزینه بزرگی را بر 
دوش کشــور می گذارد درحالیکه ما با مشکالت اقتصادی 
بسیاری نیز مواجه هســتیم، هم چنین این آلودگی سالمت 
جامعه را به خطر می اندازد. آلودگی هوا محصول بد استفاده 
کردن از امکانات و مدیریت اشتباه است، البته دانشگاه ها در 

این زمینه تحقیقات بسیاری را انجام داده اند«.
وی افزود: »به طور قطع به روزکردن وســایل نقلیه بخشی 
از راه حل رفع آلودگی هوا اســت، اما مشکل در این زمینه 
بسیار عمیق تر است که به مســائل قانون گذاری، مدیریتی، 
اجتماعی و حقوقی بازمی گردد و شــاید آخرین حلقه این 

زنجیره تکنولوژی باشد. درست است که تمامی این موارد 
در تکنولوژی ظهــور پیدا می کنند، اما بــرای اینکه دانش 
تبدیل به فناوری شود تا بتوان به طور صحیح از آن استفاده 
کرد، اقدامات بسیار متعدد دیگری نیز باید صورت بگیرد«.

دکتر نیلی احمدآبادی، با تاکید بر اینکه امروزه مشــکالت 
ملی و بین المللی پیچیده تر از گذشــته شــده است، افزود: 
»به لطف تخصص و دانش محققان و دانشــگاهیان مسائل 
ساده و تک بعدی در همان کشور قابل حل است، اما وقتی 
این مســائل چند بعدی می شــود، بررسی آن دیگر از توان 
یک محقق خارج اســت و نیروهای بیشــتر و سازمان های 
متعددی را می طلبد. به همین دلیل است که در حال حاضر 
موضوع پژوهش در دنیا رویکرد بین المللی و بین رشــته ای 
پیدا کرده است و در این جهت دانشگاه تهران، ارتقا جایگاه 
بین المللی و بین المللی ســازی را جزو برنامه های اساسی 

خود قرار داده است«.
رئیس دانشــگاه تهران، با تبیین اهمیت جایگاه بین رشته ای 
و تأکید بر گســترش آن در دانشگاه ها تصریح کرد: »وقتی 
مشکلی چند بعدی می شود، بدان مفهوم است که دیگر در 
درون یگ گروه و یا یک رشــته قابل حل نیست و نیازمند 
توجه همه رشــته ها و فعالیت بین رشــته ای است. دانشگاه 
تهران یک دانشگاه جامع اســت، اشتباهی که در سال های 
گذشــته اتفاق افتاد تفکیک این دانشــگاه از علوم پزشکی 

رئیس دانشگاه تهران 
پژوهش در دانشگاه ها باید در جهتدر جشنواره پژوهش و فناوری:

حل مسائل و مشکالت کشور تعریف شود
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بوده، اما این دلیل نمی شــود تا دانشــگاه تهران با دانشگاه 
علوم پزشــکی همکاری نکند و ما در این ســالیان تعامل 
بسیار خوبی را در سطوح مختلف با این دانشگاه داشته ایم 
که یکی از این فعالیت ها تأسیس مؤسسه بایومتریال است«.

وی فرهنگ کار گروهی و بین رشته ای را یکی از سیاست های 
مهم دانشــگاه تهران برشــمرد و افزود: »هم اکنون اینگونه 
فعالیت ها در دانشکده های دانشگاه تهران، گروه ها و پارک 
علــم و فناوری در جریان اســت، اما کافی نیســت و باید 
بیش از گذشــته به توسعه آنها در زمینه های مختلف توجه 
شــود. در این صورت است که می توانیم پاسخ های دقیق تر 
و روشن تری را ارائه دهیم. ما باید از پاسخ های تک بعدی 
بپرهیزیــم تا بتوانیم در همه زمینه ها به راه کارهای جامع و 

مانع دست یابیم«.
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه افزود: »این مسأله چند سالی 
اســت که  از آیین نامه ارتقا دانشگاه شروع شده است و در 
ســال جاری با تغییراتی که در این آیین نامه اعمال شــده، 
رویکرد فعالیت های گروهی چون مقاالت و پایان نامه های 

مشترک بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است«.
رئیس دانشــگاه تهران در بخش دیگری از ســخنان خود به 
استفاده از کار دانشجویی تخصصی اشاره کرد و گفت: »یکی 
از ظرفیت های بزرگ دانشگاه دانشجویان هستند که بخشی از 
این توان تخصصی می تواند مورد استفاده دانشگاه قرار بگیرد. 
تجربه نشــان داده نقش این دانشجویان برای دانشگاه بسیار 
مؤثر است. در جایی که ما از جامعه درخواست داریم تا برای 
حل مشکالت خود از توان دانشــگاه ها بهره ببرد، خود نیز 
باید بتوانیم در درون دانشگاه این ظرفیت ها را به کار گیریم«.
وی افزود: »دانشجویان می توانند توان تخصصی خود را در 

خدمت شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه 
نیز قرار دهند. طرح شــکوفایی یکی از طرح هایی است که 
در این زمینه فعالیت دارد و دانشــجو می تواند از این طریق 
ایده های خود را تبدیل به کسب و کار کند. امیدوارم منابع 
مالی دانشگاه اجازه دهد تا ما بتوانیم بیش از گذشته اینگونه 
طرح هــا را در جهت تبدیل ایده و دانش به کســب و کار 

گسترش دهیم«.
دکتر نیلی احمدآبادی با عنوان اینکه طرح پژوهشگر می تواند 
تحول بزرگی را در دانشــگاه ایجاد کند، خاطر نشان کرد: 
»ظرفیت اســتخدامی عضو هیأت علمی در دانشــگاه بسیار 
محدود است در بهترین حالت سالیانه بین 70 تا 80 هیأت 
علمی را می توان استخدام کرد. اما باید از ظرفیت بزرگ و 
توان تخصصی متخصصان و به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاه 
تهــران به نحو مطلوب بهره بــرد. در این جهت طرحی در 
هیأت امنای دانشــگاه به تصویب رسید که بر اساس آن هر 
واحدی از دانشگاه می تواند از منبع درآمد اختصاصی خود 
یک کارشناس ارشــد و یک فارغ التحصیل مقطع دکترا را با 
عنوان پژوهشــگر به کار گیرد کــه این فرد در چهارچوب 
مشخص و قانونی به دانشگاه خواهد پیوست. طبیعتًا قانون 
کار و بیمــه هم برای آنان منظور خواهد شــد و عضوی از 
دانشــگاه خواهند بود و مدت همکاری آنان سالیانه تمدید 
می شــود. این طرح می تواند آن حلقه مفقوده در دانشگاه را 
در زمینه تیم های پژوهشــی بهبود بخشد. تفکر من بر این 
است با این طرح تیم های پژوهشگر و تخصصی بیشتری را 
در دانشــگاه خواهیم داشت و هم چنین امکان به کارگیری 
دانش آموختگان نیز فراهم می شــود کــه البته این عالوه بر 

پسادکترا است«.
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توجه به کیفیت پژوهش و اثر گذاری آن در جامعه از 
اولویت های دانشگاه است

در بخــش دیگری از این جشــنواره دکتر محمد رحیمیان، 
معاون پژوهشی دانشگاه تهران، توجه به کیفیت پژوهش و 
اثرگذاری آن در جامعه را از اولویت های دانشــگاه برشمرد 
و گفت: »دانشگاه بر آن است تا به چیرگی نظام کمی گرایی 
در پژوهش خاتمه دهد و بیش از گذشته به کیفیت پژوهش 
توجــه و اهتمام کنــد. توجه به کیفیــت پژوهش و میزان 
اثرگذاری آن بر جامعه از اولویت های اصلی دانشگاه بوده، 
لذا در انتخاب پژوهشگران برتر امسال توجه به ابعاد کیفی 

عملکرد پژوهشی از معیارهای مهم قلمداد شده است«.
وی تاکید کرد: »حوزه معاونت پژوهشــی دانشگاه تهران، 
هم راســتا با اهداف نظام علم و فناوری کشــور و همسو با 
برنامه سوم راهبردی )139۶-1۴00( دانشگاه، سیاست ها و 
برنامه های پژوهشی را بر »ارتقا جایگاه بین المللی دانشگاه«، 
»ارتقا اخالق و مســئولیت پذیری اجتماعی« و »نوآوری و 
حرکت به سوی »دانشــگاه ایده پرداز و کارآفرین« متمرکز 

کرده است.

دکتر رحیمیان در ادامه به تشــریح فعالیت های پژوهشــی 
دانشگاه پرداخت و خاطر نشان کرد: »با شروع طرح جذب 
پژوهشــگران از طریق همکاری بــا متخصصان ایرانی غیر 
مقیم، از یک هزار درخواست ثبت شده در این پایگاه 171 
درخواست تأیید دانشگاه را دریافت کرده است و عالوه بر 
آن از ســال 1397 تا کنون 172 پژوهشگر به صورت های 
مختلف پســادکترا، فرصت مطالعاتی و اســتادان مدعو در 

سطح ملی جذب شده اند«.
معاون پژوهشی خاطر نشان کرد: »به منظور رعایت اصول 
اخالق پژوهش در تحقیقات مرتبــط با موجودات زنده و 
محیط زیست، کد بین المللی اخالق پژوهشی دریافت شده 
است و با تشــکیل کمیته سازمانی آن در دانشگاه طی سال 
گذشــته، 70 مورد کد اخالق برای طرح های پژوهشــی، 

پابان نامه ها و رساله های مرتبط صادر شده است«.
وی با اشــاره اینکه دانشگاه در تالش است تا با فعال سازی 
ظرفیت هــای علمی و توســعه قراردادهــای تقاضامحور 
زمینه هــای همــکاری با صنعت و جامعــه را فراهم آورد، 
گفت : »در این ارتباط و پس از حکم رئیس جمهور، مبنی بر 
تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها به ریاست رئیس 
دانشــگاه تهران، فعالیت این هیأت آغاز شد. به این هیأت 
مأموریت داده شد تا با هدف جلوگیری از تکرار اشتباهات 
و کاستی ها، ایجاد ظرفیت مدیریت سیالب، افزایش میزان 
آمادگی کشور در مقابل ســیالب و شیوه مدیریت بحران، 
برآورد خســارت ها و شــیوه جبران آن و انجام اصالحات 
ضروری برای افزایش تــاب آوری و آمادگی ملی در برابر 
ســیالب گزارش جامعی را تهیه کند. گزارش روایت سیل 
در تاریخ مقرر منتشر شده و گزارش نهایی آن نیز، به زودی 
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ارائه خواهد شد«.
دکتر رحیمیان با بیان اینکه در ســال گذشــته ۴20 قرارداد 
پژوهشــی با اعتباری بالغ بر 570 میلیارد ریال منعقد شده 
اســت، افزود: »از جمله این قراردادها می توان به طرح های 
شاخصی چون بررسی معضالت و مشکالت مناطق سیل زده 
با بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تدوین سند تحول دیجیتال 
و نقشه راه اجرای آن در ســطح ملی با کارفرمایی وزرات 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، بهینه ســازی فرایندهای 
گمرکی و توســعه سامانه هوشــمند ورود و خروج کاال با 

سازمان گمرک اشاره کرد«.
معاون پژوهشــی دانشگاه تهران توسعه و تأسیس برخی از 
مراکز و مؤسسات جدید پژوهشی را به عنوان ظرفیت های 
جدید دانشــگاه توصیف کرد و گفت: »در این زمینه ایجاد 
مرکــز تحقیقات حکمرانی منابــع طبیعی با هدف کمک به 
رفع نیازهای علمی و پژوهشــی کشور در حوزه حکمرانی 
و مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیســت و نیز ایجاد 
مرکز روسکی میر، به منظور توسعه ارتباطات و فعالیت های 
علمی با رویکرد توســعه روابط فرهنگی و زبان و ادبیات 

روسی، از جمله اقدامات صورت گرفته است«.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود بین المللی ســازی 
انتشــارات را از مهمترین اهــداف و فعالیت های علمی و 
فرهنگی مؤسسه انتشــارات دانشگاه برشمرد و خاطرنشان 
کرد: »حضور این مؤسسه در نمایشگاه های بین المللی، عقد 
تفاهم نامه با هولدینگ نشر چین برای ترجمه دوسویه، عقد 
تفاهم نامه با شــرکت بازرگانی چیــن برای ترجمه فرهنگ 
چینی شین خوان، تشــکیل کارگروه ترجمه چینی- فارسی 
و فعال ســازی واحد بین المللی مؤسســه و انتشار کتاب به 
صورت مشــترک با مؤسسه انتشــاراتی اشپرینگر از جمله 

فعالیت های مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران است«.
دکتــر رحیمیان در ادامه به فعالیت هــا و اقدامات کتابخانه 
مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه پرداخــت و تاکید کرد: 

»مجموعــه کتابخانه مرکزی با بیش از یک میلیون ســند و 
مدرک علمی و عضویت ثابت بیش از ۶0 هزار تن، در زمره 
مهمترین کتابخانه های ایران شناسی و اسالم شناسی در ایران 
و جهان قرار دارد. راه اندازی ســامانه کتاب داری آذرســا، 
راه اندازی نرم افزار باغ دانش به منظور تســهیل دسترســی 
دیجیتال به نســخ خطی از جمله اقدامات این کتابخانه در 

سال گذشته بوده است«.
وی در پایان اعالم کرد: »در سال 97 بیش از 3 میلیون یورو 
تجهیزات مورد نیاز دانشــگاه خریداری شده است که مبلغ 
7/2 میلیــون یورو آن مربوط به مؤسســه ابرایانش بوده که 
توســط بخش خصوص تأمین شده است. هم چنین خرید 
بیــش از 30 میلیارد ریال تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی 

ساخت داخل صورت گرفته است«.

اقدام شایسته در تقدیر از استادان پیشکسوت و 
پژوهشگران

در ادامه این مراســم، دکتر فتح اهلل مجتبایي، استاد ممتاز و 
بازنشســته دانشگه تهران ضمن تشــکر از دست اندرکاران 
مراســم پژوهش اظهار امیدواري کرد این اقدام شایسته در 
تقدیر از استادان پیشکســوت و پژوهشگران برجسته این 
دانشــگاه به عنوان یک سنت حسنه در این دانشگاه و سایر 

دانشگاه هاي کشور ادامه داشته باشد.
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در ادامه جشــنواره دکتر ژاله آموزگار، اســتاد پیشکسوت 
دانشگاه تهران، نیز درســخناني گفت: »بیش از نیم قرن از 
زندگی خود را در هوای دانشگاه تهران نفس کشیده ام. برای 
اینکه هم خود بیاموزم و هم بیاموزانم همیشه سعی کرده ام 
بخوانــم و قلم بر کاغذ بلغزانم و ایــن روش را در دوران 
بازنشســتگی هم ادامه دادم؛ چون در شغل ما بازنشستگی 
مفهومی ندارد. نمی دانم با چند نسل دانشجو دمساز و همراه 
بوده ام، ولی آگاهم کــه قلمرو و فرمانروایی من بر دل های 
دانشجویان فعلی و سابق بسیار گسترده است. دانشجویانی 
که داشــتم به نوعی اســتادان بعدی مــن بودند. ذهن های 
جوان آنها و نکته ها و پرســش های آگاهانه ای که داشــتند 
مرا به یافتن پاســخ ها هدایت می کرد. اگر جواب سوالی را 
نمی دانســتم واژه نمی دانم را به آسانی به زبان نمی آوردم، 
ولی ســعی می کردم برای جلسه بعد پاسخی مناسب را در 

کتاب ها بیابم و در اختیارشان بگذارم«.
اســتاد پیشکســوت دانشــگاه تهران در بخش دیگری از 
ســخنان خود افــزود: »می دانم و به راحتــی پذیرفته ام که 
مقام ها و موقعیت ها همیشگی و جاودانه نیستند. ما باید به 
موقع بازنشسته شــویم و میدان را به جوانان واگذار کنیم. 
جوانان بازگوکننده دنیای جدید هســتند به آینده می نگرند 
و بشــارت دهنده نوآوری ها هســتند و افتخــار می کنم که 

دانشجویان برجسته، باسواد و الیق جانشین من شده اند«.
در پایان بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری، از 
پژوهشگران پیشکسوت، پژوهشگران برجسته، پژوهشگران 
جوان نمونه، رســاله ها و پایان نامه های نمونه، کارشناسان 
پژوهشــگر و اجرایــی نمونه، کتاب ســال دانشــگاهی، 
پژوهشــگران منتخب ویژه و آزمایشــگاه و کتابخانه نمونه 

تقدیر شد.
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منتخب ویژه: دکترمحمد عبداالحد
محمــد عبداالحد متولد ســال 13۶1 تهــران، درجه 
کارشناســی فیزیک را از دانشــگاه علــم و صنعت، 
کارشناسی ارشد فیزیک را از دانشگاه صنعتی شریف 
و دکتــرای مهندســی نانوالکترونیک را از دانشــکده  
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران دریافت کرده 
و بالفاصله به عنوان عضو هیأت علمی به اســتخدام 
دانشــکده  مهندســی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 
درآمده اســت. در طی چهار سال گذشته وی موفق به 
ثبت بیش از 20 اختراع در آمریکا و انتشار بیش از 50 
مقاله در معتبرترین مجالت علمی دنیا شده که اکثراً به 

روش های تشخیص سرطان مربوط است. 
وي جایزه بهترین دانشــمند جوان فرهنگستان علوم 
ایران را دریافت کرده و از برگزیدگان جایزه مصطفي  
نیز هست. از ســال 201۶، عضو هیأت علمی وابسته 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران اســت. دکترعبداالحد 
تالش می کند یک دوره مشترک فلوشیپ-پسادکتری 
با عنوان »جراحی انکولوژی الکتروتکنیکی« راه اندازی 
کند کــه فصل مشــترک میان رشــته های جراحی و 

مهندسی برق است.
ایشــان مقاله ای با عنــوان چیپ)chip(  تشــخیص 
 Nature زود هنگام ســلول های متاســتاتیک در مجله
Communication به چاپ رســانده اســت. از سایر 
دســتاوردهای وی می تــوان بــه معرفی و ســاخت 

  CNT-ECIS ،چیپ های تشخیص ســرطان از جمله
 CDP و   SiNW-ECIS، NELMEC، Metas-Chip
اشــاره کرد. تحقیقات وی در زمینه فناوری چیپ های 
تشــخیص سرطان منجر به کسب شــماری از جوایز 
داخلــی و بین المللی از جمله مــدال بهترین مخترع 
جوان ســازمان جهانی مالکیت فکــری )WIPO( در 
سال 201۶، جشنواره جوان خوارزمی در سال 2017، 
ابن سینا در سال IEEE ،2015 در سال 201۶ و جایزه 
فرهنگستان علوم تحت عنوان پژوهشگر جوان برجسته 
در ســال 2019 شده اســت. وی هم اکنون سرپرست 
 ،NBEL (Nano Bio Electronics Lab) آزمایشــگاه
دانشیار دانشکده  مهندســی برق و کامپیوتر دانشگاه 
تهران و نیز عضو هیأت علمی مدعو و وابسته دانشگاه 

علوم پزشکی تهران )TUMS( است.
بــه خاطر پژوهش هــا و همچنیــن اختراع هایش در 
زمینه فناوری تشــخیص ســرطان، در سال 201۶ از 
سوی ســازمان جهانی مالکیت فکری به عنوان برنده 
مــدال »بهترین مختــرع جوان« معرفی شــد.  دکتر 
این طور توضیح  را  عبداالحد زمینــه پژوهشــی اش 
می دهد: »مبارزه با ســرطان با کمــک الکترونیک در 
زمینه تشخیص، از علم تا محصول.« در واقع وي در 
فصل مشترک رشته های علمی گوناگونی کار می کند، 
نقطه ای کلیدی که سدشکنی های دنیای علم اغلب در 

آنجا رخ می دهد. 
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  منتخب ویژه دکتر محمدرضا ریخته گران

محمدرضا ریخته گران در ســال 133۶در اصفهان متولد 
شد. پس ازاخذ دیپلم طبیعي در اصفهان در رشته پزشکي 
در دانشگاه شــهید بهشتي ) دانشگاه ملي ( پذیرفته شد، 
ولي در سال 1357 به فلسفه عالقه مند شد و تحصیل در 
این رشــته را در سال 13۶۴ آغاز کرد و پس از گذراندن 
هر ســه مقطع در سال 137۴ دکتراي فلسفه را اخذ کرد. 
وي از ســال ۶9 به صورت تمام وقــت، ولي به عنوان 

حق التدریس فعالیت خود را در دانشــگاه آغاز کرد و از 
سال 7۶ به صورت رسمي مشغول به تدریس شد.اغلب 
تالیفات ایشان  در زمینه هرمونتیک، هنر و پدیدارشناسي  

بوده است.
نظریه جدید کسوف نیمروزی، گفتاری در مبانی حکمی 
غرب عنوان طرح ایشان است که به عنوان منتخب ویژه 
در بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه 
تهران )آذرماه 1398( برگزیده شد. این طرح اثبات مي کند 
که تلقي متعارف از شرق وغرب یک تلقي قدیمي است، 
اینکه، شــرق، آسیاســت و غرب، اروپا وآمریکاست.اما 
آنچه در دوران مدرن  پدید آمده  و درواقع غرب جدید 
یک حقیقت غیرمکاني  و غیرجغرافیایي اســت و امروز 
مضامین شــرق و غرب قدیم، صادق نیست. امروز همه 
جا غرب است و این خود باعث همسان شدن همه عالم 
شده است. همه  بیمارســتان ها، فرودگاه ها، ورزشگاه ها 
و دانشــگاه ها در همه نقاط کره زمین یکســان است و 
فرهنگ واحدي همه جا گسترده شده و سایه غرب همه 

جا افتاده است.

منتخب ویــژه دکتر فرخ امینی فر، عضــو هیأت علمی 
دانشــکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با مرتبه 
دانشیاری و پژوهشگر حوزه انرژی است. وی مولف کتاب 
»سیســتم های انتقال انرژی الکتریکی هوشمند« و بیش از 
120 عنــوان مقاله در مجالت معتبر بین المللی اســت که 

ضریب تاثیر برخی از این مجالت باالتر از 10 می باشد. 
دکتر امینی فر ســردبیر و عضو هیــات تحریریه دایمی و 
مهمــان 1۴ مجله معتبر بین المللــی و عضو کمیته علمی 
۶5 کنفرانــس داخلی و خارجی بوده اســت. همکاری او 
با شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران منجر به طراحی و 
ساخت اولین مرکز پایش لحظه ای داده های شبکه انتقال 
برق ایران گردید که استفاده از این مرکز، امنیت بهره برداری 
شبکه برق کشور را ارتقاء داده است. دریافت جایزه تالیف 
کتاب برتر صنعت برق، جایزه دانشــمند جوان برجســته 
مهندســی برق و کامپیوتر فرهنگســتان علوم جمهوری 
اســالمی ایران، برگزیــده دو دوره جشــنواره بین الملل 
دانشگاه تهران، جایزه پژوهشگر جوان برجسته بخش ایران 
IEEE، جایزه رساله دکتری برتر بخش ایران IEEE، جایزه 
 IEEE Transactions on Power مقاله منتخب مجله

System و قرارگرفتن در زمره 1درصد دانشــمندان برتر 
جهان بخشــی از افتخارات اوست. به پاس پژوهش های 
موثر در حوزه سیستم های انرژی با رویکرد افزایش امنیت 
و قابلیت اطمینان شــبکه های برق، اخیرا جایزه پژوهشگر 
جوان برجسته جهان اسالم از طرف کمیته علم و فناوری 
)کامستک( سازمان همکاری های اسالمی به وی اهدا شد 
و به دلیل این موفقیت، ایشان در جشنواره پژوهش دانشگاه 
تهران در ســال 1398 به عنوان منتخب ویژه مورد تقدیر 

قرار گرفت. 
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اسامی برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

واحدمرتبه  علمیافراد منتخبعنوان برگزیدهردیف

استاد  دکتر محمد عبداالحد  منتخب ویژه 1
پردیس دانشکده های فنی  

کسب نشان عالی علم و فناوری جهان 
اسالم)مصطفی(2019

دانشیاردکتر فرخ امینی فرمنتخب ویژه 2
پردیس دانشکده های فنی  

کسب جایزه پژوهشگر جوان کامستک

منتخب ویژه 3
دکتر محمدرضا ریخته 

گران
دانشیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نظریه جدید کسوف نیمروزی، گفتاری در 

مبانی حکمی غرب

دانشکده الهیات و معارف اسالمی استاد دکتر سید فتح اله مجتبایی پژوهشگر پیشکسوت نمونه۴

دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکتر ژاله آموزگار یگانه پژوهشگر پیشکسوت نمونه5

دانشکده جغرافیااستاددکتر ُدره میر حیدرپژوهشگر پیشکسوت نمونه۶

دانشکده حقوق و علوم سیاسی استاد دکتر جمشید ممتاز پژوهشگر پیشکسوت نمونه7

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیاستاددکتر عبدالکریم کاشیپژوهشگر پیشکسوت نمونه8

پردیس هنرهای زیبااستاددکتر منوچهر طبیبیانپژوهشگر پیشکسوت نمونه9

پردیس دانشکده های فنیاستاددکتر ناصر توحیدیپژوهشگر پیشکسوت نمونه10

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیدانشیاردکتر رضا زمانیپژوهشگر پیشکسوت نمونه11

مرکز تحقیقات  بیوشیمی -بیوفیزیک استاددکتر هدایت اله قورچیانپژوهشگر برجسته12

دانشکده جغرافیااستاددکتر سید کاظم علوی پناهپژوهشگر برجسته13

پردیس ابوریحان استاددکتر محمد حسین کیان مهرپژوهشگر برجسته1۴

15
دکتر عبدالحسین شیروی پژوهشگر برجسته

خوزانی
پردیس فارابی استاد 

پردیس هنرهای زیبا استاددکتر حسن بلخاری قهیپژوهشگر برجسته1۶

پردیس دانشکده های فنیاستاددکتر مجید صنایع  پسندپژوهشگر برجسته17

پردیس دانشکده های فنیاستاددکتر رحمت ستوده قره باغپژوهشگر برجسته18
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واحدمرتبه  علمیافراد منتخبعنوان برگزیدهردیف

پژوهشگر برجسته19
دکتر کرامت اهلل رضائی 

تیره شبانکاره
پردیس کشاورزی و منابع طبیعیاستاد

دانشکده دامپزشکیاستاددکتر محمد  مهدی دهقانپژوهشگر برجسته20

پردیس علوماستاددکتر آمنه رضایوفپژوهشگر برجسته21

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  استاد  دکتر اکبر فتوحی پژوهشگر نمونه  22

23

طرح پژوهشی نمونه
با عنوان توسعه بالینی 

  )oleylphosphocholine(
خوراکی به عنوان داروی جدید 

در درمان لیشمانیازیس”

استاددکتر علی خامسی پور 
مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و 

جزام، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشگر جوان نمونه2۴
دکتر آرش قلیان چی 

لنگرودی
دانشکده دامپزشکیدانشیار

پردیس علومدانشیاردکتر وحید توکلیپژوهشگر جوان نمونه25

پردیس دانشکده های فنیاستادیاردکتر مهدی حسنلوپژوهشگر جوان نمونه2۶

پردیس دانشکده های فنیدانشیاردکتر مهدی قراباغیپژوهشگر جوان نمونه27

دانشکده جغرافیادانشیاردکتر سید موسی حسینیپژوهشگر جوان نمونه28

دانشکده ادبیات و علوم انسانیاستادیار دکتر میثم لباف خانیکی پژوهشگر جوان نمونه29

پردیس دانشکده های فنیدانشیاردکتر مجید بنی اسدیپژوهشگر جوان نمونه30

پژوهشگر جوان نمونه31
دکتر حامد ابراهیمیان 

طالشی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعیدانشیار

عنوان برگزیدهردیف
نام و نام 
خانوادگی 

عنوان رسالهواحدمرتبه علمیاستاد راهنما

32
رساله نمونه در 

مقطع دکتری
آقای دکتر رضوان 

نصیری
دکتر مجید نیلی 

احمدآبادی
استاد

پردیس 
دانشکده های 

فنی

بهینه سازی گشتاور در 
اسکلت های خارجی در 

راستای کاهش انرژی مصرفی 
و خستگی عضالت در حرکات 

تکراری

33
رساله نمونه در 

مقطع دکتری
دکتر زهرا حسن 

پور یخدانی
دکتر محمد باقر 

اسدی
پردیس علومدانشیار

قاب ها در c* - مدول های 
هیلبرت
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3۴
رساله نمونه در 

مقطع دکتری
دکتر سیما سپهوند

1- دکتر مهدی 
جنوبی

2-دکتر علیرضا 
عشوری

1-دانشیار
پردیس 

کشاورزی و 
منابع طبیعی

استفاده از نانو الیاف سلولزی 
برای ساخت نانو فیلترهای 

تصفیه هوا با کارایی زیاد

35
رساله نمونه در 
مقطع دکتری 

دکتر زهرا زمانی

1- دکتر شاهین 
حیدری

2- پیروز 
حناچی

استاد

استاد 

پردیس هنرهای 
زیبا

حیاط میانی راهکاری اقلیمی 
در راستای کاهش مصرف 
منابع انرژی )نمونه موردی: 
آپارتمان های مسکونی کوتاه 

مرتبه تهران(

3۶
رساله نمونه در 

مقطع دکتری
دکتر مرتضی 
خانی پور 

دکتر کمال الدین 
نیکنامی 

استاد 
دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی 

برهمکنش های منطقه ای فارس 
در دوره نوسنگی با سفال بر 

اساس کاوش محوطه 

37
رساله نمونه در 

مقطع دکتری
دکتر امیررضا 

خاوریان گرمسیر
دکتر احمد 

پوراحمد
دانشکده جغرافیااستاد

تبیین فرایند انقباض و افتراق 
فضایی شهری

38
رساله نمونه در 

مقطع دکتری
دکتر حمید 
خانقاهی ابیانه

دکتر علیرضا 
باهنر

دکتر نگین نوری

استاد
دانشیار

دانشکده 
دامپزشکی

 M1 ارزیابی خطر آفالتوکسین
ناشی از مصرف شیر در کشور

عنوان پایان نامهواحدمرتبه علمیاستاد راهنمانام و نام خانوادگی عنوان برگزیدهردیف

39
پایان نامه نمونه در 
مقطع کارشناسی 

ارشد

آقای مهرنوش 
متحیر رزداری

دکتر اکبر عرب 
حسینی

پردیس ابوریحاندانشیار
بهینه سازی و ارزیابی صفحه 
جاذب خشک کن خورشیدی 

با جریان هوای برگشتی

۴0
پایان نامه نمونه در 
مقطع کارشناسی 

ارشد
امیرمحمد بهزادی

دکتر احسان 
هوشفر

دکتر مهدی 
اشجعی

استادیار
استاد

پردیس 
دانشکده های 

فنی

تحلیل انرژی، اگزرژی و 
اقتصادی نیروگاه زباله سوز 

تهران

واحدنام و نام خانوادگی عنوان برگزیدهردیف

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی عرفان سپه وند کارشناس پژوهشگر نمونه41

پردیس علوممعصومه قدرتیکارشناس پژوهشی اجرایی نمونه    ۴2

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتینسرین عبدالوندکارشناس پژوهشی اجرایی نمونه    ۴3

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 124  37



نام برگزیده  عنوان ردیف

دکتر ساسان علی نیائی فرد مسئول آزمایشگاهآزمایشگاه فتوسنتز و واکنش های نوریآزمایشگاه نمونه    ۴۴

رسول محمدی رئیس کتابخانهکتابخانه پردیس فارابی کتابخانه نمونه ۴5

برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشگاهي 

ردیف
عنوان کتاب 

برگزیده
نویسنده/مترجم اصلی

نام دانشگاه محل 
خدمت 

رشتهنوع انتخاب ناشر

1

 Fault
 Diagnosis of
 Induction

Motors

تالیف1. دکتر جواد فیض 
2.دکتر وحید قربانیان 

.GojkoJoksimović3

1.استاد دانشگاه 
تهران

3.استاد دانشگاه 
مونته نگرو

 Institution of
 Engineering

 and
Technology

بخش بین الملل برگزیده 

2
طراحي سازه هاي 

بتن آرمه
 )دورة دوجلدي(

تألیف 
دکتر ایرج محمود زاده 

کنی 
استاد دانشگاه تهران

مؤسسه انتشارات 
دانشگاه تهران

مهندسی عمران برگزیده

3

شکستگي در 
سنگ: منشأ 

زمین شناسي و 
رفتار مهندسي

تألیف
1.  دکتر حسین معماریان
 2.دکتر بهزاد تخم چي

1.استاد دانشگاه 
تهران

2.دانشیار دانشگاه 
صنعتي شاهرود

مؤسسه انتشارات 
دانشگاه تهران

مهندسي معدن برگزیده

۴

نظریه و نقد 
ادبي درسنامه اي 

میان رشته اي )دورة 
دوجلدي(.

تألیف 
دکتر حسین پاینده

استاد دانشگاه عالمه 
طباطبایي

برگزیده انتشارات سمت 
زبان و ادبیات 

فارسی 

5
تعلیم و تربیت در 

نهج البالغه
تألیف 

دکتر  محمدرضا شرفي
استاد دانشگاه تهران

مؤسسه انتشارات 
دانشگاه تهران

روانشناسی برگزیده 

۶
کتاب جامع 

سالمت خانواده

تألیف: دکتر اسکات لیتین
  ترجمه:1. دکتر مرجان 

قائمی
2.دکتر سیدعلیرضا طالیي 

زواره

1.استادیار دانشگاه 
علوم پزشکي البرز
2.استادیار دانشگاه 
علوم پزشکي کاشان

انتشارات 
تیمورزاده

پزشکی شایسته تقدیر
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داخلیاخــــــــــــــــــــــبـــــار

چهارمین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه 
دانشگاه تهران برگزار شد

دانشگاه تهران در انتظار تخصیص 
بودجه مناسب از طرف دولت و مجلس 

است

امضای تفاهم نامه کرسی یونسکو در 
سالمت اجتماعی و توسعه

با شبکه ملی مبارزه با بیماری های 
غیرواگیر

پژوهش عضو هیأت علمی دانشکده 
جغرافیا دانشگاه تهران 

در مدیریت بحران ویروس کرونا



عضو هیأت علمی دانشــکده جغرافیا دانشگاه تهران نتایج 
پژوهــش در زمینه مدیریت بحران ویــروس کرونا را ارائه 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده 
جغرافیا، دکتر محمدرضا جلوخانــی نیارکی، عضو هیأت 
علمــی دانشــکده جغرافیــا، نتایج پژوهش »ســامانه های 
اطالعات جغرافیایی )GIS( مشــارکتی یا شهروند محور: 
ابزاری هوشــمند برای مدیریت بحــران ویروس کرونا« را 

ارائه کرد. در این طرح پژوهشی آمده است:
شیوع و انتشــار ویروس کرونا سبب خســارت های قابل 
مالحظه جانی و مالی در شــهرهای بزرگ و کوچک جهان 
شده است. مدیریت بحران ناشی از ویروس کرونا، موضوع 
مهمی اســت که می توان به وسیله مشــاهده سیستماتیک، 
تجزیه و تحلیل مکان های بیماران )منازل و یا محیط کار(، 
بیمارستان ها و کلینیک ها و توزیع و ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی مناســب در خصوص کاهش آثار، آمادگی الزم، 
امداد رسانی سریع و بهبودی آن اقدام نمود. رصد و پایش 
شــیوع بیماران مبتال به کرونا و همچنین ایجاد آمادگی در 
حوزه های تشخیصی و درمانی، نیازمند اطالعات مربوط به 

وضعیت، محل دقیق، نوع و افــراد درگیر در بحران کرونا 
می باشــد. یکی از بزرگ ترین مشکالت در مدیریت بحران 
کرونا، کمبود اطالعــات و همچنین نیاز به داده های آنی و 
به هنگام از شرایط اســت. به عنوان مثال، موقعیت مکانی 
افراد مبتال به این ویروس، بیمارستان هایی که بیماران مبتال 
به کرونا به آنها مراجعه نمودند، مسیر سفری که بیماران به 
طور روزانه و هفتگی طی نموده اند، محل توزیع ماسک ها و 
مواد ضدعفونی کننده و غیره از جمله اطالعات مهمی است 
کــه نقش مهمی در مدیریت مؤثر و ســریع بحران بیماری 
ناشــی از ویروس کرونا ایفا می نمایند. مشارکت داوطلبانه 
شهروندان در فراهم نمودن اطالعات فوق، می تواند راه حل 
مؤثری برای مدیریت بحران ویروس کرونا باشد. شهروندان 
و نیروهــای امدادی می توانند به عنوان حســگرهای پویا، 
تحلیل گر، هوشمند، مســئولیت پذیر، محیط–آگاه، سیار، 
توزیع یافته و تعامل پذیر شــرایط بحرانی پیرامون خود را 
رصد نمــوده و اطالعات مختلف از قبیــل محل مبتالیان، 
مکان های نیازمند به مــواد ضدعفونی و دارو، محل ها و یا 
افراد مشــکوک به کرونا، آمادگی بــرای یاری به بیماران و 
غیره را گزارش نموده و امکان اســتخراج اطالعات مفید و 

پژوهش عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران 
در مدیریت بحران ویروس کرونا
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انجام تحلیل های پیچیده مکانی را برای مدیران بهداشــتی 
و درمانی فراهم نمایند. اگرچه در کشــور عزیزمان ایران، 
تالش های بســیاری در رابطه با مهار شیوع ویروس کرونا 
و درمان بیمــاران صورت گرفته و می گیــرد، ولی نیاز به 
بستر مناسبی براي تحقق مؤثر و واقعی مشارکت عموم در 
مدیریت این بیماری اســت به گونه ای که این امکان فراهم 
شــود تا مردم )شــهروندان، نیروهای مردمی، امدادگران و 
غیــره( بتوانند در گزارش و پایش بحران کرونا مشــارکت 

نمایند.
گســترش تکنولــوژی و ظهور امکانات جدیــد در حوزه 
اینترنــت، می تواند بســتر و یا ســامانه ای را بــرای تولید 
داده های مکانی مرتبط با بحران ویروس کرونا توسط عموم 
مردم و به صورت داوطلبانه فراهم نماید. سامانه اطالعات 
جغرافیایی )GIS( شــهروند-محور و یا مشــارکتی امکان 
تولید منبعی غنی و ارزشــمند از اطالعات مکانی مرتبط با 
کرونا را فراهم نموده و به مردم اجازه می دهند تا شــرایط 
بحرانی را بر اســاس درک و چشم انداز خود تصویر کنند. 
امــروزه شــهروندان در زندگی روزمره خــود با ابزارهای 
مکانی مختلفی )مانند نقشه ها( در فعالیت های روزمره خود 
ســروکار دارند. ابزارها و فن آوری هــای مبتنی بر GIS به 
گونه ای طراحی می شــوند که افراد عادی نیز بتوانند از آنها 
به انــدازه افراد متخصص بدون ایجاد تفاوت در قابلیت ها، 
استفاده نمایند. ابزارهای مکانی مانند نقشه GIS، شهروندان 
را قادر می ســازد تا اطالعات مرتبط با مبتالیان به ویروس 
کرونا و همچنین خدمات بهداشــتی درمانی را به صورت 
بصری و با درک مکانی باالتری )عینًا همانند شــرایطی که 
آنها به طور فیزیکی در محل حضور دارند( با جزئیات باال 

بررسی و گزارش نمایند.
تاکنون مطالعات گسترده ای در زمینه به کارگیری اطالعات 
جغرافیایی مشارکتی در حوزه های پایش و مدیریت بحران 
صورت گرفته و به نقش مشــارکت شــهروندان در پایش 
شــرایط بحرانی بر مبنــای اطالعات مکانــی پرداخته اند. 
بنابراین ضرورت، طراحی و پیاده ســازی سامانه اطالعات 
جغرافیایی )GIS( مشــارکتی یا شــهروند-محور به عنوان 
ابزاری هوشمند و مؤثر برای مدیریت بحران ویروس کرونا 
بیش از پیش به نظر می رســد و نقش مهمی را در مدیریت 
ایــن بیماری ایفا می نماید. با اســتفاده از ســامانه مذکور، 
مردم جامعه به پایشــگران فعال شــرایط بحرانی ویروس 
کرونا تبدیل می شوند و می توانند با پایش و گزارش نمودن 
بیماران مبتال به این ویروس در مکان های مختلف بر روی 

نقشه در مدیریت بحران ناشی از کرونا نقش بسزایی داشته 
باشند. لذا، توسعه بستر اینترنتی مکان - مبنا با بهره گیری از 
فن آوری های نوین GIS و هوشمند براي تسهیل مشارکت 
مردم در امر مدیریت بحران کرونا و نزدیک شدن به اهداف 
دولت الکترونیک بهداشت و درمان می تواند نقش مهمی را 

در مدیریت بحران کرونا ایفا کند.
اطالعات مکانی شــهروند-محور مرتبط با بحران کرونا بر 
این مفهوم اســتوار است که شهروندان با استفاده از حواس 
پنچ گانه خود می توانند همانند سنســورهای مصنوعی و یا 
حتی بهتر از آنها اطالعات مرتبط با بیماران، بیمارســتان ها، 
خدمات بهداشــتی و درمانی و غیره را با جزئیات بیشــتر، 
به طور دقیق تر و با در نظر گرفتن شــرایط مختلف به طور 
هوشمند جمع آوری نمایند. شهروندان می توانند به عنوان 
حسگرهای هوشمند شرایط بحرانی پیرامون خود را رصد 
نمــوده و نقش بســیار مهمی را در جمــع آوری اطالعات 
مکانی مــورد نیاز مدیرت بحران کرونــا فراهم نمایند. در 
برخی موارد شهروندان می توانند در زمان کمتری نسبت به 
نیروهای دولتی اطالعات شرایط بحرانی کرونا را در اختیار 
مسئوالن قرار دهند، زیرا آنها در تماس با بحران مورد نظر 
و آشــنا به محیط زندگی خود هستند، بنابراین جزئیات را 
بیشــتر و بهتر می دانند . با توجه به مشارکت تعداد زیادی 
از شهروندان، این اطالعات به طور دائم در حال افزایش و 
تغییر هستند. چنین اطالعاتی بهتر می توانند شرایط لحظه ای 
بحران های ناشی از ویروس کرونا را نمایش دهند. همچنین 
تولید این اطالعات توسط شهروندان می تواند روش سریع تر 

و کم هزینه تری را برای مدیریت بحران فراهم کند.
عالوه بر حواس و حسگرهای شهروندی، ظهور و افزایش 
روزافزون حســگرهای مصنوعی مانند تلفن های هوشمند 
مجهــز به دوربین ها، ضبط صدا و GPS در زندگی روزمره 
شــهروندان، می تواند مشارکت شــهروندان را در تولید، به 
اشتراک گذاری و اســتفاده از اطالعات مکانی در مدیریت 
بحران کرونا به طرز چشــم گیری افزایــش دهد. بنابراین، 
مردم می توانند با اســتفاده از این تکنولوژی ها و دسترسی 
به اینترنت، اطالعات بحران کرونا را از طریق تلفن همراه، 
تبلت، کامپیوتر به صورت اشــکال هندسی مختلف )نقطه، 
خــط و پلیگون( متن، تصویر، فیلــم، صدا گزارش کنند و 
یا همچنین مبتالیان می توانند از لحاظ بهداشــتی و درمانی 
درخواست کمک نمایند. مدیران بحران نیز امکان مشاهده 
این اطالعات را دارند و می توانند تصمیم های کارآمدی را 

اتخاذ نمایند.
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نشریه های دانشجویی دریچه معماری، دامستیک، گیاه پزشک 
و صنعت سبز نوین، امتیاز نشــریه حرفه ای را از معاونت 

پژوهشی دانشگاه تهران کسب کردند.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
معاونت فرهنگی و اجتماعی، نشــریه های دانشــجویی 
دریچــه معمــاری از پردیس هنر های زیبا، دامســتیک، 
گیاه پزشــک و صنعت سبز نوین از پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی توانستند امتیاز نشریه حرفه ای را از معاونت 
پژوهشی دانشــگاه تهران کســب کنند. بر این اساس، 
این نشریات، یک نشــریه علمی-ترویجی یک امتیازی 

محسوب می شود.
با هدف رشد و ارتقای نشریات دانشجویی دانشگاه؛ طرح 
»اعطای امتیاز نشریه حرفه ای به نشریات برتر دانشجویی 
دانشگاه تهران« با همکاری معاونت پژوهشی اجرا می شود. 
این طرح شــامل تمامی نشریات دانشجویی با زمینه ها و 
فرمت های مختلف می شود و نشریات دانشجوی ای که به 
لحاظ فرمی، محتوایی و اصول فنی، واجد شــاخص های 

نشریه حرفه ای باشــند؛ می توانند حائز این امتیاز شوند. 
گفتنی است فعالیت در نشریات حرفه ای افزون بر امتیاز 
فرهنگی از امتیاز علمی نیز برای دانشــجویان برخوردار 
اســت. مدیران مسئول نشریات واجد شرایط می توانند با 
stdpub.ut.ac. تکمیل فرم های مربوط مندرج در سامانه

ir و ارسال درخواســت خود به دبیرخانه کمیته ناظر بر 
نشــریات دانشگاه تهران، در صورت احراز شرایط از این 

امتیاز بهره مند شوند.
برای آشنایی بیشتر، سامانه چهار نشریه دانشجویی که امتیاز 
نشربه حرفه ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب 

کرده اند، در زیر آورده شده است:
darichesj.ut.ac.ir :سامانه نشریه دریچه معماری

سامانه نشریه نشریه گیاه پزشک:
 giahpezeshksj.ut.ac.ir

domesticsj.ut.ac.ir :سامانه نشریه نشریه دامستیک
سامانه نشریه نشریه صنعت سبز نوین: 

sanatsabzsj.ut.ac.ir

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و خطرات ناشی از آن و مسئولیت اجتماعی 
دانشــگاه ها در برابر آحــاد جامعه، دکتر ســید احمدرضا 
خضری، مشاور رئیس دانشــگاه و مدیرکل حوزه ریاست 
و روابــط عمومی از راه اندازی درگاه مســئولیت اجتماعی 

دانشگاه در مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.
مشــاور رئیس دانشــگاه گفت: »      با هدف بهــره گیری از 
دیدگاه هــا و نظــرات جامعه دانشــگاهی و اســتفاده از 
دیدگاه های متخصصان، درگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه 

در مقابله با شیوع ویروس کرونا راه اندازی شد«.
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران در 
ادامه عنوان کرد: »از پیشــنهادها، راه کارها و نظرات علمی 

استادان، دانشجویان و صاحب نظران استقبال خواهد شد«.
به اطالع می رســاند لینک دسترســی به درگاه مســئولیت 
اجتماعــی دانشــگاه در مقابله با شــیوع ویــروس کرونا، 

https://ut.ac.ir/fa/form/180 تعیین شده است.

چهار نشریه دانشجویی دانشگاه تهران 
امتیاز نشریه حرفه ای را کسب کردند

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خبر داد

ایجاد درگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در مقابله با شیوع ویروس کرونا
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران در نشست 
تخصصی رشــته دانشــگاهی دیوارنگاری؛ الزامات و 
ضرورت هــا، تصریح کرد: »ســرفصل دروســی که در 
دانشــگاه تدریس می شود، متناســب با نیازهای بخش 
اجرایی کشــور نیســت و تحقیقاتی که در این بخش ها 

انجام شده، مسائل کشور را درمان نکرده است«.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
معاونت فرهنگــی و اجتماعی، در نشســت تخصصی 
رشــته دانشــگاهی دیوارنگاری؛ الزامات و ضرورت ها 
که 20 بهمن 1398 برگزار شــد، دکتر مجید سرسنگی، 
معاون فرهنگی و اجتماعی، با اشاره به اینکه بازنگری در 
رشته های هنری در حال گسترش است، خاطرنشان کرد: 
»این موضوع در کمیته برنامه ریزی برای رشته های هنری 
در حال انجام است و با کمک استادان و هنرمندان پیگیری 
برای اجرای برخی مباحث که ســال ها مورد غفلت واقع 

شده بود، در حال حاضر به سرانجام رسیده است«.
وی افــزود: »شــاهد تغییراتی در زمینه بــه روزکردن 
رشته های هنری هســتیم، چرا که در گذشته موضوعی 
به اسم اقتصاد هنر نداشتیم، اما اکنون به دلیل بحث های 
بین رشته ای به این مورد نیازمند هستیم. اخیراً رشته های 
زیادی در حوزه هنر تأســیس شــده است و با توجه به 
راه اندازی این رشته ها می توانیم به راحتی در دانشگاه ها 

تولید فکر کنیم«.
دکتر سرســنگی، با تأکید بر اینکه رشــته های درســی 

مدارس نیز باید بازنگری و به روز شوند، تاکید کرد: »از 
قدیم مشــکالت زیادی بین دانشگاه ها و بازار حرفه ای 
کار وجود داشته است و فارغ التحصیالن به خوبی وارد 
محیط حرفه ای کار نمی شوند، به همین دلیل بر این باورم 
که با به روز کردن رشــته های هنری می توانیم اشکاالت 

عمده ای که در این زمینه وجود دارد را برطرف کنیم«.
معاون فرهنگــی و اجتماعی موضــوع دیوارنگاری ها 
را یکــی از بحث های مهم هنر شــهری توصیف کرد و 
افزود: »این رشته نیازمند تغییر و تحول در دانشگاه های 
کشور است. دیوارنگاری رشــته بسیار جذابی است و 
می تواند بار علمی و عملی زیادی به همراه آورد. رشته 
دیوارنگاری به صورت یک رشــته مســتقل تجسمی و 
هنری در کشــور راه اندازی شــده تا افرادی را تربیت 
کند که لزومًا در حوزه نقاشــی دیواری یا دیوارنگاری 

تخصص دارند«.
به گفته دکتر سرسنگی یکی از مشکالت اصلی معماری 
این اســت که آثار زیبایی بر دیوارهای بی هویت نقش 
می بندد، دیوارنگاری می توانــد در ترکیب کردن فضای 
روانی جامعه و باالبردن سلیقه زیباشناختی مردم ارتباط 

مؤثر و ارزشمند زیادی برقرار کند.
وی تاکید کرد: »باید در دانشــگاه های کشــور در رشته 
دیوارنگاری افرادی تربیت شــوند کــه بتوانند کارهای 
فاخری انجام دهند و به لحاظ زیباشــناختی، مســائل 
جامعه شناختی و روان شــناختی اثرهای بی نظیری خلق 

کنند«.
معــاون فرهنگــی و اجتماعی در پایان ســخنان خود 
بــا عنوان اینکــه عمده ترین بخش پژوهــش در زمینه 
دیوارنگاری در حال انجام اســت، گفت: »امیدواریم که 
با راه اندازی این دوره دیوارنگاری، در ســال های آینده 
شــاهد پژوهش های خوبی در این حوزه باشیم. به طور 
قطع پژوهش ها می تواند مورد استفاده هنرمندان، سازمان 
زیباسازی و سایر نهادهایی که در حوزه مدیریت شهری 

وظیفه دارند، قرار بگیرد«.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران:

سرفصل دروس تدریسی در دانشگاه  
متناسب با نیازهای بخش اجرایی کشور نیست
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اعضاي هیأت رئیســه، هیأت علمي، دانشجویان و کارکنان 
دانشگاه تهران، همگام با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران؛ دکتر سید احمدرضا 
خضری، مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط 
عمومی؛ دکتر محمد مهدی کرمی، مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه تهران و دیگر مسئوالن، 
استادان، کارکنان و دانشــجویان دانشگاه همگام با اقشار 
مختلف مردم در راهپیمایی چهل و یکمین سالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی حضور یافتند.

در جلســه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران ،20 
بهمن1398، با صدور مجوز پنج نشریه دانشجویی موافقت شد.

به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقــل از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، در این جلســه که بــا حضور اعضا برگزار 
شد، با صدور مجوز پنج نشریه رگ تاک، کوروس، دیده بان، قلم 
راهبردی و جعبه ســیاه و ایجاد تغییرات در چهار نشریه مکانیک 

بیوسیستم، گیاه پزشک، صنعت و غذا، آبخوان موافقت شد.
هم چنین درخواســت اعطای امتیاز نشریه حرفه ای به نشریه های 
»دامستیک«، »گیاه پزشــک« و »صنعت سبز نوین« بررسی و مقرر 
شــد این نشــریات برای اخذ امتیاز نشــریه حرفه ای به معاونت 

پژوهشی دانشگاه ارسال شود.
پیــرو اطالعیه انتخابات کمیته ناظر بر نشــریات و طبق ماده 13 
شــیوه نامه برگزاری انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول در 
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی درخواست های ارسالی مبنی بر 
فعال بودن نشریه بررسی و فهرســت مدیران مسئول دارای حق 

رأی، نهایی و مقرر شد فهرست نهایی منتشر شود.

با صدور مجوز پنج نشریه دانشجویی موافقت شد

حضور هیأت رئیسه دانشگاه تهران

در راهپیمایی سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
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بزرگداشت دکتر پرویز کردوانی

چهره ماندگار عرصه جغرافیا

مراسم بزرگداشت دکتر پرویز کردوانی، استاد نمونه دانشگاه 
تهران، کویرشــناس و چهــره ماندگار عرصــه جغرافیا، 2 

اسفند1398،در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
در این مراســم که بــا حضــور اســتادان، فرهیختگان و 
عالقه مندان این عرصه، دوم بهمن، برگزار شــد، دکتر سید 
احمدرضا خضری، مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشگاه تهران، با عنوان اینکه من به عنوان 
یک همکار و دوســت در خدمت اســتاد کردوانی بوده ام، 
گفت: »امروز به نیابت از هیأت رئیســه دانشــگاه تهران به 
این بزرگداشت آمده ام. استاد کردوانی از مراسم نکوداشت 
بی نیاز اســت و این ما هســتیم که دین خود را به ایشان ادا 

می کنیم«.
وی اســتاد کردوانی را انسانی وظیفه شناس توصیف کرد که 
در کار علمی کم فروشی نمی کند، چرا که کم فروشی در هر 
کاری ممکن اســت، در حالي که علم معامله بردار نیســت. 
دانشگاه در برابر مسائل جامعه مسئول است و دانشگاه تهران 

امروز به این مسئولیت مهم می پردازد.
دکتــر خضری در ادامه با اشــاره به اینکه اســتاد کردوانی 
بنیان گذار کویرشناسی مدرن اســت، افزود: »بخش زیادی 
از زندگی اســتاد کردوانی در کویر گذشــته است، چون به 
کارش عشق می ورزد. وی فردی حساس است که مشکالت 
اجتماعی را با دقت دنبال می کند و یک وطن دوست واقعی 
اســت. ایشــان پژوهش هایی در حــوزه آب و خاک انجام 
داده اند که بی نظیر است. عشق به کاری که در استاد کردوانی 

وجود دارد یکی از نشانه های عاشق زنده است«.
در ادامه دکتر قاســم عزیزی، عضو هیأت علمی دانشــکده 
جغرافیای دانشــگاه تهران، نیز طي سخناني استاد کردوانی 
را یکی از بزرگ ترین استادان شناخته شده در رشته جغرافیا 
دانســت که مهم ترین دلیل شهرت وي این است که وجود 
استاد سرشار از عشق به کار است. استاد همواره به تحقیق در 
زمینه بیابان ها و کویر ایران پرداخته است و در مسائل علمی 
حساسیت باالیی دارد و در زمینه کویرشناسی اظهارنظرهای 

زیادی ارائه داده است«.
وی افزود: »نگاه مســئله محور اســتاد به نــگاه مدیریتی او 
بازمی گردد که از دوران جوانی داشته است. مسائل محیطی 
کشور برای او همیشه دغدغه است. بسیاری از همکاران ما 

دغدغه نوشتن مقاله را دارند، اما دغدغه دکتر کردوانی کویر، 
بیابان، مردم و مشــکالت آنهاســت و هرگز به فکر مدارج 

علمی نبوده است«.
وی در پایان تصریح کرد: »متأسفانه امروز با  وجود مسائلی 
مانند ســیل و زلزله، جامعه به متخصصان مراجعه نمی کند. 
اســتاد کردوانی بدون توقع این پوسته را پاره کرده است و 
درباره کویــر و بیابان های ایران نظراتی را مطرح می کند که 

پشتکار وی در این زمینه ستودنی است«.
 دکتر حســن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
سخنران اول این مراســم با بیان اینکه استادی چون پرویز 
کردوانی با عشقی وافر در این حوزه کار می کند، افزود: »این 
نکته هم مهم است که فرد عاشق در محیط عاشقی شاداب تر 
می شــود و این شادابی همواره در سلوک این استاد بزرگوار 
هویداست. فضای دانش با غفلت پیش نمی رود و این فضای 
عشق است که کارها را ممکن می کند، به ویژه کویر که استاد 

در آن قلم زده است«.
وی خاطرنشان کرد: »در عرفان و معرفت ما، امر به عاشقی 
می شود نه عاقلی که البته این عاشقی نقطه مقابل معرفت و 
عقل نیســت، بلکه این عالئم خرد و عشق است که کار را 
پیــش می برد. وقتی در اشــعار موالنا و در بحث معرفت بر 
عشق تأکید می شود، به این دلیل است که عاشقی ناممکن را 
ممکــن می کند؛ به  ویژه در عرصه خاک و کویر که حقیقتاً به 
لحاظ مشقات سفر و مقتضیات آن دانش سخت و دشواری 

است«.
دکتر بلخاری در ادامه تصریح کرد: »نمای بیرونی جلســات 
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انجمن آثار و مفاخر فرهنگی این گونه به نظر می رسد که در 
این مجموعه فرهنگی، فقط اســتادان حوزه حکمت، فلسفه 
و ادبیات تقدیر می شــوند، اما امروز ما بزرگداشــت دکتر 
پرویز کردوانی را که چهره ماندگار جغرافیا است را برگزار 
می کنیم. خصلت مهم ایشــان عاشقی است که در نوع خود 
فوق العاده است و به همین دلیل استاد کردوانی اعتبار باالیی 

در ایران و جهان دارد«.
دکتــر پرویز کردوانی متولد 1310 شمســی در روســتای 
مندولک گرمسار است. وي تحصیالت ابتدایی را در دبستان 
داراب ریکان و دوره متوسطه را تا کالس نهم در دبیرستان 
آفتاب گرمسار گذراند. دیپلمش را از دبیرستان رازی تهران 
)مدرســه فرانســوی ها( گرفت و پس از پایان تحصیالت 
متوسطه برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و مقاطع تحصیلی 
را تا مقطع دکترای رشته عمران کویر )سال 13۴5( طی کرد.
وي پس از بازگشــت به ایران به عنوان اولین عضو هیأت 
علمی دانشــکده تازه تأسیس کشاورزی ارومیه، مشغول به 
خدمت شــد. پس از دو ســال تدریس در این دانشکده در 
ســال 13۴7 شمسی به گروه آموزشــی جغرافیای دانشگاه 
تهران انتقال پیدا کرد و در همین سال ها مطالعه میدانی خود 

روی مناطق کویری ایران را با جدیت فراوان پی گرفت.
کویر )نمکزار( بزرگ مرکــزی ایران و مناطق همجوار آن، 
جغرافیای خاک ها، حفاظت خاک، اکوسیســتم های طبیعی، 
اکوسیســتم های آبی، آب های شــور، آب های ســطحی و 
زیرزمینــی، ژئوهیدرولوژی، مراتع ایران، مناطق خشــک، 
ویژگی های اقلیمی، علل خشکی، مسائل آب، خشکسالی و 
راه های مقابله با آن در ایران و دانشنامه ای تاریخی و ادبی در 
حوزه جغرافیای شهری و ریشه های تاریخی شهرها از جمله 

آثار و تألیفات این استاد پیشکسوت دانشگاه تهران است.

شب فرهنگ و هنر پردیس بین المللی کیش دانشگاه 
تهران، هم زمان با آخرین روز نیم سال نخست تحصیلی 

برگزار شد.
در ایــن آئین کــه، 3 بهمــن 1398، در تاالر مولوی 
پردیس، با حضور دانشجویان، استادان و دوست داران 
فرهنگ و هنر جزیره کیش برگزار شد، دکتر کوروش 
صفوی، استاد زبان شناسی و ادبیات فارسی، با موضوع 

»تجربه بین المللی زبان فارسی« سخنرانی کرد.
وی بــا تعریفی جامع از زبان معیار و تحلیل وضعیت 
کنونــی زبــان فارســی در قلمرو ملی و ســرزمینی 
فارسی زبانان، به مقایسه زبان فارسی با زبان های زنده 
جهان پرداخت. هم چنین فرهنگ، توسعه فرهنگی و 
الزام سرشارسازی زبان از مفاهیم فرهنگی در توسعه 
قلمرو زبان، بخش دیگری از سخنرانی دکتر کوروش 
صفوی در شب فرهنگ و هنر پردیس بین المللی کیش 

دانشگاه تهران بود.
این اســتاد زبان شــناس، در بخشــی از سخنان خود 
اســتعمار فرهنگی را اســتعمار کالن توصیف کرد و 
افزود: »این شــیوه اســتعمار به گونه نامحسوس و با 
پوشش زبان علم، هنر، فناوری، سیاست و ظرفیت هایی 
از این دست به قلمرو ملی فرهنگ نفوذ می کند و آن 
را زیر ســلطه خود درمی آورد و فرهنگ ها ناگزیر از 
ایمن ســازی و توانمندسازی خود در برابر این هجوم 

بی امان هستند«.
این رویداد علمی فرهنگی با همکاری و تعامل معاونت 
فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

هم زمان با آخرین روز نیم سال نخست تحصیلی

شب فرهنگ و هنر پردیس 
بین المللی کیش دانشگاه 

تهران برگزار شد
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کرسی یونسکو در سالمت اجتماعی و توسعه با شبکه ملی 
مبارزه با بیماری های غیرواگیر به منظور ترویج و توســعه 
ســالمت اجتماعی و کاهش مصرف دخانیات تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از کرسی 
یونسکو در ســالمت اجتماعی و توسعه، نشست اعضای 
کرسی با اعضای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
و شــبکه ملی پیشــگیری از بیماری های غیر واگیر، یکم 

بهمن1398، در دفتر جمعیت برگزار شد.
دکتــر محمدرضا مســجدی، دبیرکل جمعیــت مبارزه با 
اســتعمال دخانیات ایران و مدیر عامل شبکه، هدف این 
سازمان مردم نهاد را کنترل دخانیات، حفاظت مردم، به ویژه 
جوانان از اســتعمال دخانیات عنوان کرد است که دریچه 

ورود به بزهکاری و اعتیاد را به روی آنها باز می کند.
وی افزود: »تاکنون به وســیله کارشناســان و متخصصان 
در بخش های مختلف راهکارهایی برای کنترل اســتعمال 
دخانیــات ارائه کرده ایم و همچنان بــا بهره مندی از تمام 
امکانات و ظرفیت های اجتماعی برای مقابله با این مسئله 

پیش خواهیم رفت«.
دکتر مسجدی تاکید کرد: »هدف ما این است که مدرسه به 
مدرسه، محله به محله و… با طراحی و تهیه محصوالت 
آموزشــی، فرهنگــی و ارســال به بعضــی از مدارس و 
دانشــگاه های مختلف گام های مؤثری در زمینه مبارزه با 

دخانیات بر داریم«.

دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات گفت: »در 
جلسه ای که با رئیس دانشــگاه تهران در حوزه دخانیات 
داشــتیم، ایشــان از اجرای این طرح برای دانشجویان و 
دانشگاهیان استقبال کردند که امیدوارم کرسی یونسکو در 
سالمت اجتماعی و توسعه بتواند در زمینه ارزش سالمت 
اجتماعی، درک سالم، پیشــگیری و آگاهی بخشی کمک 

شایانی انجام دهد«.
در ادامه، دکتر یونس نوربخش، رئیس کرســی یونســکو 
در ســالمت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران، گفت: »ما 
می توانیم برای توان افزایی فی مابین، برنامه های پژوهشی و 
آموزشی مشترکی را در زمینه سالمت اجتماعی تعریف و 

اجرا کنیم«.
وی با اشــاره به اینکه همگی دغدغه کنتــرل و مبارزه با 
دخانیــات را داریم، تاکید کرد: »یکی از اهداف دانشــگاه 
تهران ورود به مســائل اجتماعی دارای اثر سوء در جامعه 
اســت. استعمال دخانیات نیز یکی از این پدیده هاست که 

باید فرهنگ سازی شود«.
دکتر نوربخش اضافه کرد: »پیشنهاد ما جایگزینی پارادایم 
ترویج ســالمت اجتماعــی به جای پارادایم پیشــگیری 
اجتماعی است، چون در پیشگیری نگاه مقطعی و سطحی 
است و تا ابعاد ســالمت تبیین نشود پیشگیری نمی تواند 
موفق باشد. ضمن اینکه مفهوم سالمت جامعه گسترده تر 
از پیشــگیری است. بســیاری از بیماری ها ناشی از سبک 
زندگی غلط اســت که لزوماً آسیب اجتماعی نیست مثل 

امضای تفاهم نامه کرسی یونسکو در سالمت اجتماعی و توسعه

با شبکه ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر
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برجســته نگار هوشمند همراه  15 دستگاه 
اداره کل  ویژه دانشجویان روشندل توسط 

امور دانشجویی توزیع شد.
به گزارش معاونت دانشــجویي دانشــگاه 
تهران، این تعداد دســتگاه که مورد استفاده 
برای دانشجویان روشــندل است در پاییز 
سال جاری توسط صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری تأمین 
اعتبار و توســط اداره کل امور دانشجویی 

خریداری شده است.
دستگاه ها با توجه به تناسب آمار دانشجویان 
هدف، در دانشــکده ها و پردیس هایی که 
بیشترین تعداد دانشجویان نابینا و کم بینای 
در حال تحصیل را دارند، توزیع شده است.
برجسته نگار یا نوتیکر یک تبلت هوشمند 
ویژه نابینایان اســت کــه ورودی آن یک 
صفحــه کلید بریــل و خروجی آن صوت 
فارســی و خط بریل است و برای نابینایان 
در اســتفاده شــخصی و پیشــبرد اهداف 
آموزشی کاربرد دارد. با توجه به اینکه این 
دســتگاه از قیمت نســبتا باالیی برخوردار 
است، براي اســتفاده دانشجویان روشن دل 
به صورت امانت در اختیار امور دانشجویی 

دانشکده ها و  پردیس ها قرار گرفته است.

چاقی، قند خــون و خیلی از امراض دیگر. ســالمت اجتماعی 
هنوز در جامعه به خوبی مطرح نشده و باید سالمت اجتماعی از 
طریق سایت ها و کانال های مرتبط، اطالع رسانی و پررنگ شود. 
ما باید بنیان های ســالمت جامعه را اصالح و بازسازی کنیم واال 

نظریه های پیشگیری مشکل جامعه را حل نمی کند«.
رئیس کرسی یونسکو در سالمت اجتماعی و توسعه تاکید کرد: 
»در بســیاری از کشــورهای جهان مالیات بر دخانیات بیش از 
70 درصد اســت و نه تنها در بحث دخانیــات، بلکه بر کاالهای 
آسیب رســان نیز مالیات باالیی دریافت می شود. در حالي که در 
جامعه ما به باشــگاه های ورزشی مالیات می بندند. ورزش برای 
عموم جامعه گران است و نباید آن را گران تر کنیم چون سالمت 

مردم به خطر می افتد«.
دکتر نوربخش خاطرنشان کرد که کرسی یونسکو تجربیات خوبی 
در حوزه برگزاری کارگاه ها و نشســت های تخصصی در حوزه 
ســالمت اجتماعی داشته است و می تواند این جمعیت را در این 

حوزه پشتیبانی کند.
وی تاکید کرد: »دانشگاه تهران گنجینه علمی خوبی از قبیل استاد، 
دانشجو و منابع علمی دارد که می تواند برای بسترسازی و ترویج 
سالمت اجتماعی کمک شایانی انجام دهد و توانمندسازی آدم ها 
خیلی مهم تر است که بعدها بتوانند سفیران خوبی برای جمعیت 

مبارزه با دخانیات باشند«.
سپس دکتر محمدرضا سعیدآبادی، مشاور امور بین الملل پردیس 
البرز و رئیس کمیته علمی مطالعات و تجربیات بین المللی کرسی 
یونسکو در ســالمت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران،  گفت: 
»برای دانشــجویان خارجی عالقه مند به بحث سالمت اجتماعی 
بستر همکاری فراهم است و موضوع سالمت اجتماعی را می توان 

از تجربیات کشورها و NGOهای فعال استخراج کرد«.
وی اظهار داشــت: »دانشــجویان خارجی اثرگذار هستند و این 
امکان وجود دارد اگر کاری در این حوزه انجام شــده و دیگران 
موفق بودند کرسی یونسکو انجام دهد و ما به دنبال این هستیم که 
موفقیت را در حوزه فنی، دانش آموزی و دانشجویی دنبال کنیم«.

دکتر ســعیدآبادی تاکید کرد: »سایت ها و بخش رسانه ها هستند 
کــه این موضــوع را بازنمایی می کنند. اگر حــوزه دخانیات از 
طریق رســانه ها دیده شود، موج ایجاد می کند و کرسی یونسکو 
در ســالمت اجتماعی و توسعه می تواند بیشتر در حوزه سالمت 

اجتماعی همکاری مثمر ثمر با جمعیت داشته باشد«.
در شبکه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر بیش از 52 سازمان 

مردم نهاد عضو هستند.

توزیع ۱5 دستگاه 
برجسته نگار 

هوشمند همراه
ویژه دانشجویان روشندل 

در دانشگاه تهران
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پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران و شرکت توسعه بن دا 
با هدف کمک به ایجاد و توســعه کســب و کارهای فناور 

تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک علم و 

فناوری، این تفاهم نامه با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب 
و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با 
ارزش افزوده باال و جذب سرمایه گذاری و ورود کارآفرینان و 
واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی، 2 بهمن1398، 

در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید.
از موضوع های این تفاهم نامه می توان به ایجاد ساختمان مرکز 
نوآوری بن دا با سرمایه گذاری گروه توسعه بن دا، ایجاد فضای 
کسب و کار برای استقرار شتاب دهنده های تخصصی به صورت 
مشترک، استفاده از پتانسیل های دانشی موجود در دانشگاه، ایجاد 
و توسعه هسته ها و استارت آپ های فناور، حمایت از صاحبان 
ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت مشترک، استفاده 
از ظرفیت های آزمایشــگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران 
تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و 

رشد و توسعه شرکت های فناور اشاره کرد.

نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه یک کشور، 
به میزبانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از اداره 
کل تربیــت بدنی، این نشســت با حضــور مدیران تربیت 
بدنی دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، 
الزهرا، فرهنگیان، صداوســیما، شــهید بهشتی، خوارزمی، 
علم و صنعت، تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوســی، 
امیرکبیر، شاهد، علم و فرهنگ، سوره، جامع امام حسین و 

شهید رجایی بهمن 1398، برگزار شد.
نشســت،  این  ابتدای  در 
مدیر  خداداد،  شعله  دکتر 
دانشــگاه  بدنی  تربیــت 
نصیرالدیــن  خواجــه 
خوش آمد  ضمن  طوسی، 
از  گزارشــی  گویــی 
خواجه  دانشگاه  عملکرد 
نصیرالدیــن طوســی در 
حوزه همگانی و قهرمانی 

ارائه داد.
علی حبیب اللهــی، دبیر منطقه یک ورزش دانشــگاه های 
کشور، نیز با عنوان برخی مسائل جاری ورزش دانشگاهی 
بر مشــارکت و همفکری هر چه بیشتر اعضا در برنامه های 

ورزشی منطقه تأکید کرد.
در ادامه جلســه، برخی مســائل روز و پیشنهادات از سوی 
اعضای نشست مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نشســت بعدی مدیران تربیت بدنی با موضوع امور جاری 

منطقه یک در دانشگاه خوارزمی برگزار مي شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری
بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت توسعه بن دا

نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه یک کشور برگزار شد
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حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، 
با توجه به شــرایط تحریم در کشــور با ابالغ بخشــنامه ای 
وزارتخانه ها و شــرکت های تابعه دولتی یا وابسته به دولت 
را موظف کرد از ظرفیت دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی برای 
تقویت توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی 

ایرانی استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری، در این بخشنامه که با امضای حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی به تمامی وزارتخانه ها، دستگاه ها 
و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی ابالغ شــده، به شرایط 
حساس کشــور و اعمال تحریم های ظالمانه شدید آمریکا و 
نظام ســلطه علیه جمهوری اسالمی ایران اشاره و تأکید شده 
است: برون رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی 
و با پشتیبانی مردم سلحشــور این مرزوبوم و همت مدیران 
الیق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بیش 
از هر زمان دیگری، تقویت انســجام ملی و اســتفاده از توان 
نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اســالمی)از هر قوم، 

طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی( اهمیت دارد.
در بخشنامه مذکور آمده است: در قانون تشکیل وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری) مصوب 18/05/1385 مجلس شــورای 
اسالمی( بر لزوم پشــتیبانی و حمایت از انجام پژوهش های 
کاربردی و توســعه فناوری های موردنیاز کشــور به کمک 
دانشــگاه ها، مراکز پژوهشــی، پارک های علــم و فناوری و 
شــرکت های دانش بنیان تأکید شده است. هم چنین بر اساس 
شــرح تفضیلی وظایــف و اختیارات شــورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری )مصوب 01/02/1395 هیأت وزیران( این 
شورا مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن در حوزه 
پژوهش و فناوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست ها را بر 

عهده دارد.
در ادامه بخشــنامه دکتر روحانی خطاب به کلیه مســئوالن 
مشمول این بخشنامه آمده است، با توجه به موارد فوق کلیه 
دستگاه های مشمول موظف اند برنامه ها و فعالیت های خود را 

به شرح زیر اصالح و اجرا کنند:
1-  همکاری میان دســتگاه های اجرایی برای بهره برداری از 
توان تخصصی یکدیگر، توســعه بازارهــای داخلی و بهبود 

نظام اقتصادی، حمایت از تولیــد و صنعت داخلی و مقابله 
با چالش های اجتماعی الزامی اســت. بدین منظور الزم است 
شرکت ها و دستگاه های مشمول در حوزه کاری خود نسبت 
به شناسایی، سامان دهی و توسعه زنجیره تأمین اقدام کنند و 

تجارب و توانمندی های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.
2-  تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران 
و فناوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقالب همواره 
دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است؛ 
بنابراین دولت مؤکدا از کلیه دستگاه های مشمول می خواهد 
که برای فائق آمدن بر مشــکالت و رفع نیازهای خود، بهبود 
کیفیت محصوالت داخلی، تأمیــن قطعات، تجهیزات، مواد 
و ســایر فناوری های موردنیاز از توان پژوهشــی و فناوری 
موجود در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
و واحدهای فناور کشــور که بخش درخور توجهی از آن ها 
در پارک های علم و فناوری مســتقرند استفاده کنند؛ بنابراین 

دستگاه های مشمول موظف اند:
2-1- مشکالت و نیازهای فناورانه خود را به همراه اهداف، 
نتایج مورد نیاز، اســتانداردها، ویژگی های موردنیاز و نحوه 
تأمین منابع مالی الزم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه 
پژوهش )ساتع( مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به طور 

عام به فراخوان بگذارند.
2-2- به منظور هم افزایی و جلوگیری از دوباره کاری، همسو با 
اجرای تبصره 2 بند)ب( ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، موظف اســت شرایط الزم را برای 

رئیس جمهور در بخشنامه ای به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی تأکید کرد

ضرورت بهره گیری از ظرفیت پژوهشی و فناوری دانشگاه ها
در تقویت توان تولیدی و رفع نیازهای داخلی
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برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این 
قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند.

3- دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور تمامی 
توان خود را برای تســهیل ارتباطات و فعال سازی آن ها میان 
دانشــگاه و جامعه به کارگیرند و پژوهش ها، به ویژه موضوع 
پایان نامه ها و رســاله های تحصیالت تکمیلی خود را، جهت 
حل معضالت ســازمان ها، دستگاه ها و شرکت های دولتی و 
غیردولتــی هدایت کنند؛ بنابراین، از وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاوری انتظار می رود به منظور ارتقا و تقویت تعامل میان 
دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابالغ شیوه نامه الزم برای 

تحقق این امر اقدام کند.
۴- صندوق هــای حمایتی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری 
زمینه الزم را برای پشــتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت ها و 
نیازمندی های دســتگاه های مشمول به دانشگاه ها، مؤسسات 
پژوهشــی، شــرکت های دانش بنیان و احدهای فناور فراهم 
آورند. بدین منظور، صندوق نوآوری و شــکوفایی و ســایر 
صندوق های حمایتی پژوهش و فناوری کشــور موظف اند 
که نظام ها و آئین نامه های حمایتی خــود را به گونه ای مورد 

بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشــتیبانی و حمایت از 
فعالیت های فوق میسر شود.

5- به منظور ارزیابی عملکرد حاصل از همکاری دستگاه های 
مشمول با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان 
و واحدهای فناور ضرورت دارد که دبیرخانه شــورای عالی 
عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه های موجود، اقدامات الزم 
را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه ها و اجرای این 
بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به 

دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کند.
بدیهی اســت، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و 
اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی کشور اقدامی راهبردی و 
مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می توان 
تهدیدهای حاصل از تحریم را به فرصت های ســازندگی و 
اســتقالل بیش ازپیش کشــور بدل کرد. امید است با عنایت 
خاص پروردگار، تکیه بر نیروهای متخصص کشور و پشتیبانی 
همیشگی مردم عزیزمان دوره کنونی را سرافرازانه پشت سر 
نهیم و بــرگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اســالم 

بیفزاییم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت 
پژوهشــی، یازدهمین نشست کارشناســان پژوهش های 
کاربردی با موضوع برگزاری بهبود سیســتم ها و روش ها، 
30 دی و اول بهمن1398، با حضور مدیر کل پژوهش های 

کاربردی دانشگاه تهران در تاالر امیرکبیر برگزار شد.
در این نشست دکتر مهدی پورفتح، مدیرکل پژوهش های 
کاربردی دانشــگاه، ضمن بیان ضرورت تقویت شــبکه 
ارزش آفرین پژوهشی در سطح دانشگاه و کشور بر اهمیت 

برگزاری منظم نشست های علمی کارشناسان تأکید کرد.

هم چنین دکترعلی بزرگی امیری، رئیس مرکز آموزش های 
ضمن خدمت دانشــگاه، با تشــریح مبانــی نظری بهبود 
سیستم ها و روش ها به مدل های طراحی و بهبود سازمانی 

اشاره کرد.
در یازدهمین نشست کارشناسان پژوهش های کاربردی که با 
استقبال بیش از ۴5 نفر از کارشناسان این حوزه برگزار شد، 
موضوعاتی چون تفکر فرایندی و سیستمی، شاخص های 
عملکردی فرایند و بازشناسی فرایندهای حوزه پژوهشی 

دانشگاه در قالب کارگاه آموزشی ارائه شد.

برگزاری یازدهمین نشست کارشناسان پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران در بخش تعمیر، تجهیز، خرید و توسعه دچار 
کمبود اعتبارات اســت و از دولت و نمایندگان مجلس در 
زمان بودجه بندی درخواســت دارد به دانشگاه تهران توجه 

بیشتری را معطوف دارند
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت 
دانشجویی، دکتر ســعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه، 
ضمن اعالم این مطلب گفت: »در حوزه معاونت دانشجویی 
مشکالت زیرساختی داریم و البته بحث خوابگاه ها و تغذیه 
بیش از همه اولویت دارد. ما به صورت جدی به توســعه 
خوابگاه ها نیاز داریم تا بتوانیم کمبود خوابگاه های مناسب 

را برای دانشجویان فراهم کنیم«.
وی افزود: »تمامی دانشــجویان پسر تحصیالت تکمیلی در 
مجتمع کوی دانشگاه و دانشجویان دختر مقطع کارشناسی 
و تحصیالت تکمیلی نیز در مجتمع های خوابگاهی مستقر 
هســتند، ولی دانشــجویان پســر مقطع کارشناسی در 28 
ســاختمان خوابگاه های سطح شهر مســتقرند که حدود 2 

هزار و 300 دانشجو را شامل می شود«.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران اظهار کرد: »خوابگاه های 
سطح شــهر به لحاظ قدمت بنا نیازمند بازسازی هستند و 
مشــکالت خاص خود را دارند. در مجتمع کوی دانشگاه 
امکانات رفاهی شامل سینما، صنوف، سالن مطالعه، کتابخانه 
و مســجد وجود دارد، ولی در خوابگاه های سطح شهر این 

امکانات وجود ندارد«.
دکتر حبیبا با بیان اینکه در تالشــیم تا این امکانات را برای 
دانشــجویان ساکن خوابگاه های سطح شهر نیز ایجاد کنیم، 
خاطرنشان کرد: »براي تحقق این امر اقداماتی چون مذاکره 
با شهرداری صورت گرفته است تا یک بازار روز در اطراف 
دانشگاه برای استفاده دانشجویان ساکن خوابگاه های سطح 
شــهر ایجاد شــود تا آنان بتوانند با قیمت مناسب ما یحتاج 

مورد نیاز خود را تأمین کنند«.
وی درباره پیگیری بهبود امکانات رفاهی خوابگاه های سطح 
شهر گفت: »عالوه بر رایزنی با شهرداری، با دانشگاه علوم 
پزشکی نیز مذاکره شــده است تا دانشجویان خوابگاه های 
ســطح شــهر بتوانند از تعاونی آن دانشــگاه که در خیابان 
قــدس نبش خیابان طالقانی و نزدیک خوابگاه های ســطح 
شهر دانشــگاه تهران قرار دارد، استفاده کنند و این تعاونی 
هر روز هفته به غیر از جمعه ها که در دانشــگاه تهران نماز 
جمعه برگزار می شود از ســاعت 8 صبح تا 22 مشغول به 

کار است«.
معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران در ادامــه تاکید کرد: 
»موضوع بعدی تأمین وعده غذایی شام با کیفیت مناسب در 
خوابگاه های سطح شهر بود، با توجه به اینکه وعده غذایی 
شام برای این خوابگاه ها بعد از ساعت 15 در ظروف یکبار 
مصرف بســته بندی و از ساعت 17 توزیع می شد تا ساعت 
19-18 در اختیار دانشجویان قرار می گرفت، در نتیجه این 
موضوع باعث سرد شدن و افت کیفیت غذا تا زمان رسیدن 

به دست دانشجویان می شد«.
وی افزود: »از این رو در ســلف مهر دانشگاه، امکان صرف 
شام را برای دانشــجویان فراهم کردیم تا نیاز به حمل غذا 
نباشد. هم چنین قرار است به زودی سلف پردیس هنرهای 
زیبا نیز برای صرف وعده شــام این دانشجویان راه اندازی 

شود«.
دکتر حبیبا یکی دیگر از مشــکالت دانشــجویان را کمبود 
امکانات ورزشــی عنوان کرد و افزود: »در اطراف دانشگاه 
تهران دو ســالن ورزشــی داریم که بــه تمرینات آمادگی 

معاون دانشجویی دانشگاه تهران اعالم کرد:

دانشگاه تهران در انتظار تخصیص بودجه مناسب 
از طرف دولت و مجلس است
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بنیاد حامیان دانشــگاه تهران دانشــجویان 
آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان را 

بورسیه می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به 
نقل از بنیاد حامیــان، تاکنون چهار نفر از 
دانشجویان سیستان و بلوچستانی با معرفی 
معاونت دانشجویی توسط بنیاد حامیان این 

دانشگاه بورسیه شده اند.
این بنیاد برای بورسیه هر دانشجوی آسیب دیده در سیل سیستان و بلوچستان 

اعالم آمادگی کرد.
پیش از این نیز بنیاد حامیان دانشــگاه تهران از دانشجویان زلزله زده استان 
کرمانشــاه و دانشجویان سیل زده مناطق شــمال و غرب کشور با حمایت 
خیرین نیک اندیش دانشــگاه تهــران و از محل صندوق ســرمایه گذاری 

نیکوکاری دانشگاه حمایت کرده است.

بــه گزارش روابط  عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مرکز مشــاوره، طرح 
»خداقوت به دانشــجویان در موســم امتحانات« در خوابگاه های دانشگاه 

تهران اجرا می شود.
بر اساس این گزارش، مددکاران اجتماعی این مرکز با همکاری دانشجویان 
کانــون همیــاران ســالمت روان به منظــور حمایــت روانی،اجتماعی از 
دانشجویان در ایام امتحانات، با مراجعه به اتاق دانشجویان در خوابگاه ها و 
ارائه مشاوره های کوتاه، توزیع بروشورها و بسته های آموزشی مهارت های 
تحصیلی )مهارت های مطالعه، کنتــرل اضطراب امتحان( به همراه تنقالت 
سالم به منظور ایجاد فضایی آرام برای دانشجویان و فراهم ساختن اطالعات 

مناسب در زمینه مهارت های تحصیلی تالش می کنند.

ســطح  در  دانشــجویی  مســابقات 
اســتانی و کشوری اختصاص داشت. 
با هماهنگی که بــا معاونت فرهنگی 
دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و کوی 
دانشگاه صورت گرفت، این تمرینات 
به آن مکان منتقل شد. در حال حاضر 
این دو ســالن در روزهای غیر تعطیل 
از ساعت 20 تا نیمه شب و روزهای 
جمعه از ســاعت 7 صبح تا نیمه شب 
برای اســتفاده دانشجویان سطح شهر 

اختصاص داده شده است«.
معاون دانشجویي دانشگاه با اشاره به 
سایر اقدامات صورت گرفته در حوزه 
معاونت دانشــجویی گفــت: »در کل 
دانشگاه تهران حدود 119 دانشجوی 
نابینا و کم بینا دارد که مناسب ســازی 
شــرایط برای تردد این دانشــجویان 
در دانشــکده روانشناسی به صورت 
آزمایشی شروع شده و امید داریم در 
سطح کل دانشگاه تهران بتوانیم محیط 
مناســب برای این دانشجویان فراهم 

آوریم«.
تهیه دســتگاه ضبط صــدا براي 27 
نفــر از ورودی های جدید، دســتگاه 
برجســته نگار هوشــمند، یــک عدد 
پرینتر و یک عدد به دید نیز برای این 
دانشــجویان  از دیگــر امکانات تهیه 

شده براي دانشجویان است.
تهران  دانشــگاه  دانشــجویی  معاون 
در پایــان اعالم کرد: »یــک خوابگاه 
نیمه تمام با ظرفیت 250 نفر در مجتمع 
کوی دانشگاه قرار گرفته است که در 
تالشیم تا با کمک خیرین این خوابگاه 
را احداث و ظرفیت جدیدی را برای 
آوریم.  فراهم  دانشــجویان  اســکان 
هم چنیــن در صــورت تأمین بودجه 
درصــدد در اختیار گرفتن خوابگاه به 

صورت استیجاری نیز هستیم«.

بورسیه دانشجویان سیل زده 
سیستان و بلوچستان در دانشگاه تهران

اجرای طرح خداقوت 
به دانشجویان در موسم امتحانات
در خوابگاه های دانشگاه تهران
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معاونت پژوهشی دانشگاه تهران دستورالعمل اجرایی مرکز 
مالکیت فکری دانشگاه را ابالغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت 
پژوهشی، دانشگاه تهران با هدف تشویق ثبت خالقیت های 
فکــری، پیشــرفت حرفــه ای محققــان، بهره بــرداری و 
تجاری ســازی ابداعات که می تواند زمینه ساز فضای اعتماد 
متقابل میان نوآوران و ســازمان های ذیربط شــود، اقدام به 
تدوین »دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری دانشگاه 

تهران« در حوزه معاونت پژوهشی کرده است.
تشــویق پدیدآورندگان و مخترعان براي ارتقاء سطح فناوری 
کشور و تالش برای حفاظت از اموال فکری اندیشمندان ایرانی 
در سطح ملی و جهانی، نهادینه سازی حقوق مالکیت فکری و 
تقویت انگیزه مادی و معنوی در افراد براي  فعالیت هر چه بیشتر 
در عرصه پژوهش و توسعه فناوری و افزایش امکان تجاری  سازی 
دستاوردها، فراهم سازی زمینه های توسعه علم و فناوری از طریق 
ایجاد محیطی مناســب برای شکوفایی خالقیت ها و کاربست 

دستاوردهای جدید پژوهشی و فناوری در کشور و ایجاد درآمد 
پایدار برای دانشــگاه و کمک به تجاری ســازی دستاوردهای 
دانش بنیان را می توان از جمله اهداف دستورالعمل اجرایی مرکز 

مالکیت فکری دانشگاه تهران برشمرد.
این دســتورالعمل که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه 
تهران رسیده است از زمان تصویب توسط رؤسا، مدیران و 

اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران الزم االجرا است.

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ابالغ کرد:

دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران

دانشجوی دانشگاه تهران چهره شاخص  اولین همایش بین المللی
تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی شد

دانشــجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه 
تهران، چهره شاخص اولین همایش بین المللی و نهمین 
همایش ملی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت پذیری 

اجتماعی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعی، مریم عاشــق معال، 

دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست و دانشجوی 
نمونه دانشــگاه تهران، به عنوان »چهره شــاخص ملی 

مسئولیت پذیر اجتماعی« انتخاب شد.
این دانشجوی برگزیده، به دلیل فعالیت های مسئوالنه از 
جمله ابداع و ترویج طرح محیط زیستی و خیرخواهانه 
»طعم مهر« و اطعام نیازمندان مورد تجلیل قرار گرفت.
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با حضور رئیس دانشــگاه تهران، دوم دی، جلسه شورای 
عالی ورزش دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط  عمومی دانشگاه تهران به نقل از اداره کل 
تربیت بدنی، در اولین جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه 
در سال 1398، مسائل کالن ورزش دانشگاه در زمینه نحوه 
اداره و بهره برداری از فضاهای ورزشی دانشگاه مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای جلســه دکتر محمود نیلــی احمدآبادی، رئیس 
دانشــگاه تهران، با اشــاره به اهمیــت و نقش ورزش در 
پیشــگیری از آســیب های جســمی، روانی و اجتماعی 
دانشگاهیان، بر لزوم برنامه ریزی مناسب و دسترسی آسان 
به امکانات ورزشی دانشگاه به صورت عادالنه تأکید کرد.

دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
نیز با بیان اولویت های مهم دانشگاه در زمینه استفاده بهینه 
از امکانات ورزشــی بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی 
واحدهای دانشگاه تأکید کرد و خواستار تسریع در پیگیری 

احداث پروژه های ورزشــی جدید )سرپوشیده( و تکمیل 
طرح های نیمه تمام دانشگاه شد.

در ادامه این جلسه، گزارشی از وضعیت موجود اماکن ورزشی 
دانشــگاه و نحوه توزیع استفاده از امکانات ورزشی دانشگاه 

توسط علی حبیب اللهی، مدیرکل تربیت بدنی، ارائه شد.
پس از تبادل نظر در خصوص دســتور جلسه، مقرر شد به 
منظور استفاده بهینه و تسهیل امور مربوط به اماکن ورزشی، 
کمیتــه ای با عنوان »کمیته برنامه ریزی اماکن ورزشــی« با 
عضویت رئیس دانشــکده تربیت بدنــی و علوم تربیتی، 
مدیرکل تربیت بدنی و مدیرکل امور خوابگاه ها تشکیل و 

گزارش جلسات به شورای عالی ورزش ارائه شود.
هم چنین وضعیت فضاهای ورزشــی در دســت احداث و 
پیشرفت فضاهای ورزشی در حال توسعه مورد بررسی قرار 
گرفت و دستورات الزم در زمینه های مختلف صادر شد و در 
پایان اعضای شورا بر پیگیری و تسریع در اجرای فرایندهای 

اجرایی پروژه های ورزشی نیمه تمام دانشگاه تأکید کردند.

مدیرکل روابط بین الملل دانشگاه تهران، به عنوان همکار 
پژوهشگر بین المللی دانشگاه یوننان چین منصوب شد.

به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
معاونت بین الملل، طی حکمی از ســوی پروفسور لی 
چن یانگ، معاون دانشــگاه یوننان چین، در دســامبر 
2019، عبدالمجید اسکندری، مدیرکل روابط بین الملل 
دانشگاه تهران به عنوان همکار پژوهشگر بین المللی این 

دانشگاه منصوب شد.
بر اساس این حکم، عنوان پژوهشگر بین المللی با توجه 
به پژوهش های انجام شــده در زمینه طرح یک کمربند 
یک جــاده، زبان و فرهنگ و تالش مســتمر در زمینه 
تقویت همکاری های علمــی چین و ایران به وی اعطا 

شده است.

جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه برگزار شد

انتصاب مدیرکل روابط بین الملل 
دانشگاه تهران به عنوان 

همکار پژوهشگر بین المللی 
دانشگاه یوننان چین
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چهارمین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه، 1۶ بهمن1398، 
با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در این مراسم که 
با حضور رئیس، هیأت رئیســه، مدیران و کارکنان دانشگاه 
تهران برگزار شد، دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی، 
با اشــاره به حوادث اخیر کشــور و گرامیداشت شهادت 
ســردار ســلیمانی وهم چنین جان باختگان حادثه ســقوط 
هواپیما گفت: »مراسم کارمند نمونه به همت همکاران اداره 
کل منابع انسانی دانشگاه برگزار می شود. بر اساس بازنگری 
در نحوه انتخاب کارمند نمونه، امســال این تعداد افزایش 
داشته است. البته همه کارمندان این دانشگاه نمونه هستند، 
اما به دلیل محدودیت ها و بر اساس شاخص های مشخص 
و با نظر و همکاری واحدهای دانشگاه تعدادی از کارمندان 

در هر سال به عنوان نمونه معرفی می شوند«.
وی افزود: »تالش شــده تا این تعــداد بین همه واحدهای 
دانشگاه توزیع شــود. کارمندان دانشــگاه تهران به عنوان 
نیروهای پشــتیبان، دانشــگاه را در انجــام مأموریت های 
آموزشی و پژوهشی یاری می دهند. بخشی از موفقیت هایی 
که دانشــگاه تهران در سطح ملی و بین المللی کسب کرده، 

مرهون زحمات کارمندان خود است«.
معــاون اداری و مالی دانشــگاه از طرف هیأت رئیســه از 
تمامی کارمندان دانشگاه که بدون چشم داشت برای ارتقاء 
هرچه بیشــتر دانشگاه تهران تالش دارند، قدردانی و اظهار 

امیدواري کرد تا با بهبود شــرایط اقتصادی دانشگاه بتواند 
رفاه نسبی را برای همکاران در سطح دانشگاه فراهم آورد.

دکتر یزدانی تغییر در نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 
را یکی از دالیل تأخیر در برگزاری این مراســم برشــمرد و 
گفت: »بر اســاس تغییراتی که در ارزیابی کارکنان صورت 
گرفته مدیران آزادی بیشــتری برای ارائــه امتیاز به کارکنان 
خواهند داشــت. البته اعمال این تغییرات منجر به این مسأله 
شد تا مراسم تجلیل از کارمندان نمونه با تأخیر برگزار شود«.

وی بــا تشــریح اقدامات 
اداری  معاونــت  حــوزه 
مالی که در جهت حمایت 
کارکنــان دانشــگاه انجام 
شــده اســت، افزود: »در 
از  مجوزهایی  زمینــه  این 
اخذ  دانشگاه  امنای  هیأت 
شده است که افزایش پنج 
نیروهای  حقوق  درصدی 

قــرارداد خدماتی و تصویب تبدیــل وضعیت 1۶0 تن از 
نیروهای خدماتــی دارای مدرک فوق دیپلــم به باالتر که 
فعالیت های اداری داشــتند از جمله این اقدامات است که 
تا کنون با برگزاری دو آزمــون بیش از 120 نیرو خدماتی 

تبدیل وضعیت شده اند«.
به گفته معاون اداری و مالی دانشگاه برخورداری همسران 

چهارمین جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه تهران برگزار شد
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شهدا از مزایای ایثارگری و 
استفاده کارمندان رزمنده از 
حقوق و مزایای یک مقطع 
تحصیلی باالتر با شــرایط 
حضور حداقل شــش ماه 
در جبهــه دفــاع مقدس، 
افزایش  اعمال مابه التفاوت 
حقوق سال 98 در محاسبه 
کارکنان  کار ساعتی  اضافه 

از دیگر کارهایی اســت که از سوی معاونت اداری و مالی 
دانشگاه پیگیری و انجام شده است.

دکتر یزدانی خاطرنشــان کرد: »مجوز الزم از هیأت امنای 
دانشــگاه، براي ســپرده گذاری 3 میلیارد تومان در یکی از 
بانک های قرض الحسنه و ارائه تسهیالت از محل سپرده به 

بازنشستگان دانشگاه اخذ شده است«.
وی در ادامه با اشــاره به بحث سختی کار کارکنان اظهار کرد: 
»ضرایب سختی کار در هیأت اجرایی دانشگاه تصویب و اعمال 
شــده و در برخی از واحدها نیز احکام صادر شده است. البته 
با توجه به محدودیت های مالی، ضرایب سختی کار پایین در 
نظر گرفته شــده است که امیدواریم با بهبود اوضاع اقتصادی 

دانشگاه، بتوانیم این ضرایب را افزایش دهیم«.
معاون اداری و مالی دانشــگاه با توصیف عملکرد مناسب 
اداره رفاه دانشــگاه تهران، ابراز امیدواری کرد که این اداره 
کل بتوانــد در بخش تأمین مســکن کارکنان دانشــگاه نیز 

گام های اساسی بردارد.
دکتر یزدانی در پایان سخنان خود گفت: »مرکز آموزش های 
ضمن خدمت دانشــگاه، باید زمینه آموزش های عمومی و 
تخصصی خود را گســترش دهد. ما بایــد بتوانیم در این 
مرکز آموزش های تخصصی مورد نیاز دانشــگاه را توسعه 
دهیــم، به طور قطع این روش خیلی بهتر و مناســب تر از 

مدرک های تحصیلی که همکاران دانشــگاهی با هزینه های 
زیاد از دانشــگاه های بسیار ضعیف و در رشته های نامرتبط 
اخذ می کنند، خواهــد بود. به گونه ای که گواهی دوره های 
مرکز آموزش هــای ضمن خدمت جایگزیــن این مدارک 

شود«.
دکتر محمدرضا حاتمی، مدیر کل منابع انســانی دانشگاه، 
نیز با بیان اینکه در جشــنواره امســال از 50 کارمند نمونه 
تقدیر خواهد شد، گفت: »در جشنواره سال های گذشته 20 
کارمند نمونه معرفی می شــدند که با موافقت هیأت رئیسه 
این تعداد در جشــنواره امسال افزایش داشته است. بر این 
اســاس، ســالیانه یک درصد از کارکنان دانشگاه تهران به 

عنوان کارمند نمونه معرفی خواهند شد«.
وی افزود: »مســئولیت کارکنان دانشــگاه تهران به عنوان 
بزرگ ترین دانشــگاه کشور سنگین است. تمامی کسانی که 
در این دانشگاه کار می کنند، مسئولیت بیشتری دارند و اگر 
الگویی در جامعه دانشگاهی معرفی شود، به طور قطع معیار 

دانشگاه تهران خواهد بود«.
دکتر حاتمی تاکید کرد: »مســئولیت افــرادي که به عنوان 
کارمند نمونه در این دانشگاه معرفی می شوند با این انتخاب 
بیشــتر خواهد شــد. یقینًا این منتخبین باید نماد کارمندان 
دیگر در زمینه های مختلف قــرار بگیرند. امیدوارم همه ما 
بتوانیم در اجرای مسئولیت و وظایف خود بهترین عملکرد 

را داشته باشیم«.
در بخش دیگری از این مراسم عرفان سپهوند، کارمند نمونه 
دانشگاه تهران، در سخنانی به ارائه گزارشی از فعالیت های 
خود پرداخت. برگزاری قرعه کشی سفر به مشهد مقدس و 
مجتمع تفریحی رفاهی خزرآباد ســاری از دیگر برنامه های 

این جشنواره بود.
در پایان مراســم با حضور رئیس و مسئوالن دانشگاه تهران 

از کارمندان نمونه منتخب چهارمین جشنواره تجلیل شد.
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تیم تنیس روی میز دختران دانشگاه تهران، قهرمان مسابقات 
منطقه یک ورزش کشور شد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از اداره کل 
تربیت بدنی، مســابقات تنیس روی میز دختران منطقه یک، 
کسب سهمیه پانزدهمین المپیاد ورزشی سال 99 دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، 12 و 13 بهمن1398،  
با حضور 9 تیم به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

در این دوره از مســابقات، تیم دختران دانشــگاه تهران با 
شکســت تمامی حریفان کاپ قهرمانی را از آن خود کرد. 

این تیــم در مســابقات تنیس روی میز انفــرادی و دوبل 
توانست 2 مدال طال و 1 مدال نقره کسب کند.

مریم فرعی، پگاه موسی زاده، مهناز شاطرپور و یگانه شاوردی 
اعضای تیم تنیس روی میز دختران دانشگاه تهران را تشکیل 
می دادند. هم چنین مربی این تیم فاطمه کیوانی و سرپرســت 

آن زهره سفالی بود.

تیم شنای دختران دانشگاه تهران در رقابت های دانشگاه های 
منطقه یک کشور به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از اداره 
کل تربیت بدنی، در رقابت های شنای دانشگاه های منطقه 
یک کشور که به میزبانی دانشگاه خوارزمی و با حضور 12 
دانشگاه برگزار شــد، تیم دختران دانشگاه تهران با اقتدار 

عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در ایــن رقابت ها که تیم های مطــرح منطقه یک، چون 
امیرکبیر،  دانشگاه های خوارزمی، شهید بهشتی، صنعتی 

صنعتی شریف حضور داشــتند، پس از دو روز رقابت 
دختران شایســته دانشــگاه تهران با اختالف به نسبت 
زیاد، موفق به کســب عنوان قهرمانی و ســهمیه کامل 

المپیاد شدند.
مائده یاری، نگار حسینی رحیمی، محدثه حسن پور، خاطره 
دخیلی، مونا ابراهیمی، حانیه وکیلی و ســاجده بدراوغلی 
تبریزی اعضای تیم شنای دختران دانشگاه تهران را تشکیل 
می دادند. هم چنین مربی این تیم سپیده لطیفی و سرپرست 

آن زهره سفالی بود.

قهرمانی تیم شنای دختران دانشگاه تهران

قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران 
دانشگاه تهران

در مسابقات منطقه یک ورزش کشور

سومین کافه فناوری های همگرا با محوریت هوش مصنوعی برگزار شد

ســومین کافه فناوری های همگرا بــا محوریت »هوش 
مصنوعی« و با عنوان رویداد تخصصی انرژی هوشــمند 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از 
پارک علم و فناوری، ســومین کافه فناوری های همگرا، 
15 بهمن1398، در پارک علم و فناوری برگزار شــد. از 
اهــداف اصلی برگزاری این کافه می تــوان به بیان نقش 
و جایــگاه مهم تکنولوژی هــوش مصنوعی در جهان و 

روند پیشــرفت این تکنولوژی، نقش هوشمندسازی در 
بخش های مختلف انرژی و سیستم های مدیریت و کنترل 
مربــوط به آن، الزام ترکیب سیســتم هوشمندســازی با 
بخش های مختلف انرژی و معرفی نمونه های انجام شده 
در ایــن زمینه و معرفی »نیروان« به عنوان شــتاب دهنده 
حوزه انرژی هوشمند اشاره کرد که توسط صاحب نظران 
این حوزه ها ارائه و از ســوی عالقه مندان حاضر در این 

کافه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت.
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پردیس البرز دانشگاه تهران و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس 
البرز، ایــن تفاهم نامه همــکاری با اهداف ایجــاد ارتباط 
نظام مند برای بهره گیری توان علمی، اداری، مدیریتی و مالی 
طرفین، همکاری در زمینه دانشگاه پژوهی، تسهیل زمینه های 
مشترک همکاری و کوشش برای ارتقاء سطوح کارکردی و 
ساختاری دو طرف در حوزه های مختلف، 15 بهمن 1398، 
بین دکتــر یونس نوربخش، رئیس پردیس البرز دانشــگاه 
تهران و دکتر نســرین نورشاهی، رئیس مؤسسه پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش عالی، به امضاء رسید.
در ابتدای این جلسه، دکتر یونس نوربخش، رئیس پردیس 
البرز دانشــگاه تهران، بــا تبیین اقدامــات و فعالیت های 
صورت گرفته در پردیس گفت: »پردیس البرز با بهره  مندی 
از حضور اســتادان مطرح دانشــگاه تهران در جهت ارتقاء 
کیفیت در شــاخص های آموزشــی، پژوهشی و بین المللی 
تالش می کنــد. در حال حاضر تعداد 2هزار دانشــجو در 
مقاطع کارشناسی ارشــد و دکترای تخصصی در بیش از 70 

رشته تحصیلی در پردیس مشغول به تحصیل هستند«.
وی افزود: »تالش پردیس برای ارتقاء کیفیت باعث شد تا 
در سال جاری با رشد قابل توجه تقاضا برای ادامه تحصیل 

در پردیس از طریق آزمون سراسری مواجه شویم«.
دکتر نوربخش تاکید کرد: »در پردیس البرز ســعی کرده ایم 
تا عالوه بر رعایت اســتانداردهای آموزشــی و پژوهشی 
و هم چنیــن جذب دانشــجویان خارجــی در جهت ارتقا 
بین المللی شــدن پردیس با انجام برخی اقدامات مانند ارائه 
وام های دانشــجویی، حمایت از مقــاالت برتر، حمایت از 
دانشــجویان جهت عضویت در انجمن های علمی، ایجاد 

انجمن فارغ التحصیالن و بنیاد حامیان پردیس البرز، الگویی 
موفق و قابل مطالعه از یک دانشگاه خودگردان ارائه کنیم«.
وی با اشاره به ظرفیت های ساختاری و سیاست گذاری در 
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تأکید کرد: »باید 
به جای جزیره ای کارکردن و سیاست گذاری های یکنواخت 
و تجویز نسخه ای واحد برای همه پردیس های خودگردان، 
به صورت شبکه ای و هم افزا و با توجه به تفاوت ها و نقاط 
قوت برای تحقق اهداف بلند توســعه آموزش عالی کشور 

گام برداشت«.
دکتر نسرین نورشاهی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آمــوزش عالی، نیز ضمن تشــکر از دکتــر نوربخش گفت: 
»ارزشــمندترین بازخورد فعالیت های ما، اعتماد دانشــگاه ها 
است. اصوالً هویت مؤسسه در ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی شکل می گیرد. تخصص آموزش عالی تخصص 
شناخته شده ای نیست، این حوزه تازه متولد شده است. قریب 
به ده ســال است که بر روی این موضوع کار می کنیم درحال 
یکه این موضوع از 50 سال پیش در آمریکا شروع شده است«.
وی افــزود: »از جمله فعالیت هایی که در مؤسســه انجام 
می گیرد، می توان بــه موضوع دانشــگاه پژوهی، برگزاری 
کارگاه هــای دانش افزایی در آموزش عالــی در حوزه های 
مختلف، مبادلــه فرصت های مطالعاتــی، انجام پروژه های 

مشترک و پروژه های کنسرسیومی اشاره کرد«.
دکتر نورشــاهی بر استفاده از ظرفیت های طرفین به منظور 
همکاری های دانشگاه پژوهی تأکید کرد و گفت: »حوزه نظر 
و نظریه پردازی برای حال و آینده نظام آموزش عالی ایران 
و حوزه عمل در سیاســت گذاری و دانشگاه داری در کنار 
یگدیگر و با تعریف طرح مشــترک می تواند موجب خلق 

تأثیرات مهمی در آینده شود«.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پردیس البرز دانشگاه تهران 
و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، در مراســم تکریم مادران و همســران 
شهدای دانشــگاه تهران که 19 بهمن 1398، با حضور رئیس 
و هیأت رئیســه دانشــگاه تهران و مدیرکل امور کارکنان و 
دانشــجویان شــاهد و ایثارگر برگزار شد، دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، گفت: »شهدا در بین مردم 
ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و مراسم تشییع پیکر 

شهید سپهبد قاسم سلیمانی گویای این جایگاه ویژه بود«.
وی افزود: »جایگاه ویژه شــهدا در میان مردم به دلیل خدمات 
ویژه ای اســت که شهدا به کشور و انقالب داشته اند. مردم ۴0 
ســال پیش انتخاب کردند و این انقالب را همواره زنده نگه 
داشته اند. شکی نیست که شهادت و ارزش کار شهدا مرهون 

مادران و همسران شهدا است«.
دکتر نیلی احمدآبادی تأکید کرد: »اگر مادران در تربیت فرزندان 
کوتاهــی می کردند و مفهوم ایثار و خدمت را به آنان آموزش 
نمی دادند و اگر همســران شــهدا پای حرکت آنها را سست 
و لرزان می کردند، به طور حتم شــهادت نصیب این عزیزان 
نمی شد و کشور دچار مشکالت و حوادث زیادی می شد، اما 

امروز به واسطه این شهادت ما در امنیت کامل قرار داریم«.
رئیس دانشــگاه تهران خاطر نشان کرد: »ما به عنوان دانشگاه 
تهران و بزرگ ترین مرکز علمی کشــور از میان دانشجویان، 

اســتادان و کارکنان، شهدای زیادی را تقدیم انقالب و کشور 
کرده ایم و به خوبی ارزش این شهادت را متوجه هستیم«.

وی فرهنگ را بســتر اصلی حرکت در دانشگاه توصیف کرد 
و گفت: »همه کسانی که فرهنگ ساز هستند و فرهنگ ایثار و 
شهادت را به جامعه تزریق می کنند، جایگاه باالتری در دانشگاه 
دارند. دانشگاه تهران معتقد است، این نوع تفکر و فرهنگ را 
باید تبیلغ و ترویج کرد تا با انتقال این مفهوم به نســل جوان 
کشور از دست اندازی دشمنان مصون بماند و همواره امنیت و 

توسعه کشور تضمین شود«.
دکتر نیلی احمدآبادی خطاب به مادران و همســران شــهدا 
خاطرنشان کرد: »موضوعاتی را که در این جلسه طرح کردید، 
به طور قطــع پیگیری خواهیم کرد. به شــما این اطمینان را 
می دهم دانشــگاه هر جا که توانسته سعی کرده وجه مثبت و 
اکثریت قوانین را در نظر بگیرد. حتی در جایی که ابهام بوده، 
دانشگاه سمتی را انتخاب کرده که به نفع خانواده شهدا باشد«.

رئیس دانشگاه تهران در پایان گفت: »موضوعات مختلفی در 
هیأت رئیســه دانشگاه تهران طرح می شود و سعی می کنیم در 
قالب قانون عمل شود، البته گاهی محدودیت های مالی موانعی 
را ایجاد می کنــد، اما تالش خواهیم کرد تا راه کارهای قانونی 

برای این موضوعات پیدا کنیم«.
در ابتدای مراســم دکتر مجید سرســنگی، معاون فرهنگی و 

مراسم تکریم مادران و همسران شهدای دانشگاه تهران برگزار شد
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شعبه پردیس ابوریحان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تیمی متشکل 
از سرپرست این شعبه و جمعی از کارشناسان، از مجموعه کشت و صنعت 

هلدینگ شریف در شهرستان نطنز استان اصفهان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پارک علم و فناوری، 
تیمي از شــعبه پردیس ابوریحان پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
در این برنامه یــک روزه که 2۴ بهمــن1398، از فعالیت های هلدینگ 
شریف در حوزه دام پروری، کشــت گلخانه ای، کشت گیاهان زراعی و 
دارویی از جمله زعفران، گل محمدی، جو، یونجه و نیز پرورش ماهی، 

گالب گیری و قالی بافی بازدید کرد.
هم چنین از مهم ترین موضوعات طرح شــده می توان به برگزاری رویداد 
تخصصــی چالش محور جهت ارائه راهکار چالش های موجود هلدینگ 
شریف در حوزه های مختلف فعالیت، همکاری و حمایت از پروژه های 
دانشگاهی در زمینه های فعالیت هلدینگ و همکاری در راه اندازی مرکز 

نوآوری تخصصی در شعبه پردیس ابوریحان اشاره کرد.
هلدینگ شریف از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر 
در ســه حوزه کشاورزی )کشت و صنعت شریف(، صنعتی )نوردکاران، 
ماشین سازی پاسارگاد و فوالد شریف( و صنایع دستی )کاشان شادسر( 

در شهرهای پاکدشت و نطنز مشغول به فعالیت است.

اجتماعی دانشگاه تهران، نیز ضمن تبریک 
به خانواده معظم شــهدا نسبت به نقش 
مؤثر و مهم در پیروزی انقالب اسالمی، 
هشت سال دفاع مقدس و استمرار خط 
اســالم ناب محمدی در کشور، گفت: 
»امروز 19 بهمن به نام روز بزرگداشت 
و تکریم مادران و همسران شهدای معظم 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس نام گذاری 
شده اســت، لذا این فرصت را غنیمت 
می شــماریم تا در خدمت شما عزیزان 
باشــیم و ارادت و تشکر خود را نسبت 
به صبر و ایثارگری که داشــته اید، اعالم 

کنیم«.
وی ادامه داد: »ما مدیران باید یادمان بماند 
آنچه در این کشــور الهی در دسترس ما 
قرار دارد، ثمره خون شــهدای بزرگوار، 
ایثارگری و مجاهدت خانواده های آنان 

است«.
دکتر سرســنگی تاکید کــرد: »برگزاری 
چنین مراسم هایی برای ما مدیران اهمیت 
دارد تا یک بار دیگر از صبر و ایثارگری 
شما درس بیاموزیم و در ادامه مسیر این 
نظام الهی به یاد داشته باشیم هر آنچه در 
این کشور به دســت آمده، ثمره صبر و 
ایثارگری خانواده های معظم شهدا است«.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 
هم چنین ضمن تبریک به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و گرامی داشت 
یاد شهدای انقالب و دفاع مقدس، گفت: 
»امیدوارم راهی را که شهدا آغاز کردند به 
درستی ادامه دهیم، شهدا و خانواده های 
شهدای دانشــگاه تهران افتخار دانشگاه 

هستند«.
در بخش دیگری از این نشست مادران 
و همسران شهدا، نظرات و صحبت های 
صمیمانه خود را طرح کردند و در پایان 
مراسم با حضور رئیس دانشگاه تهران، از 
مادران و همسران شهدای دانشگاه تهران 

تقدیر شد.

بازدید گروهي از شعبه پردیس ابوریحان 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

از مجتمع کشت و صنعت هلدینگ شریف اصفهان

انتخاب دانشجویان دانشگاه تهران به 
عنوان دانشجوی نمونه کشوری

میثم بلباســی و مهدی تاج پور، 
دکترای  مقطــع  دانشــجویان 
تخصصــی دانشــگاه تهران به 
عنوان دانشجوی نمونه کشوری 

انتخاب شدند.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
دانشــگاه تهران، میثم بلباسی، 

دانشــجوی دکترای تخصصی رشته مدرســی معارف اسالمی و مهدی 
تاج پور، دانشجوی دکترای تخصصی رشته کارآفرینی به عنوان دانشجوی 

نمونه کشوری بیست و هشتمین دوره جشنواره انتخاب شدند.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی، نشست تخصصی »نگاهی به تغییر 
اهداف و رویکردها در ایران شناســی، از روسیه تزاری به 
شوروی«، 15 بهمن1398، با حضور دکتر دنیس ولکوف، 
برگزیده بخش جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
و استاد دانشگاه مدرسه عالی مطالعات اقتصادی مسکو و 
دکتر گودرز رشــتیانی، عضو هیأت علمی گروه تاریخ در 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، برگزار شد.
در ابتدای این نشســت دکتر رشتیانی، نخست به معرفی 
ســوابق و پیشــینه علمی دکتر ولکــوف پرداخت و در 
ادامه گزارشــی کوتاه درباره پیشینه ایران شناسی روسی و 

پیوندهای تاریخی ایران و روسیه ارائه کرد.
وی گفت: »پیشــینه تالش روس ها برای شــناخت ایران 
بر اســاس متون بر جای مانده، به ســده پانزدهم میالدی 
باز می گــردد. هنگامی که آفاناســی نیکیتین، ســیاح و 
بازرگان روســی، با گذر از دریای خزر به ایران وارد شد 
و تا ســواحل خلیج فارس و کرانه های غربی هندوستان 
را پیمود. ســفرنامه آفاناســی امروزه موجود است. دوره 
صفویان و به خصوص روزگار فرمانروایی شاه عباس اول 
یکی از دوره هایی است که روابط ایران و روسیه بر اساس 

پیوندهای تجاری و بازرگانی بسیار گسترش یافت«.
عضو هیأت علمی گروه تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی، با اشاره به تحوالت واپسین سال های فرمانروایی 
صفویان و تالش های پتر اول برای تسخیر سواحل شمالی 
ایران، بر این نکته تأکید کرد که از روزگار پتر اول تالش 

روس ها برای شــناخت ایران، وارد 
مرحله نوینی شد.

در ادامه این نشســت، دکتر دنیس 
ولکوف ســخنان خــود را با یک 
پرســش آغاز کرد: لفظ شرق شناس 
چه بازتابی در میان جوامع و مردمان 
مختلف خواهد داشت؟ وی سخن 

خود را با نشــان دادن چند نقاشــی از نقاش شرق گرای 
معروف روسی، واسیلی واسیلیوویچ ورشچگین، ادامه داد.
دکتر دنیس ولکوف هم چنین این پرسش را طرح کرد که 
دو اصطالح شرق شناسی و شرق گرایی چه بازتاب و چه 
ادراکی در میان مردمان و به ویژه روس های سده نوزدهم 
میالدی داشــته است؟ آیا نقاشان شــرق گرای روسی و 
شرق شناسان این دوره همان نگاه کالسیک و جا افتاده را 
به شرق داشتند که نزد همگان معمول و شناخته شده بود؟
اســتاد دانشگاه مدرســه عالی مطالعات اقتصادی مسکو 
تاکید کرد: »بحث شرق شناسی و مفاهیم این حرفه بحث 
سیال است و این ویژگی تا به امروز نیز ادامه داشته است. 
واژه اورینتالیسم و واژه اورینتال امروزه در غرب و جوامع 
غربــی جنبه ای منفی پیدا کرده و واژه اورینتالیســت نیز 
چیزی شبیه دشنام شده است. لذا در بسیاری از دانشگاه ها 
و محافــل علمی غرب این رشــته مطالعاتی دیگر وجود 
ندارد و تنها در برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه های کمبریج 
و آکســفورد که شیوه کالسیک خود را حفظ کرده اند این 

رشته مطالعاتی باقی مانده است«.
دکتر ولکوف بحث خود را با دســته بندی گروه های عمده 
شرق شــناس روسی در ســده نوزدهم میالدی ادامه داد و 
افزود: »چهره های معروف و شرق شــناس روسی در سده 
نوزدهم و اوایل ســده بیستم میالدی، بخشی از گروه های 
زیر بودند، ولی این دسته ها و گروه ها چنان با یکدیگر ادغام 
شده بودند و چنان پیوند درهم تنیده ای با یکدیگر داشتند که 

عماًل جدا کردن آنان از یکدیگر، کاری دشوار است.

در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

نشست تخصصی نگاهی به تغییر اهداف 
و رویکردها در ایران شناسی 

از روسیه تزاری به شوروی
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حجت االســالم و المسلمین مصطفی رســتمی، رئیس نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، گفت: بزرگ ترین عملیات 
حماسی حاج قاسم حضور در دل مردم با بدن تکه تکه بود، 
چرا که تهران، اهواز، مشهد، قم و کرمان چنین حماسه ای را 

به خود ندیده بودند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، مراســم گرامی داشــت چهلمین روز 
شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هوایی، 
به ویژه دانشــجویان و دانش آموختگان جان باخته دانشــگاه 
تهران در ایــن حادثه، 21 بهمــن1398، هم زمان با چهل و 

یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد       .
در این مراســم، که با حضور رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه 
تهران، نماینده مقــام معظم رهبری در دانشــگاه ها، معاون 
فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم تحقیقــات و فناوری، 
کارکنان، اســتادان و دانشــجویان برگزار شــد، رئیس نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها، ضمن تسلیت به مناسبت 
چهلمین روز شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای 
حادثه جان گداز هواپیما مسافربری اظهار کرد: »چنین مجالسی 
جالدهنده روح و صفادهنده دل است. شهادت هموطنان در 
حادثه جان گداز هواپیما مسافربری از بُعدی از شهادت قاسم 
سلیمانی سخت تر بود، چرا که شــهادت شهید سلیمانی به 
دست شقی ترین آدم ها اتفاق افتاد، اما شهادت هموطنان مان 

به دست مدافعان داخلی پیش آمد«.
وی افزود: »یکی از مشاوران ارشد آمریکا تحلیل کرد فشارها 
و ســختی هایی که به ایران تحمیل شــده است، به گونه ای 
اســت که ایران در آســتانه شــکاف های بزرگ اجتماعی و 
درگیری هــای داخلی قرار دارد و در این موقعیت ترور یکی 

از شخصیت های نظامی بلندپایه ایران می تواند به این شرایط 
کمک کند. آنها معتقدند ایرانی ها را در فشار روانی و امنیتی 
قرار دادند تا به محصول زمین زدن انقالب اسالمی برسند و به 
خاک این کشور برگردند و اتفاقات آبان ماه آنها را در پیگیری 

این تحلیل جدی تر می کند«.
حجت االسالم و المسلمین رستمی، تأکید کرد: »آنها خشمی 
را نسبت به حاج قاسم سلیمانی داشتند، چرا که ایشان تمامی 
نقشه هایشان را در ســال های اخیر برهم زده بود. آنها نقشه 
خاورمیانه بزرگ را با جنگ 33 روزه آغاز کردند و خاورمیانه 
جدید طوری طراحی شــده بود که هیچ کشــور قدرتمندی 
پیرامون اسرائیل نباشد. ایران، عراق، سوریه و ترکیه بر اساس 
جمعیت هــا و اقلیم های قومی به تجزیه هــا و درگیری های 
خونبــار دچار شــوند و در اینجا بار دیگر نقشه هایشــان با 

حضور حاج قاسم سلیمانی نقش برآب شد«.
رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصریح کرد: »کسی 
که نقشه های طاغوت عالم را باطل می کرد، حاج قاسم سلیمانی 
بود، از این رو هدف شان ترور این فرمانده بزرگ شد. بزرگ ترین 
عملیات حماسی حاج قاسم حضور در دل مردم با بدن تکه تکه 
بود، چرا که نه تهران، اهواز، مشهد، قم و کرمان چنین حماسه ای 
را به خود ندیده بودند. البته نمونه ای از مراسم تشییع حضرت 
امام خمینی )ره( بود. اصیل ترین رزمنده و نمادی که از انقالب 

اسالمی می توانستیم نشان دهیم، حاج قاسم بود«.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: »در انتخابات داخلی بعضی 
رفتارها برای محبوب شــدن و مورد توجه قرار گرفتن انجام 
می شود، ولی حاج قاسم این چنین رفتارهایی نداشته است و 
به دلیل اخالص عمیقی که وی داشت، خداوند او را در میان 

مردم محبوب کرد. ایشان در گمنامی محض قرار داشت«.

رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

بزرگ ترین عملیات حماسی حاج قاسم حضور در دل مردم بود
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
معاونت فرهنگــی و اجتماعی، در مســابقات هندبال 
پســران منطقه یک، کسب ســهمیه پانزدهمین المپیاد 
ورزشــی سال 99 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
سراســر کشــور که از 19 تا 2۴ بهمن1398، با حضور 
هفت تیم و به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار 
شد، تیم هندبال پسران دانشگاه تهران توانست با اقتدار 

عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
هم چنین تیم های دانشــگاه امیرکبیر و شهید بهشتی به 

ترتیب مقام دوم و ســوم این دور از مسابقات را کسب 
کردند.

علی اکبر خوشــنویس، ایمان صحرائیان، اشکان فشی، 
امیرپرویز  کریمی،  محمد  امیرحســین خســروآبادی، 
فرج پور، محمد علمدار، محمد واصف، حجت رهنما، 
هادی مهاجرانی، صالح جعفری، محمد دهقان، ســجاد 
صراف زاده و مجتبی رحمانی اعضای تیم هندبال پسران 
دانشــگاه تهران را در این دور از مســابقات تشــکیل 

می دادند. سرپرستی تیم نیز بر عهده رستمیان بود.

رئیــس مرکز بهداشــت و ســالمت دانشــگاه تهــران از 
اجرایی شدن طرح جامع ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی 
خوابگاه های دانشــجویی از 2۶ بهمن1398،  در دانشــگاه 

تهران خبر داد.
       به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران دکتر یوسف مقدس، 
رئیس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه، گفت: »در این طرح 
کــه با همکاری اداره کل امور خوابگاه ها و مرکز بهداشــت 
و ســالمت دانشگاه اجراخواهد شد، وضعیت ساختمان ها و 

اتاق های دانشجویی در خوابگاه های دانشگاه بررسی  شد«.
دکتر مقــدس، افزود: »در جهت عملیاتی شــدن این طرح 

کــه از تاریخ 2۶ بهمن و با بازدید از خوابگاه های ســطح 
شــهر، مجتمع فاطمیه و شــهید چمران آغاز  شد، با تکمیل 
پرسشــنامه های تخصصی، وضعیت بهداشــت، سالمت و 

ایمنی خوابگاه ها مورد بررسی قرار گرفت«.
وی در پایان تاکید کرد: »نتایج این طرح برای انجام اقدامات 
اصالحی الزم و در جهت بهبود وضعیت بهداشــت، ایمنی 
و سالمت جمعی ساکنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
لذا انتظار می رود دانشــجویان ســاکن خوابــگاه به منظور 
انجــام هرچه بهتر این طرح همکاری کنند و مشــکالت و 

نارسایی های موجود را به گروه ارزیابان منعکس نمایند«.

طرح جامع ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی خوابگاه های دانشجویی
در دانشگاه تهران اجرا می شود

قهرمانی تیم هندبال پسران دانشگاه تهران 
در مسابقات منطقه یک ورزش کشور
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الکســاندر دوگین، فیلســوف معاصر روس، با موضوع 
»تمدن های حوزه اوراســیا؛ معرفی اندیشــه و اثر«، 2۶ 
بهمن1398، در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 

سخنرانی کرد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از 
دانشــکده مطالعات جهان، الکســاندر دوگین، فیلسوف 
معاصر روس، در این نشســت ســخنان خود را در سه 
بخــش ارائه کرد. در بخش نخســت به تبییــن ایده و 
معناشناســی واژه »اوراسیایی« و ژئوپلتیک آن، در بخش 
دوم بــه نظریه پردازی چندقطبی گرایــی در جهان و در 
بخش ســوم از منظر کاربردی به بررسی وضعیت ایران، 

عراق و سوریه و تقابل آن با آمریکا پرداخت.
به گفته این فیلســوف معاصر روس، در جهان دوقطبی 
معاصر، قطب اوراســیا برهم زننده ایــن جریان دوقطبی 
می تواند عمل کند و جهانی چندقطبی را شکل دهد. این 
مفهوم صرف جغرافیایی نیست. در دانشگاه های آمریکا 
رشــته ای با عنوان »شوروی شناسی« دایر بوده که امروز 
به»اوراسیاشناسی« و کنترل آن تبدیل شده است. از واژه 

اوراسیا دو مفهوم متبادر است: عینی و موضوعی.
وی در معرفی تمدنی با عنوان »تمدن اوراسیایی« با تأکید 
بر اینکه این تمدن باید تمدنی مســتقل و زدوده از نفوذ 

آمریکا حفظ شود، افزود: »به نقل از مک کین، سیاستمدار 
آمریکایی، قدرت حاکم بر دنیای امروز دو قدرت نیروی 
دریایی و زمینی اســت. جنبش اوراسیایی کشور روسیه 
به دنبال آن است که در برابر جنبش امپریالیستی غرب و 
تقویت نیروی دریایــی، به تقویت نیروی زمینی بپردازد 
و برای اســتقالل جغرافیایی و سیاسی این منطقه مبارزه 

کند«.
دوگین هم چنین در بخش نظری ســخنان خود، به رشد 
جهان چندقطبی در برابر جهان دوقطبی پرداخت و اتکا 
به جهان دوقطبی را دیگر مناسب عصر حاضر نشناخت. 
لذا، ایده اوراســیایی شکلی گســترده تر یافته است و در 
مرکز آن صرفًا روسیه نیســت که قرار دارد. وی به آثار 
کارل اشمیت اشاره کرد که سیاستمدار و طرفدار تقویت 

نیروی دریایی، مدرنیته و رشد فناوری است.
به باور فیلســوف معاصر روس، جهانی سازی در جهت 
تقویــت جامعه دریایی و تقویت هژمونی نیروی دریایی 
اســت و برای مقابله با آن، مرکزیــت زمینی و تقویت 

بخش نیروی زمینی باید به جد دنبال شود.
وی پیروزی انقالب اسالمی را سبب ساز تقویت هویت 
ایرانی و اسالمی این کشور دانست که مستقل از هویت 

غربی در برابر غرب ایستاده است.

فیلسوف معاصر روس در دانشکده مطالعات جهان سخنرانی کرد
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بیســت ونهمین نشست کرسی یونســکو در فرهنگ و 
فضای مجازی: دوفضایی شــدن جهان به مناسبت روز 
جهانــی اینترنت ایمن تر در دانشــکده مطالعات جهان 

برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
دانشــکده مطالعــات جهــان، در این نشســت که 29 
بهمن1398، برگزار شــد، دکتر محمدصادق نصراللهی، 
عضو هیأت علمی دانشــکده معارف اسالمی و فرهنگ 
و ارتباطــات دانشــگاه امام صادق (ع(؛ دکتر احســان 
شاه قاسمی، عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مجتبی حاجی جعفری، 
پژوهشگر رسانه های اجتماعی دانشگاه تهران، سخنرانی 

کردند.
دکتر محمدصادق نصراللهی بــا عنوان »فضای مجازی 
ســالم، مفیــد و ایمن در ایــران، از مفهوم پــردازی تا 
سیاســتگذاری« به تبیین مفهوم گفتمان اینترنت امن و 
امن تر در کشور پرداخت. بدین منظور برخی تفاوت ها 
در مفهــوم این گفتمان را در داخل و خارج از ایران نیز 
ذکر کرد. تعریف این مفهوم در جهان از این قرار است: 
»ایجاد زیست بوم های امن و اختصاصی برای گروه های 
هدف آســیب پذیر، به ویژه کــودکان و نوجوانان« با دو 
راهکار اصلی ممانعت از انتشار محتوا و خدمات ناسالم 

و آموزش و ارتقای سواد فضای مجازی.
دکتــر نصراللهی، پیشــینه اینترنت ایمــن را در ایران 
هم زمان با رواج آن در سال 1370، با خریداری نرم افزار 
فیلترسازی وب سنس عنوان کرد. وی یکی از تفاوت ها 
در مفهوم اینترنت ایمن در ایران با ســایر نقاط جهان را 
دغدغه سالم ســازی فضای مجازی برای تمام اقشار از 

بدو ورود اینترنت دانست.

دکتر احســان شاه قاســمی نیز با عنوان »اینترنت امن و 
خانواده« ســخنان خود را نه از دیدگاه سیاسی، بلکه از 
منظر زندگــی خوب عنوان کــرد. وی که منتقد جدی 
اســتفاده از اینترنت و فضای مجازی بود، باور داشــت 
استفاده از اینترنت را باید به کمترین میزان ممکن رساند.
عضو هیأت علمی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه 
تهران، اینترنت را برای کودکان و نوجوانان بسیار مضر 
برشــمرد و افزود: »اگر اینترنت درست استفاده نشود، 
بــرای همه زیانبار خواهد بود. اینترنت تخیل را از افراد 
گرفته اســت و مغز کسانی را که آن را به منزله سرگرمی 
اســتفاده کنند پوک خواهد کرد و کودکان را کم هوش 

کرده است«.
به گفته وی باالترین درجه هوش، هوش اجتماعی است 
که کــودکان به دلیل آنکه با هم بازی نمی کنند، تعامل را 
نمی آموزند و مهارت احقاق حق بدون تعارض را کسب 

نمی کنند.
در ادامه حاجی جعفری، پژوهشگر رسانه های اجتماعی 
دانشــگاه تهران، با عنوان »سیاســتگذاری اینترنت امن 
در جهان« گونه شناســی سیاســت های جهانی نســبت 
بــه اینترنت امن را چنین برشــمرد: »اطالع رســانی و 
آگاهی بخشی؛ آموزش و توسعه سواد و مهارت؛ مشاوره 
و امدادرســانی؛ محتوا ســازی و توســعه دسترسی به 
محتوا؛ محدودســازی دسترسی به محتوا و خدمات؛ و 

مسدودسازی دسترسی به محتوا و خدمات«.
حاجی جعفــری اینترنت و فضای مجــازی را واقعیتی 
خواند که وجود دارد و باید آن را پذیرفت و رســمیت 
شــناخت. سپس، شرایط استفاده ســالم از آن را از پایه 
آمــوزش داد. وی نیز بر شناســنامه دار کردن کاربران و 

تسهیل دسترسی به اینترنت امن تأکید کرد.

بیست ونهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد
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رئیس دانشگاه تهران در نشستی با دبیران انجمن های علمی 
دانشــجویی و دبیران کانون های دانشــگاه گفت: »دانشگاه 
تهران برای فعالیت های دانشــجویی ارزش بســیاری قائل 
است. فعالیت های دانشــجویی نوآوری و کارآفرینی را در 

بخش های مختلف به همراه دارد«.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشــگاه تهران، 30 بهمن1398، در نشســتی بــا دبیران 
انجمن های علمی دانشجویی و دبیران کانون های فرهنگی، 
هنری، دینی و اجتماعی با بیان اینکه دانشــگاه تهران برای 
فعالیت های دانشجویی ارزش بسیاری قائل است، خاطرنشان 
کرد: »فعالیت های دانشــجویی نوآوری و کارآفرینی را در 
بخش های مختلف به همراه دارد، زیرا نوآوری و کارآفرینی 
بیشتر از کالس درس ناشی از عملکرد در میدان است و یکی 

از آن میدان ها تشکل ها و فعالیت های دانشجویی است«.
وی افزود: »اگر دانشــجو در دوران تحصیل تجربه فعالیت 
خالقانه و نوآورانه داشته باشد، نیازی به شغل دولتی ندارد 
و به محض خروج از دانشــگاه می تواند کسب و کار خود 

را ایجاد کند«.
دکتر نیلی احمدآبادی در پاســخ به سواالت و موضوعات 
مطرح شده توسط نمایندگان کانون ها و انجمن های علمی 
دانشجویی اظهار کرد: »خوشحالم فرصت گفت وگو میان ما 
فراهم شــد، چرا که نظریات دانشجویان، شاخص ما برای 
عملکرد دانشــگاه است و همه هدف دانشــگاه نیز تأمین 

رضایت دانشجویان و مردم است«.

رئیس دانشــگاه تهــران ادامــه داد: »برای اینکــه اطمینان 
حاصل شــود که اهداف تأمین شده اســت و یا خیر، باید 
این گفت وگوها شکل بگیرد. البته روش های متعدد ارزیابی 
عملکرد وجود دارد، اما شــاید گفت وگــوی رودررو بهتر 
بتواند مشخص کند که در کدام قسمت ها با ضعف و قوت 

مواجه هستیم«.
وی با اشاره به اهداف برنامه پنج ساله دانشگاه تهران تاکید 
کرد: »دانشگاه در پیاده سازی این اهداف بسیار جدی است. 
یکی از شعارهای بزرگ دانشگاه مسئولیت اجتماعی است، 
دانشــگاهیان باید نسبت به سرنوشــت جامعه حساسیت 
نشــان دهند و ما نمی توانیم مسئولیت در دانشگاه را جدا از 
فعالیت های درون جامعه بدانیم. دانشگاه همواره باید نقش 

تصمیم ساز و تصمیم گیر ایفا کند«.
دکتر نیلی احمدآبادی درباره گسترش فعالیت های دانشجویی 
در دانشــگاه تهران گفت: »توســعه اکوسیستم فعالیت های 
دانشجویی دغدغه ما نیز هســت و تمامی نهادهایی که به 
تازگی در دانشــگاه تأسیس می شــوند، در جهت توسعه 
اکوسیستم فعالیت های دانشجویی است. لذا محدودیت های 
مالی وجود دارد و تا این لحظه دانشــگاه 70 درصد بودجه 
خــود را دریافت کرده، البته بخش اعظم آن در دو ماه اخیر 
نیز تأمین شده است و رشد بودجه دانشگاه نسبت به افزایش 

هزینه ها ارتقا پیدا نکرده است«.
رئیس دانشــگاه تهران، اظهار کرد: »دولت امسال دو کمک 
فرعی برای ما داشــت که در غیر این صورت دانشــگاه در 
بحــث تغذیه و تأمیــن خدمات رفاهی با مشــکل مواجه 
می شد. هزینه های پرســنلی دانشگاه تهران تقریباً از تمامی 
دانشگاه های سراسر کشور بیشــتر است و این هم به دلیل 
استخدام ها در ســال های گذشته است. وقتی در این حوزه 
هزینه ها افزایش می یابد، دانشــگاه بایــد از بودجه برخی 

حوزه های دیگر بکاهد«.
وی با اشاره به اینکه ساختار بزرگ و بوروکراتیک دانشگاه 
طی 85 ســال حجیم تر شده است، از این رو افزایش هزینه 
را به همراه داشته است، افزود: »دانشگاه تهران برای روان تر 
کردن فعالیت ها و کاهش هزینه هــا در حوزه های مختلف 
اقداماتی را آغاز کرده اســت. افزایش نیرو به معنی توسعه 
فعالیت نیست، بلکه منجر به صرف بیشتر بودجه در زمینه 

رئیس دانشگاه تهران:

فعالیت های دانشجویی 
نوآوری و کارآفرینی را در بخش های مختلف به همراه دارد
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ایســتگاه جدید باند پهن »دربید« شبکه لرزه نگاری یزد، با 
حمایت مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران و استانداری 

استان یزد نصب و راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسسه 
ژئوفیزیک، مرکز لرزه نگاری کشــوری وابســته به مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان متولّی ثبت و اطالع رسانی 
زمین لرزه ها همــواره برای پایش هر چه بهتر چشــمه های 
زمین لرزه در ســطح کشــور اقدام به راه اندازی ایستگاه های 
لرزه نگاری جدید و بروزرسانی ایستگاه های قدیمی می  کند. 
در همیــن جهت ایســتگاه لرزه نــگاری »دربید« از شــبکه 
لرزه نگاری یزد، بهمن 1398، با حمایت مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران و استانداری استان یزد نصب و راه اندازی شد.
بر اساس نیازهای موجود، ایستگاه های شبکه لرزه     نگاری یزد 
همواره در حال افزایش یا بروزرســانی بوده است. ایستگاه 
لرزه نگاری »دربید« در منطقه ای خشــک و کوهســتانی در 

شمال شرق شهر یزد )ارتفاع 1۴9۶ متر از سطح دریا( واقع 
شــده اســت و در بهمن ماه 1398 به منظور رصد دقیق تر 
فعالیت های زمین لرزه اســتان یزد به ویژه در مناطق غرب 
استان با نصب لرزه سنج از نوع باند پهن و تجهیزات مدرن 

راه اندازی شد.
هم اکنون شبکه لرزه نگاری یزد، با ۶ ایستگاه لرزه نگاری به 
صورت شبانه روزی فعالیت داشته و داده های ایستگاه ها به 
صورت برخط )آنالین( به مرکز شــبکه لرزه نگاری یزد و 
مرکز پایش زمین لرزه های کشــور در تهران ارسال و همراه 
با داده های دیگر ایســتگاه های لرزه نــگاری، جهت ثبت و 

پردازش مناسب تر زمین لرزه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

نصب و راه اندازی شبکه لرزه نگاری یزد

ســاختار و تشــکیالت می شــود. در عصر دیجیتال باید 
فرآیندها را به حداقل برسانیم«.

دکتر نیلی احمدآبادی در پایان خاطرنشان کرد: »در موضوع 
ســنوات هدف بحث درآمد برای دانشــگاه نیست، بلکه 
مدیریت تقاضا است. زمانی که دانشجو بیش از مدت زمان 
مشخص شده در دانشگاه بماند، دانشگاه باید از منابع دیگر 
هزینه دانشــجو را پرداخت کند. تخصیص سنوات برای 
تشویق دانشــجویان در تسریع اتمام تحصیل در دانشگاه 
اســت و وامی برای پرداخت سنوات در نظر گرفته شده 

است«.
هم چنین در ابتدای نشست دکتر سرسنگی، معاون فرهنگی 
و اجتماعــی دانشــگاه، گزارش اجمالــی از فعالیت های 
تشــکل های فرهنگی و اجتماعی دانشــجویان طی سال 
گذشــته ارائه کرد و گفت: »یکــی از کارهای خوبی که 
مقدمات آن انجام شــده، بحث سامانه جامع تشکل های 
دانشجویی است و تمام کارها به صورت اتوماسیون انجام 
خواهد شد، از این رو کارها با دقت بیشتر و بدون دخالت 

سلیقه صورت می گیرد«.
وی درباره فعالیت های دانشــجویی در دانشــگاه تصریح 
کرد: »به همت تشکل های دانشجویی کارهای خیلی خوبی 

انجام شده اســت و طبق آخرین آمار نسبت به سال قبل 
فعالیت های تشــکل ها 20 درصد رشد داشته است. بیش 
از ۴00 رویداد در حوزه انجمن های علمی دانشــجویی و 
بیش 150 رویداد در حوزه کانون های فرهنگی در ســطح 

دانشگاهی، ملی و بین المللی برگزار شده است«.
به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، از 150 طرح 
انجمن های علمی دانشجویی، 30 طرح کانون ها و بیش از 
120 نشریه در سال 1398 حمایت شده است و انتخابات 
نشریات دانشجویی برخالف سال های گذشته در دور اول 

به حد نصاب رسیده است.
دکتر سرسنگی خاطر نشان کرد: »حوزه نشریات دانشگاه با 
قدرت، شور و هیجان دانشجویان فعالیت می کند، اما برخی 
از اخبار ما را آزرده کرده اســت. امسال با مشکالت مالی 
بیشتری مواجه بودیم و امیدواریم ردیف بودجه ها در زمینه 

فعالیت های دانشجویی برای سال آینده اصالح شود«.
در بخش دیگری از این نشســت نماینــدگان کانون های 
فرهنگی و انجمن های علمی دانشــجویی مشــکالت و 
مباحث خود را نظیر مشکالت ساختار، بودجه ای و مالی، 
عدم توجه به بخش فرهنگ نسبت به بخش های دیگر در 

دانشگاه را مطرح کردند.
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تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
و منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس، 3 اســفند 1398، منعقد 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از پارک 
علــم و فناوری، ایــن تفاهم نامه با هدف کمــک به ایجاد 
و توســعه کســب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات 
عمومی و تخصصی با ارزش افزوده باال و هم چنین جذب 
ســرمایه گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به 

بازارهای داخلی و جهانی،  به امضا رسید.
از موضوع های ایــن تفاهم نامه می توان به اســکان متقابل 
شــرکت های عضو پارک و شــرکت های عضو مرکز رشد 
ســازمان، تخصیص فضا برای ایجاد مرکز رشــد صادراتی 
با اســتفاده از توانمندی پــارک، حمایت از صاحبان ایده و 
ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت مشترک، استفاده از 
ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران 
تخصصی و کســب و کار طرفین بــرای کمک به صاحبان 

ایده و رشــد و توسعه شــرکت های فناور، اجرای برنامه  ها 
و رویدادهــای کارآفرینی و فناوری به صورت مشــترک، 
اولویت داشتن پارک و شــرکت های مستقر آن برای انجام 
طرح های پژوهشی و مشاوره ای سازمان، انتخاب ایده های 
مناسب ســرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های الزم برای 

جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اشاره کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

و منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویي 
در کمیته ناظر بر نشــریات دانشگاهي دانشگاه تهران، 

27 بهمن 1398، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
اداره کل فرهنگي و اجتماعي، در انتخابات نمایندگان 
مدیران مسئول نشــریات دانشجویي در کمیته ناظر بر 
نشریات دانشگاهي دانشگاه، ۶۶ تن از مجموع کساني 
که حق رأي داشــتند شــرکت کردند که در مجموع با 
کســب اکثریت آراء البرز حبیبي و محمدمعین شاکري 
هــر کدام با 39 رأي به عنــوان اعضاي اصلي و پدرام 
فیضــي با 11 رأي به عنوان عضــو علي البدل انتخاب 

شدند.
مســتندات و نتایج این انتخابات در جلسه کمیته ناظر 
بر نشــریات دانشگاهي دانشگاه تهران مطرح و پس از 
تأیید به شــوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهي 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارسال خواهد شد.

برگزاري انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویي 
در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهي 
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در ادامــه مســابقات قهرمانی منطقــه یک ورزش 
کشور، کسب سهمیه المپیاد سال 1399 ورزشکاران 
دانشــگاه تهران عناوین قهرمانی رشته های والیبال و 

تنیس روی میز پسران را کسب کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از 
اداره کل تربیت بدنی، مســابقات والیبال پســران با 
حضــور 10 تیم به میزبانی دانشــگاه علم و صنعت 
برگزار شد که تیم دانشگاه تهران با شکست تمامی 
حریفان، به بازی فینــال راه یافت و در بازی فینال 
با شکســت تیم صنعتی امیرکبیر به عنوان قهرمانی 

دست یافت.
اعضا این تیــم را عباس عابدینــی، احمدرضا میر 
حسینی، سید امیر حسینی پور، وحید نقدی نادینلویی، 
کوروش حیدری کانی، امین کمیلی، محمد بیگدلو، 
ســهیل فالحتی نژاد، ســاالر بهاییدنی، امیرحســین 
نجفی، محمود عرب، میالد اسالمی تشکیل می داند 

و سرپرســت تیم علی اصغر تمرتاش و مربی حامد 
باقرپور بود.

تیم تنیس روی میز پســران دانشــگاه تهران نیز در 
روزهای 2۶و27 بهمن سال جاری در دانشگاه هنر، 
به مصاف 9 تیم از دانشــگاه های منطقه یک رفت و 
با اقتدار و شایســتگی قهرمان هر سه بخش تیمی، 

انفرادی و دوبل این مسابقات شد.
افشین نوروزی، کاپیتان تیم دانشگاه و تیم ملی موفق 
به کســب مدال طالی بخش انفرادی و هم چنین به 
همراه صالح ملکی موفق به کسب مدال طالی بخش 
دوبل شــدند. محمد امین حنطه، نیز موفق به کسب 
مدال نقره بخش انفرادی شد که به همراه مقام سوم 
بخش انفرادی، روزبه امیری، موفق به کســب مدال 

نقره بخش دوبل شدند.
سرپرســت این تیم نوری نظری و مربی تیم مسیح 

قربانی بود.

کسب دو عنوان قهرمانی دیگر برای ورزشکاران دانشگاه تهران 
در مسابقات منطقه ای
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت 
دانشــجویی، مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و هشتمین 
جشنواره دانشجوی نمونه کشوری و منتخبین دانشگاه آزاد 
اســالمی، 3 اســفند1398، با حضور معاون وزیر علوم و 
رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون فرهنگی دانشجویی 

وزارت بهداشت در دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتــر مجتبی صدیقی، رئیس ســازمان امور دانشــجویان، 
در این مراســم از افزایش 50 درصــدی مبلغ جایزه نقدی 
دانشجویان نمونه سال جاری خبر داد و گفت: »دانشجویان 
دکترای نمونه برای اســتفاده از فرصت تحقیقاتی حمایت 
و کمک می شــوند، هم چنین دانشجویان در مقاطع پایین تر 

می توانند بدون آزمون در دوره باالتر شرکت کنند«.
وی در تشــریح جزئیات برگزاری این مراســم خاطرنشان 
کرد: »جشــنواره دانشــجویان نمونه در این دولت به شکل 
منظم برگزار شــده است و ما از برگزاری این جشنواره سه 
هدف را پیگیری می کنیم. اول اینکه از تالش های دانشجویان 
نخبه کشور و زحمات اســتادان آنها که این دانشجویان را 
تربیت کرده اند تقدیر شود و هدف دوم نیز به منظور ایجاد 
انگیزه برای ســایر دانشجویان است تا آنها نیز با دیدن این 
دانشجویان نمونه های کشــوری ترغیب و تشویق شوند و 

این مسیر را دنبال کنند«.
دکتــر صدیقی در ادامه افزود کــرد: »یکی دیگر از اهداف 
برگزاری جشنواره فوق این است که از این فرصت استفاده 
کنیم تا مســائل حوزه آموزش عالی در حوزه پزشــکی و 
غیرپزشــکی را به گوش مسئوالن برســانیم تا امکانات و 

تجهیزات حمایت از این دانشجویان افزایش یابد«.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به بازنگری آیین نامه 

دانشــجویان نمونه اظهار کرد: »امسال با بازنگری آیین نامه 
دانشــجویان نمونه، سختگیری ها بیشتر شــد تا بهترین ها 
انتخاب شوند در حوزه آموزش و پژوهش امتیازها سخت تر 
و جدی تر شــد بر همین اساس تعداد دانشجویان نمونه در 
این دوره نســبت به سال گذشته کمتر هستند. هدف ما این 
بود که فردی که به عنوان دانشــجوی نمونه معرفی می شود 

در آن هیچ تردید، شک و شبهه وجود نداشته باشد«.
وی از افزایش جایزه نقدی منتخبان دانشجوی نمونه امسال 
خبر داد و افزود:  »کاهش تعداد دانشــجویان برای افزایش 
کیفیت جشنواره این فرصت را ایجاد کرد که بتوانیم جایزه 
نقدی برگزیــدگان را افزایش دهیم، به طــوری که جایزه 
نقدی دانشجویان کارشناسی بیش از 50 و دانشجویان دکترا 

و کارشناسی ارشد نیز تا 50 درصد افزایش یافت«.
معــاون وزیر علــوم در خصوص تســهیالت و امتیازات 
اختصاصی به دانشــجویان نمونه نیز گفت: »دانشــجویان 
دکترای نمونه برای اســتفاده از فرصت تحقیقاتی حمایت 
و کمک می شــوند. دانشجویان در مقاطع پایین تر می توانند 
بدون آزمون در دوره باالتر شــرکت کننــد. هم چنین این 
دانشجویان به بنیاد ملی نخبگان معرفی می شوند و از امتیاز 
برای جذب به عنــوان عضو هیأت علمی در دانشــگاه ها 

برخوردار هستند«.
رئیس سازمان امور دانشجویان، در پایان تأکید کرد: »امسال 
دانشگاه آزاد همانند سایر زیر نظام های آموزش عالی در این 
جشنواره شرکت و بر اساس شاخص های خود دانشجویان 
نمونــه را معرفی کرد و در مجموع، امــروز بعد از ظهر با 
حضور معــاون اول رئیس جمهور 30 تن از دانشــجویان 

نمونه معرفی و تقدیر می شوند«.

مراسم تجلیل از برگزیدگان 
بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری برگزار شد
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جلســه مجمع عمومی انجمن علمــی کارآفرینی و 
نوآوری ایران، 28 بهمن1398، در دانشکده کارآفرینی 

دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
دانشــکده کارآفرینی، در این جلسه دکتر غالمحسین 
حســینی نیا، رئیس دانشــکده کارآفرینی، با اشاره به 
شرایط پرفشار اقتصادی کشــور بر لزوم تشکیل این 

انجمن تأکید کرد.
وی هم چنین شروع دوباره فعالیت های این انجمن را 
در ترویج و توســعه فعالیت های کارآفرینی کشور از 

سوی دانشکده کارآفرینی مفید توصیف کرد.
در ادامه دکتر ســید علی رضا فیض بخش، مؤســس 
دفتر توســعه کارآفرینی دانشگاه شریف و دکتر کمال 
سخدری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان 
سخنرانان اصلی این جلسه درباره کارآفرینی به عنوان 
یک حوزه علمی متمایز و شرایط فعلی آن در ایران و 

جهان به سخنرانی پرداختند.
در بخش پایانی این جلســه انتخابــات هیأت مدیره 

این انجمن با مشــارکت بیــش از 150 رأی دهنده و 
با مدیریت نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
برگزار شد که به ترتیب آرا دکتر سید مصطفی رضوی 
از دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهــران، دکتر جلیل 
خاوندکار از دانشگاه زنجان، دکتر رضا محمد کاظمی 
از دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران، دکتر علی 
رضائیان از دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر کمال سخدری 
از دانشکده کارآفرینی، دکتر ماشاهلل عظیمی، دبیر کل 
اتاق تعاون ایران و دکتر نائیجی از دانشــگاه شــهید 
بهشــتی به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و دکتر 
علی رضا فیض بخش از دانشــگاه شریف، دکتر سعید 
صفری و فاطمه سادات غفوریان، دانشجوی دکترای 
دانشــکده کارآفرینی بــه عنوان اعضــای علی البدل 

انتخاب شدند.
هم چنین دکتر حســین صادقی، عضــو هیأت علمی 
دانشــکده کارآفرینی، به عنوان بازرس اصلی و دکتر 
علی کسایی از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی انجمن علمی 
کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد
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سی وهشــتمین شــورای عمومی دانشــکده مطالعات، 28 
بهمن1398، با حضور رئیس دانشــگاه تهران در تاالر ملل 

دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده 
مطالعات جهان، در این نشست دکتر محمود نیلی احمدآباد، 
رئیس دانشــگاه تهران، حضور در دانشکده  ها را الهام بخش 
و به نوعی ارزیابی عملکرد دانشگاه عنوان کرد. وی با تأکید 
بر اینکه بر نقش و اهمیت علوم انســانی و علوم اجتماعی 
معتقد است، توسعه فناوری و دیگر ابعاد را منوط به توسعه 

علوم انسانی دانست.
رئیس دانشگاه تهران افزود: »درست است که در جی دی پی 
کشورها، فناوری بیشترین ســهم را داراست، اما تحول در 
حوزه فناوری منوط به تحول در حوزه علوم انسانی و تفکر 
و تعقل است. در دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی جامعه 

سعی شده تا رشته های علوم انسانی رشد و توسعه یابد«
رئیس دانشگاه تهران بیشترین ظلم و بی توجهی را بر حوزه 
علوم انسانی در سطح ملی برشمرد. وی از دورانی که تصدی 
معاون پژوهشــی فنی را عهده دار بود یاد نمود و دو نکته را 
خاطر نشــان کرد. یکی آنکه در شورای پژوهشی دانشگاه 
وقتی پروژه ها و طرح های علوم انســانی و اجتماعی مطرح 
می شد، همه به خود حق می دادند در آن موضوع اعالم نظر 
کننــد، در حالی که در مــورد موضوعات فنی نظرات کمی 
داده می شــد و راحت به تصویب می رســید. نکته دوم در 
خصوص انتشار بود؛ یعنی محدودیت های زیاد در پژوهش 
و انتشار دستاوردها و محدودیت در دسترسی به اطالعات.

دکتر نیلــی احمدآبادی در ادامه خاطرنشــان کــرد: »اگر 
می خواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشــته باشیم، باید به 
تولیــد محتوا توجه کنیم. تولید محتوا نیز در فضایی آرام و 
آزاد میسر می شود. تفاوت میان چین و آمریکا در شیوه نگاه 
این دو کشــور به علم نهفته است؛ یکی با دسترسی آزاد و 

دیگری با محدودیت های بسیار«.
وی تأکید کرد: »در دنیای امروز همه آســیب های اجتماعی 
را پذیرفته انــد و به دنبال راه حلی برای آن هســتند. این در 
حالی اســت که قبل از وقوع، دانشگاه ها خطر آن را متوجه 
و راه حل آن را بیان داشــته اند. از همین روست که امروز به 

سمت دانشگاه ها روی آورده اند«.
رئیس دانشــگاه تهران به دو تغییر پارادایمی در کشور یعني 
نگاه مســئولیت پذیر اعضای هیأت علمی به مسائل جامعه 
و  توجه دانشــگاه ها در حل مسائل اشــاره کرد و  افزود: 
»بدنه کارشناسی کشــور به این اتفاق رسیده است که توان 
حل مســائل را ندارد و از بدنه علمی عظیم دانشگاه ها باید 
استفاده شــود. با این تغییرات تفکری، آینده بسیار روشنی 
برای کشــور پیش بینی می کنم و پیش درآمد اتفاقات بزرگی 
است، چرا که شاهدیم با مراجعه به دانشگاه ها، پاسخ خوبی 

نیز از دانشگاه ها داده می شود و دستگاه ها رضایت دارند«.
در این نشست دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور رئیس 
و مدیــرکل حوزه ریاســت و روابط عمومــی؛ دکتر علی 
مقاری، معاون طرح و برنامه؛ دکتر سیدحســین حســینی، 
معاون آموزشــی و هم چنین رئیس و اعضای هیأت علمی 

دانشکده نیز حضور داشتند.

با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد

سی وهشتمین شورای عمومی دانشکده مطالعات جهان
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از مرکز 
تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک، اولین همایش ملی آوای 
پروتئین، 29 بهمن 1398 ، بــه همت گروه تحقیقاتی آوای 

پروتئین در این مرکز برگزار شد.
دکتر علی اکبر موســوی موحدی، رئیس همایش، منظور از 
این گردهمایی را شناسایی افرادی ذکر کرد که در زمینه مورد 
نظر فعالیت و یا عالقه دارند و با هم اندیشــی راه های جدید 

برای توسعه علم و حکمت را فراهم می آورند.
در این همایش شش سخنران مدعو به ارائه دیدگاه ها و نتایج 

دستاوردهای خود و این گروه تحقیقاتی پرداختند.
همایــش آوای پروتئین با این نــام در ایران و جهان برای 
اولین بار به درخواست جمعی از پژوهشگران که از سال ها 
قبل در مرکز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشــگاه 
تهــران که این کار تحقیقاتی، علمــی و هنری گروهی را 
شروع کرده اند به منظور گزارش نتایج تحقیقات انجام شده 

برگزار شد.
پیام اصلی این همایش کار مشــترک بین رشته ای بین علم و 
هنر اســت که می تواند اثری هم افزا برای شناخت پدیده ها 
در طبیعــت، فیزیولوژی و بیماری ها را بــه ارمغان آورد. از 
پیشنهادهای مهم طرح شده در این همایش می توان به تأسیس 

یک رشته تحصیلی بین رشــته ای برای مطالعه خصوصیات 
موسیقایی پدیده های مختلف مانند ماکرومولکول های زیستی، 

بیماری ها، زبان های طبیعی و غیره اشاره کرد.
گروه تحقیقاتی آوای پروتئین )Protein Melody(، از سال 
1389، در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران 
و با هدف مطالعه موســیقِی مستخرج از توالی های پروتئینی 
کار خود را آغاز کرد. محققان با تخصص های گوناگون و از 
دانشگاه های مختلف کشور در این گروه گرد هم آمده اند تا به 

مطالعه عملکرد پروتئین ها از منظر موسیقایی بپردازند.
در جریان مطالعات این گروه تحقیقاتی، روشــی نوین برای 
تصنیف موسیقی بر اســاس توالی های پروتئینی ابداع شده 
اســت. بر این اســاس، برای هر توالی پروتئین می توان یک 

قطعه موسیقی تصنیف کرد.
صاحب نظران موسیقی معتقدند که موسیقی تولیدشده برای 
پروتئین ها بر اساس این روش کاماًل از نظر هنری معنادار و 

دارای المان های قابل تفسیر است.
یکی از تأثیرات مهــم چنین مطالعاتی، همگانی کردن علم و 
انتقــال مفاهیم علمی به جامعه در قالب های هنری اســت. 
همچنین انتظار می رود موسیقی برگرفته از پروتئین ها راهی 
برای تشخیص شنیداری برخی خواص پروتئین ها ایجاد کند.

همایش ملی آوای پروتئین در دانشگاه تهران برگزار شد

7۴دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 124



رشته مهندسی عمران پردیس در میان 
برترین های جهان

ساخت ربات جراح توسط پژوهشگران 
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

طرح پژوهشی دانشگاه تهران  به عنوان 
طرح برگزیده ممتاز کشوری انتخاب شد

دانشگاه تهران صدرنشین دانشگاه های 
کشور در رتبه بندی جهانی وبومتریکس

دستـــــــــــــــــــــــــاورد



بر پایه ویرایش ژانویه سامانه رتبه بندی »وبومتریکس« در سال 
2020 دانشگاه تهران، همچنان صدرنشین دانشگاه های کشور 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران، بر پایه ویرایش 
ژانویه ســامانه )رتبه بنــدی وبومتریکس یــا رتبه بندی وب 
دانشــگاه ها( در ســال 2020 میالدی، ۶55 مؤسســه ایرانی 
در ســیاهه 20 هزار مؤسسه ای این ســامانه هستند. »دانشگاه 
تهران« مؤسســه برتر ایرانی اســت که در این سیاهه در رتبه 
۴3۶ جهــان و نخســت ملی جای گرفته اســت. پس از آن، 
دانشــگاه های »علوم پزشــکی تهران«، »صنعتی شــریف«، 
»صنعتی امیرکبیر«، »علوم پزشــکی شــهید بهشتی«، »تربیت 
مدرس«، »علم و صنعت ایران«، »صنعتی اصفهان«، »فردوسی 
 مشهد« و »شیراز« در رتبه های دوم تا دهم ملی قرار گرفته اند.

هدف کلیدی از انتشار»وبومتریکس« نه تنها رتبه بندی وبگاه ها، 
بلکه بهبود انتشارات در وب است. آزمایشگاه سایبرمتریکس 
ســاالنه دو ویرایش از نظام وبومتریکس در ماه های ژانویه و 
جوالی منتشر می کند. پشــتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی 
الکترونیکی به انتشــارات علمی و دسترســی به دیگر منابع 
دانشگاهی از نخستین هدف های این نظام رتبه بندی است. حضور 
یا اندازه اطالعات در وب، تأثیریا مشاهده پذیری، دسترسی یا 
شفافیت / باز بودن و ســرآمدی پژوهش سنجه هایی هستند 
 که وبومتریکس برای ارزیابی وبگاه مؤسســه ها به کار می برد.

در جدول یک، رتبه ملی و جهانی 10 مؤسسه برتر ایرانی در 
نظام رتبه بندی وبومتریکس و در جدول دو، رتبه جهانی آن ها 
در ســنجه های گوناگون آمده است. سیاهه همه مؤسسه های 

ایرانی را در این رتبه بندی می توان در سامانه »نما« دید.

دانشگاه تهران صدرنشین دانشگاه های کشور در رتبه بندی جهانی وبومتریکس

جدول 1 رتبه 1۰ مؤسسه برتر ایرانی در نظام 
رتبه بندی »وبومتریکس« در ژانویه 2۰2۰

رتبه نام مؤسسه
ملی

رتبه 
جهانی

1۴3۶دانشگاه تهران
25۶8دانشگاه علوم پزشکی تهران

37۶8دانشگاه صنعتی شریف
۴790دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
5793بهشتی

۶8۶0دانشگاه تربیت مدرس
7953دانشگاه علم و صنعت ایران

895۴دانشگاه صنعتی اصفهان
995۶دانشگاه فردوسی مشهد

10110۶دانشگاه شیراز

جدول 2 رتبه 1۰ مؤسسه برتر ایرانی در سنجه های گوناگون 
نظام رتبه بندی »وبومتریکس« در ژانویه 2۰2۰

سرآمدیدسترسیتأثیرحضورنام مؤسسه

1۶۶1082539282دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکی 

1851572398۴0۴تهران

85915۴52130۴98دانشگاه صنعتی شریف
1۴۴02۶98۶93۴۴8دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه علوم پزشکی 

2931887۶03۶98شهید بهشتی

207337۴۶325۴۴دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علم و صنعت 

۴5337۴5815581ایران

938372۶7۶5571دانشگاه صنعتی اصفهان
23828۶08۶177۶دانشگاه فردوسی مشهد

13573۶29900771دانشگاه شیراز
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مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی با کسب جایگاه 
یازدهــم در نظام رتبه بندی یو.اس.نیوز در میان برترین های 

مهندسی عمران جهان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پردیس فني، رشته مهندسی عمران 
پردیس دانشــکده های فنی در ویرایــش 2020 رتبه بندی 
موضوعی یو.اس.نیوز جایگاه یازدهم را از آن خود ساخت.
رشته مهندسی عمران پردیس در این ویرایش توانست نمره 
کلــی 7۴.3 را به خود اختصاص دهــد و در میان برترین 

عمران جهان قرار گیرد.
بر اســاس این گزارش، رشــته های مهندســی مکانیک با 
کســب رتبه 31، علوم مهندســی با کسب رتبه 39 و علوم 

کشــاورزی با کسب رتبه 79 نیز توانســتند در جمع 100 
 دانشــگاه برتر جهان در رتبه بنــدی موضوعی قرار گیرند.
همچنین، موضوعات علوم کامپیوتر با رتبه 139، مهندســی 
مواد با رتبه 155، مهندســی برق و الکترونیک با رتبه 175، 
علوم گیاهی و جانوری با رتبه 18۴ و شیمی با رتبه 195 در 

جمع رتبه های موضوعی زیر 200 قرار گرفتند.

دکتر تورج نصرآبادی و دکتر فرزاد 
خدابخشــی به عنوان پژوهشــگر 
جوان برجسته از سوی فرهنگستان 

علوم معرفی شدند.
دانشگاه  به گزارش روابط عمومی 
تهران، دکتر تورج نصرآبادی عنوان 
»پژوهشگر جوان برجسته مهندسی 
محیط زیست و انرژی« و دکتر فرزاد 
خدابخشی عنوان »پژوهشگر جوان 
معدن«  و  مواد  مهندســی  برجسته 
ســال 1398 گروه علوم مهندسی 

فرهنگستان علوم را کسب کردند.

رشته مهندسی عمران پردیس در میان برترین های جهان

معرفی دو عضو هیأت 
علمی دانشگاه تهران 
به عنوان پژوهشگر 

جوان برجسته

طرح کاربردی دانشیار دانشگاه تهران 
برنده جایزه تهران شد

طرح کاربردی عضو هیأت علمی دانشــکده علوم و فنون، برنده »جایزه 
تهران« از یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از دانشــکده علوم و 
فنون، طرح پژوهشــی کاربردی نوآورانه دکتر یونس نورالهی، دانشیار 
این دانشــکده، با عنوان »طراحی و اجرای سیستم پمپ حرارتی زمین 
گرمایی برای تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان بوستان مهرگان« در 
یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری به عنوان اثر 

برتر نوآورانه انتخاب و »جایزه تهران« را دریافت کرد.
این طرح کاربردی در آزمایشگاه مدل سازی انرژی و توسعه سیستم های 

انرژی پایدار طراحی و اجرا شده است.

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 124  77



نسل چهارم ربات انسان نمای ملی سورنا رونمایی شد
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از نســل 

چهارم ربات انسان نمای ملی سورنا رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، ربات انسان نمای 
ســورنا ۴ که توســط متخصصان دانشــگاه تهران با بهبود 
ســرعت راه رفتن، سبک تر شــدن و افزایش درجه آزادی 
عمل نســبت به نسل گذشته طراحی شــده است، 23 آذر 
1398 طی مراسمی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور، شهردار تهران، مسئوالن پردیس دانشکده های فنی، 
عوامل اجرایی طرح و اســتادان و دانشجویان در دانشکده 

مکانیک دانشگاه تهران رونمایی شد.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
در ایــن مراســم، گفــت: »اینگونه پروژها اصــواٌل حالت 
خط شکنی و ســمبلیک دارند. در ساخت و طراحی سورنا 
۴ کار بزرگی صورت گرفته اســت. حوزه هایی مانند هوش 
مصنوعی، مکانیک و فناوری اطالعات در آینده دنیا اثرات 
تأثیرگذاری دارند که در کشور نیز باید نسبت به توسعه آنها 

توجه شود«.
معــاون علمی و فناوری رئیس جمهور، خاطرنشــان کرد: 
»هم اکنــون چند شــرکت دیگر نیز توانســته اند، در حوزه 
ساخت ربات گام بردارند و ربات های اجتماعی تولید کنند. 
پایه این ربات های اجتماعی، بر اساس هوش مصنوعی است 
و به مناسبت هفته پژوهش در نمایشگاه پژوهش و فناوری 
یک ربات اجتماعی دیگر که توسط محققان کشور طراحی 
و ساخته شده است، رونمایی خواهد شد. چنین پروژه هایی 

باید توسعه یابند تا به مرحله تجاری سازی برسند«.
وی با اشاره به نسل های اولیه ربات سورنا که در سال های 
گذشــته رونمایی شد، تصریح کرد: »امید دارم در آینده نیز 
همکاری ما با این تیم ادامــه پیدا کند و بتوانیم ربات هایی 
را ارائه دهیم و به مرحله تجاری ســازی برســانیم که مردم 
بتوانند در زندگی روزمره خود به کار گیرند و هم چنین در 

سطح مدارس و پژوهش سراها استفاده شوند«.
دکتر ستاری، بیان کرد: »پروژه هایی چون ربات انسان نمای 
ســورنا ۴ توســعه دانش در کشــور را نشــان می دهد که 
تجاری ســازی محصوالت این حوزه در کشور عملی شده 
اســت. به طور قطع در آینده ربات هایی خواهیم داشت که 

در زندگی روزمره مردم نقش خواهند داشت«.
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، حرکت های 

علمی همچون طراحی و ساخت ربات سورنا ۴ باعث دمیده 
شــدن روح جدیدی در دانشگاه ها اســت و فعالیت روی 
حوزه های علم و فناوری امیــد جوانان به آینده را افزایش 
می دهد. هم چنین تجاری ســازی فناوری ها کمک می کند تا 

مردم درک متقابلی از فعالیت های دانشگاه ها داشته باشند.
دکتر عقیل یوسفی کما، رئیس مرکز سیستم ها و فناوری های 
پیشرفته دانشگاه تهران، نیز در بخش دیگری از این مراسم 
با تشــریح روند طراحی و ساخت ســورنا۴ گفت: »ربات 
انسان نمای ســورنا ۴ می تواند متن را به گفتار تبدیل کند. 
این ربات انســان نما یک محصول کاماًل ایرانی اســت و به 
شکل بومی توسط نخبگان ایرانی در دانشگاه تهران طراحی 

شده است«.
وی افــزود: »این ربات 170 ســانتی متری و 70 کیلوگرمی 
توانایی راه رفتن با ســرعت 7/. کیلومتر را دارد و می تواند 
درجا دور بزند. این ربات، توانایی حرکت آنالین به جوانب 

را دارد و می تواند به سمت عقب نیز حرکت کند«.
رئیس مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران، 
تصریح کرد: »ربات انســان نمای ســورنا ۴ می تواند روی 
ســطوح ناهموار حرکت کند و تعــادل خود را در صورت 
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بروز اغتشاش بازیابی کند. هم چنین توانایی شوت زدن، 
انجــام حرکات متنوع چون دســت دادن، ادای احترام، 
جابجایی و بلند کردن اشــیا نیز از دیگر توانمندی های 

این ربات است«.
دکتر یوســفی کما، در بخش دیگری با اشــاره به ســیر 
تکاملی ربات انسان نمای ســورنا عنوان کرد: »سورنا 1 
تنها به عنوان نمادی برای اعالم شــروع پروژه طراحی، 
ساخت و هوشمندســازی ربات انسان نما، در سال 87 
ارائه شد. این ربات 1۶5 ســانتی متر قد و ۶0 کیلوگرم 
وزن داشــت و از قابلیت حرکت بر روی مسیر از قبل 
تعیین شــده توسط موتورهای DC و سیستم مسیریاب 
و حرکت و فعالیت به صورت دســتی از طریق اپراتور 

برخوردار بود«.
استاد دانشکده مکانیک دانشــگاه تهران، ضمن معرفی 
توانمندی های ســورنا 2 گفت: »ســورنا 2 با پشتیبانی 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری به نتیجه 
رســید. این ربــات در جهت تکمیل و توســعه ربات 
انســان نمای ســورنا 1، مراحل طراحی و ساخت را در 

مرکز سیستم های پیشرفته دانشگاه تهران طی کرد«.
وی در ادامه مانورپذیری، افزایش ســرعت گام برداری، 
ارتقای هوشمندی و افزایش درجات آزادی را از جمله 

مزایای نسل سوم این ربات برشمرد.
دکتر یوســفی کما تصریح کرد: »ربات های انسان نما در 
وهله اول نماد فناوری هستند و کشور های محدودی این 
فناوری را دارند. این ربات ها می توانند در محیط شهری 
و خانگی، توانبخشــی، اندام مصنوعی و در بخش هایی 

که خطر جانی دارد، مورد استفاده قرار بگیرند«.
رئیس مرکز سیســتم ها و فناوری های پیشــرفته دانشگاه 
تهــران، دانش رباتیــک را نماد فناوری هــای نوین در 
عرصه های صلح آمیز و بشردوستانه توصیف کرد و افزود: 
»امیدواریم ســورنا ۴ هم در این عرصه فعال شود. حامی 
مالی این ربات معاونت فناوری ریاست جمهوری و هدف 
از طراحی این ربات کمک به فعالیت های انسانی است«.

در پایان این مراســم شناســنامه »ربات انســان نما ملی 
ســورنا ۴« متولد 23 آذر 1398 به امضای معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور، رئیس پردیس دانشــکده های 
فنی دانشگاه تهران، رئیس مرکز سیستم ها و فناوری های 
پیشرفته دانشــگاه تهران به عنوان مجری طرح و معاون 
نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری رسید.

بر اساس نظام رتبه بندی یورپ

دانشگاه تهران، همچنان در جایگاه 
نخست ملی قرار گرفته است

بر اساس نظام رتبه بندی یورپ، بر پایه گزارش سال 2019 
میالدی دانشگاه تهران همچنان در جایگاه نخست ملی قرار 

گرفته است.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران، بر اساس گزارش 
سال 2019 میالدی نظام رتبه بندی دانشگاه ها بر پایه عملکرد 
علمی یا »یوَرپ« دانشگاه تهران با رتبه 2۶7 جهانی همچنان 
جایگاه نخست ملی را از آن خود دارد. در ویرایش پیشین این 
نظام نیز دانشگاه تهران جایگاه نخست ملی را کسب کرده بود. 
امتیاز کل دانشگاه تهران در این رتبه بندی نزدیک به 391 است.

براساس اعالم یو اس نیوز

دانشگاه تهران همچنان صدرنشین 
دانشگاه های کشور است

در انتشــار بر پایــه ویرایــش 2020 رتبه بنــدی بهترین 
دانشــگاه های جهان توســط یو اس نیوز، دانشــگاه تهران 

همچنان صدرنشین دانشگاه های کشور است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران، در این 
رتبه بنــدی امتیــاز و رتبه جهانی 31 دانشــگاه ایــران اعالم 
شــده اســت که دانشــگاه تهران بــا امتیــاز 52,۴ و رتبه 
 جهانــی ۴05 صدرنشــین دانشــگاه های کشــور اســت.

هم چنین بر اســاس این اعالم، دانشــگاه آزاد اسالمی ایران با 
امتیاز 50,5 و رتبه جهانی ۴5۴، دانشگاه صنعتی شریف با امتیاز 
۴5,8 و رتبه جهانی 591 و دانشــگاه صنعتی اصفهان با امتیاز 

۴5,7 و رتبه جهانی 595 بعد از دانشگاه تهران قرار گرفته اند.
رتبه بنــدی بهتریــن دانشــگاه های جهان بــرای فهم بهتر 
مقایسه مؤسســه ها در جهان پدید آمده است. این نظام به 
رتبه بندی 1500 مؤسســه برتر از 80 کشور جهان پرداخته 
است. در این رتبه بندی شــاخص هایی چون آوازه جهانی 
و منطقه ای پژوهشی، تعداد انتشارات، کتاب ها، همایش ها، 
تأثیر اســتنادی تعدیل شده، نسبت همکاری جهانی، تعداد 
انتشــارات در میان 10 درصد انتشــارات با کیفیت، نسبت 
همــکاری جهانی، تعداد مقاله های پر اســتناد در میان یک 
درصد انتشــارات با کیفیت و نسبت مقاله های پر استناد در 

میان یک درصد انتشارات با کیفیت لحاظ شده است.
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ربات جراح ســینا، مدل فِلِکس، محصول همکاری استادیار 
طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا با گروهی از متخصصان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین نمایشگاه تجهیزات 

ساخت ایران ساخته شد.
مدل جدید ســامانه جراحی رباتیک ســینا به نام »فِلِکس«، 
حاصل همکاری اســتادیار طراحی صنعتی پردیس هنرهای 
زیبا دانشــگاه تهران در بخش طراحی صنعتی این پروژه و 
اســتادیار مرکز تحقیقات فناوری های بیومدیکال و رباتیک 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در بخش طراحی رباتیک و 

اجرای این پروژه، ساخته شد.
دکتر نسرین مقدم، استادیار طراحی صنعتی پردیس هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران و مدیر پروژه در بخش طراحی صنعتی، 
با همکاری دکتر علیرضا میرباقری، اســتادیار دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات فناوری های 
بیومدیکال و رباتیک، از ســال 1395 پروژه طراحی صنعتی 

ربات جراحی سینا مدل فِلِکس را آغاز کردند.
این دســتاورد در ششــمین نمایشــگاه تجهیــزات و مواد 
آزمایشگاهی ساخت ایران که سوم دی ماه 97 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد رونمایی شد.
سامانه جراحی رباتیک سینا مدل فِلِکس که حاصل تالش 15 
ساله متخصصان در مرکز تحقیقات فناوری های بیومدیکال 
و رباتیک دانشگاه علوم پزشــکی تهران است، می تواند در 
انواع عمل های آموزشی جراحی )مدل های حیوانی( در حفره 
شکمی و قفسه سینه حتی از راه دور مورد استفاده قرار گیرد.

درباره ربات جراح سینا
ســامانه جراحی رباتیک ســینا مدل فِلِکس می تواند در انواع 
عمل های آموزشــی جراحی )مدل های حیوانــی( در حفره 
شکمی و قفسه سینه حتی از راه دور مورد استفاده قرار گیرد. 

این سامانه از دو بخش اصلی: 1- کنسول جراحی از راه دور 
و 2- ربات های جراح مســتقر بر بالین بیمار )شامل اسلیوها 
و روبولنز( تشکیل شــده است. دسته های موجود در کنسول 
جراحی حرکات دســتان جراح را ثبت و همزمان ربات های 
جراح بر بالیــن بیمار، همان حــرکات را در بدن بیمار اجرا 
می کننــد. ارتباط بین ربات های راهبر در کنســول جراحی با 
ربات های پیرو بر بالین بیمار از طریق اینترنت میسر شده است 
و لذا عمل جراحی می تواند در دورترین نقاط کشور یا حتی 

بر روی یک ناو اقیانوس پیما از راه دور کنترل و انجام شود.
سامانه جراحی رباتیک سینا با موفقیت در آزمون های فنی و 
حیوانی اولیه تست شده و قرار است نمونه های جدید آن در 
مراکز آموزشی بیمارستان های سینا و شریعتی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران به منظور آموزش روش های جراحی رباتیک 

روی مدل های حیوانی مورد بهره برداری قرار گیرند.
قابلیت هــای منحصــر بــه فــرد و مزیت هــای رقابتــی 
 ایــن ربــات در مقابــل نمونــه خارجــی عبارتنــد از:
• قابلیــت بازخورد و انتقال حس المســه از محل عمل به 

دستان جراح
• قابلیت اتصال به یک سمت یا هر دو سمت تخت جراحی 
)بسته به نوع عمل( و حرکت همراه با تخت جراحی و بیمار 

حین عمل
 •  قابلیــت اســتفاده از ابزارهــای متــداول جراحــی و 
 عــدم نیــاز بــه ابزارهای مصرفــی خــاص و گران قیمت

 •  قابلیــت تغییــر حالــت اســتفاده توســط جــراح از 
 نشســته بــه ایســتاده و بالعکــس حیــن عمــل جراحی
و  تعمیــر  گــزاف  هزینه هــای  بــه  نیــاز  عــدم    •
نمونــه خارجــی بــا  مقایســه  در   نگهــداری ســالیانه 

•  قیمت رقابتی کمتر از نصف تنها رقیب آمریکایی.

ساخت ربات جراح 
توسط پژوهشگران 

دانشگاه تهران 
و دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
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دکتــر یحیــی رحمت ســمیعی و دکتــر نــادر انقطاع از 
دانش آموختگان مقطع کارشناســی مهندســی برق دانشگاه 

تهران، موفق به کسب »مدال جزیره الیس« شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از دانشکده 
مهندســی برق و کامپیوتر، به دکتر یحیی رحمتی ســمیعی، 
استاد و دارنده کرسی نورتروپ گرومن در دانشکده مهندسی 
برق دانشــگاه کالیفرنیــا و دکتر نادر انقطاع، اســتاد ندویل 
رمسی در دانشــگاه پنســیلوانیا و از دانش آموختگان مقطع 
کارشناسی مهندســی برق دانشــگاه تهران در سال 1970، 
 »مدال جزیره الیس « ) Ellis Island Medals( اعطا شد.
مــدال افتخار جزیره الیس، به عنوان یکی از مهمترین جوایز 
ایاالت متحده آمریکا اســت که به گروه های قومی آمریکا و 
شهروندان امریکایی مهاجر که برای کشورشان، جامعه ایاالت 
متحده آمریکا و کل جهان تأثیرات شــایان ذکری داشته اند، 
اهدا می شود. بنیان اهدای این مدال ها از سال 198۶ گذاشته 

و توسط کنگره آمریکا نیز به رسمیت شناخته شده است.
دکتــر یحیی رحمت ســمیعی، اســتاد و دارنده کرســی 
نورتروپ گرومن در دانشــکده مهندســی برق دانشــگاه 
کالیفرنیا لس آنجلس، است. او در زمینه آنتن های مخابرات 
ماهــواره ای، آنتن های شــخصی، آنتن های نصب شــده و 
پوشــیدنی و آنتن هــای ســنجش از راه دور و کاربردهای 
ستاره شناســی رادیویی بــه تدریس و تحقیــق می پردازد. 

هم چنین وی مدیر آزمایشگاه پژوهش، تحلیل و اندازه گیری 
آنتن یو سی ال ای است.

دکتر رحمت ســمیعی لیسانس خود را از دانشگاه تهران در 
ســال 1970 و فوق لیسانس و دکترای خود را در 1972 و 
1975 از دانشــگاه ایلینوی در اربانا- شــمپین در مهندسی 
برق دریافت کرد. پیش از پیوستن به یو سی ال ای دانشمند 
ارشــد پژوهشی در آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا بود. او در 
ســال 2008 به عضویت در آکادمی ملی مهندســی آمریکا 

برگزیده شد.
دکتر نادر انقطاع استاد ندویل رمسی در دانشگاه پنسیلوانیای 
ایاالت متحده اســت و با دانشــکده های مهندســی برق و 
سیستم ها، مهندسی پزشکی، فیزیک و نجوم همکاری دارد. 
وی از پیشتازان رشــته نانو تکنولوژی در جهان محسوب 
می شــود. تحقیقات او در زمینه متامواد و نقش نور در نانو 
تکنولوژی، بر رشته های متعددی از نجوم و علوم کامپیوتر 

گرفته تا پزشکی و فنون ارتباطات تأثیر گذاشته است.
دکتر انقطاع، مشــارکت های مهمــی در زمینه های متامواد، 
اپتیک تبدیــل، اپتیک پالســما، نانوفوتونیــک، فوتونیک 
گرافین، نانومواد، اپتیک نانوسکیل، نانو آنتن ها و آنتن های 
مینیاتوری انجام داده اســت. وی مدرک لیسانس خود را از 
دانشگاه تهران و فوق لیسانس و دکترای خود را از مؤسسه 

فناوری کالیفرنیا دریافت کرده است.

دو دانش آموخته دانشگاه تهران 
موفق به کسب مدال جزیره الیس شدند

کتاب های اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران انتخاب شدند.

به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران، در آئین 
اختتامیه ســی و هفتمیــن دوره جایزه کتاب ســال و 
بیســت و هفتمین دوره جایزه جهانی کتاب ســال که 
1۶ بهمن 1398 با حضور رئیس جمهور برگزار شــد، 
کتاب »اندازه گیری باقی مانده آفت کشــها در محصوالت 
کشاورزی« تألیف دکتر خلیل طالبی جهرمی و دکتر سید 

احسان ترابی از اعضای هیأت علمی گروه گیاه پزشکی 
دانشــکده علوم و مهندســی پردیس کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشــگاه تهــران، عنوان کتاب ســال جمهوری 

اسالمی ایران را کسب کرد.
هم چنیــن کتــاب »تحلیل داده ها در اکولــوژی آبزیان« 
تألیف دکتــر هادی پورباقر، عضو هیــأت علمی گروه 
شــیالت دانشــکده منابع طبیعی، به عنوان اثر شایسته 

تقدیر معرفی شد.

انتخاب کتاب های اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
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محققان پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 
موفق به ساخت مکمل ضد اسهال گوساله شیرخوار بر پایه 

آنتی بادی و پروبیوتیک شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، اسهال عمده ترین 
بیمــاری و عامل خســارت در گوســاله های شــیرخوار 
است. ای کالی انتروتوکســیژنیک K99 یکی از مهم ترین 
عوامل بیماری زای مرتبط با اســهال شــناخته می شــود و 
ایمنوگلوبین های زرده تخم مرغ)IgY( به همراه پروبیوتیک ها 
به عنــوان یک جایگزین ارزان بــرای آنتی بیوتیک ها جهت 

پیشگیری و درمان عفونت ها است.
 K99 اختصاصی علیه ای کالی IgY هدف از این فناوری، تهیه
و تعیین دوز بهینه آن همراه با پروبیوتیک ها و ســپس تعیین 
اثر آنها در گوساله های شــیرخوار است. مکمل پروبیوتیکی 
حاوی هفت گونه باکتری انتروکوکوس فاسیوم، پدیوکوکوس 
اسیدی الکتی سی، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، الکتوباسیلوس 
بولگاریکوس، الکتوباســیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس 
رامنوســوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم است که دوز مناسب 
برای استفاده از پودر زرده تخم مرغ، یک گرم تعیین شده است.
بر اســاس این پژوهش، محصول تولیدی سبب بهبود وزن 

روزانه، ســالمت و ایمنی و کاهش 
گوســاله های  در  اســهال  شــیوع 
شیرخوار می شود. بنابراین، فراورده 
حاضر می تواند راهکار مناسبی برای 
کاهش شــیوع اســهال و جایگزین 
کارآمــدی بــرای کاهش اســتفاده 
گوســاله های  در  آنتی بیوتیک ها  از 

شیرخوار شود.
این دســتاورد پژوهشی که از سوی 
دکتر آرمیــن توحیدی، عضو هیأت 
علمی گروه دامی پردیس کشاورزی 

و منابع طبیعی دانشــگاه تهران؛ دکتــر مهدی ژندی، عضو 
هیــأت علمی گروه دامپروری پردیس کشــاورزی و منابع 
طبیعی؛ دکتــر ناهید مژگانی، عضو هیأت علمی مؤسســه 
رازی و امیــر کرم زاده دهاقانی، دانشــجوی دوره دکترا به 
انجام رسیده اســت در بیستمین نمایشــگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار و هفتمین نمایشگاه تجهیزات 
و مواد آزمایشگاهی ایران ســاخت، در غرفه ویژه وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

ساخت مکمل ضد اسهال گوساله شیرخوار بر پایه آنتی بادی و پروبیوتیک

محققــان به آخریــن یافته هــای علمی درباره ســازوکار 
فیبریالســیون هورمون انسولین و معرفی دو آنالوگ جدید 

انسولینی دست یافتند.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقــل از مرکز 
تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، در حال حاضر یکی از راه های 
اصلی مدیریت دیابت که به مادر بیماری ها معروف اســت، 
استفاده روزانه از هورمون انسولین است، ولی فیبریله شدن این 
هورموِن دارویی یکی از چالش های مهم جامعه پزشکی است.

 در فیبریله شدن، در بیشتر بیماری های صنعتی مانند دیابت، 
پروتئین ها به صورت رشــته ای درمی آینــد که تا حدودی 
ســمی هستند. در پژوهشــی که اخیراً توســط آزمایشگاه 
شــیمِی پروتئین دانشگاه شــیراز، به سرپرستی دکتر رضا 

یوســفی و با همکاری آزمایشــگاه بیوشیمی فیزیِک، مرکز 
تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انجام شده 
اســت، ضمن استفاده از روش های مهندســی ژنتیک و با 
ایجاد جهش در زنجیره B هورمون انســولین انســانی، دو 
مشــابه انســولینی جدید مقاوم به فیبریله شــدن و با زمان 
اثر نســبتًا طوالنی معرفی شده اســت. هم چنین نتایج این 
پژوهش نقش دو زنجیره A و B انســولینی را در سازوکار 
 فیبریله شدن این هورمون دارویی به خوبی توضیح می دهد.
 Biophysical نتایج ایــن پژوهش در نشــریه معتبــر

Journal منتشر شده است.

آخرین یافته های علمی درباره سازوکار 
فیبریالسیون هورمون انسولین 

و معرفی دو آنالوگ جدید انسولینی
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مقالــه دکتر عباس علــی صابری، عضــو هیأت علمی 
دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران، در مجله 

معتبر علمی Nature Physics منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در پژوهش اخیر 
که توســط دکتر عباس علی صابری، عضو هیأت علمی 
دانشکده فیزیک پردیس علوم و همکاران وی در کشور 
آلمان صورت گرفته، روشی پیدا شده است که تنها با نگاه 
کردن به بیشترین مقدار جهشی که سیستم از خود نشان 
 می دهد، می توان به فیزیک توصیف کننده سیستم پی برد.
به بیان دقیق تــر، تابع توزیع این جهش ها مســتقل از 

نوع سیســتم قابل توصیف بــا تابع توزیــع »گامبل« 
)Gumbel ( در ریاضیات اســت که در مورد وقایع 
بسیار نادر ابداع شده است. این نظریه بر روی بسیاری 
از مدل های فیزیکی و نیز شبکه های واقعی نظیر شبکه 
برهم کنش پروتئین- پروتئین در انســان و نیز شــبکه 
تعامــل ویکی پدیا مورد آزمایش قرار گرفت که همگی 

صحت این نظریه را تأیید کردند.
 Nature Physics این پژوهش در مجله معتبر علمی
 Universal Gap Scaling in عنــوان  تحــت 

Percolation به چاپ رسیده است.

انتشار مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
Nature Physics در مجله معتبر علمی

دانشــگاه تهران دســتاوردهای اجرایی خــود در حوزه 
مدیریت سبز را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران، با توجه به 
اهمیت استقرار سیستم مدیریت سبز در دانشگاه ها به دلیل 
برخــورداری از ظرفیت های الزم بــرای ترویج فرهنگ 
حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی، دانشگاه تهران 
همگام با دیگر دانشگاه های کشور فعالیت های مهمی را 

در این زمینه محقق کرده است.
این دانشگاه، در حوزه مدیریت سبز در اداره کل خوابگاه ها 
دستاوردهایی داشته است که توسعه و بومی سازی فناوری 
پیشرفته تصفیه فاضالب و بازیافت آب با کیفیت در مبدأ 
تولید، بهره گیری از فناوری هیبریدی ازناسیون- بیوراکتور 
غشایی به صورت درجا و زیرزمینی، توسعه فناوری های 
حذف آالینده های نوظهــور و ترکیبات آنتی بیوتیکی و 

هورمون ها از فاضالب و ایجاد الگوی توسعه فضای سبز 
و تأمین بخشی از آب مورد نیاز از طریق بازیافت آب از 
پساب را می توان از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد.
از دیگر دســتاوردهای دانشگاه تهران در زمینه مدیریت 
سبز »کلکتور خورشیدی« است که در این زمینه طراحی 
روشنایی متمایز در ساختمان ها، حذف حیاط خلوت و 
پاسیو، تأمین نور طبیعی در ساختمان، کاهش مصرف برق، 
باال بردن روحیه و بازدهی مخاطبان و افزایش بازدهی و 

فعالیت های آموزشی صورت گرفته است.
هم چنین طراحی و ساخت »نانونی« که از الیاف توخالی 
میکروفیلتراسیون پلی  اتر سولفون تهیه شده است و کاربرد 
اصلی آن نوشــیدن از آب های گل آلود است را می توان 
از دیگر دستاوردهای دانشــگاه تهران در جهت توسعه 

مدیریت سبز توصیف کرد.

دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه مدیریت سبز
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طرح پژوهشــی »انجام تحقیقات و اجرای توان افزایی جوامع 
محلی در شهرســتان قلعه گنج« به عنوان طرح برگزیده ممتاز 

کشوری در زمینه رونق تولید ملی انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از معاونت 
پژوهشــی، با توجه به نام گذاری ســال 1398 به عنوان »سال 
رونق تولید ملی« و به منظور شناســایی فعالیت های پژوهشی 
دانشــگاه های کشــور، طرح های موفق در این زمینه از سوی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب و معرفی شدند.
بدین منظور در مرحله اول، 51 طرح منتخب ملی توســط 
دانشــگاه های معین در 18 استان انتخاب و در مرحله دوم 
پس از بررســی در سطح کشــور، 11 طرح به عنوان طرح 
برگزیده ممتاز ملی معرفی شــدند. وزارت کشور و وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در انتخــاب طرح ها در مراحل 

استانی و کشوری حضور داشتند.
بر این اساس، طرح پژوهشی »تحقیقات و اجرای توان افزایی 
جوامع محلی در شهرســتان قلعه گنــج« از طرح های موفق 
پژوهش کاربردی دانشــگاه تهران با کارفرمایی بنیاد علوی 
اســت که توســط دکتر مهدی قربانی، عضــو هیأت علمی 

دانشگاه تهران، اجرا شده است.

دکتر مهدی قربانی، بیش از چهار سال پژوهش های خود را در 
حوزه توانمندسازی جوامع محلی متمرکز کرده است. تدوین 
الگوی توانمندسازی جوامع محلی در کشور با تأکید بر اقتصاد 
مقاومتی، ارتقای روحیه تعاون، یاریگری و سرمایه اجتماعی در 
155 روستای شهرستان قلعه گنج با هدف آبادانی و پیشرفت 
روســتایی، بسترســازی برای آموزش و مهارت روستاییان و 
راه اندازی مراکز مشاوره و رشد کسب و کار برای بهبود فضای 
کسب و کار و ارائه خدمات مشاوره شغلی به جوامع محلی از 

جمله فعالیت های این پژوهشگر دانشگاه تهران است.
هم چنین ارتقای سرمایه مالی و اقتصادی جامعه روستایی بر 
مبنای ظرفیت های بومی هر منطقه در جهت تکمیل زنجیره 
ارزش تولیــد با رویکرد تأمین مالی خــرد، تقویت روحیه 
اعتماد به نفس، خودباوری و حفظ شأن و منزلت و کرامت 
انسانی با ترویج فرهنگ کار و تالش، تثبیت جامعه روستایی 
و مهاجرت معکوس به روســتاها و تحکیم بنیان خانواده و 
حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست 
با رویکرد مشارکت مردمی در مناطق روستایی نیز از دیگر 
اقدامات صورت گرفته عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران 

در این حوزه است.

طرح پژوهشی دانشگاه تهران  به عنوان طرح برگزیده ممتاز کشوری انتخاب شد
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نشست صمیمانه با دانشجویان چینی 
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دیدار رایزن فرهنگی سفارت پاکستان با 
معاون بین الملل دانشگاه تهران

خواهرخواندگی بین دانشگاه تهران و 
دانشگاه های مهم افغانستان

بین المللیاخــــــــــــــــــــــبـــــار



در دیدار هیأت کشــور افغانســتان با رئیس دانشگاه 
تهــران، انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین دانشــگاه 

تهران و دانشگاه های مهم افغانستان مطرح شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از 
معاونت بین الملل، عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در 
تهران و هیأت همراه، 21 دی 1398، با رئیس دانشگاه 

تهران دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار دکتر محمود نیلــی احمدآبادی، رئیس 
دانشــگاه تهــران، ضمن خوشــامدگویی بــه هیأت 
افغانســتانی به تبییــن همکاری هــای طوالنی مدت 

دانشگاه تهران با دانشگاه های افغانستان پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: »به رغم سطح خوب روابط علمی 
بین دو کشــور هنوز این روابط رضایت بخش نیست 
و دانشــگاه تهران آمادگــی دارد در زمینه های مرتبط 
با برنامه های دانشــگاهی از جمله برگزاری دوره های 
مشــترک، همکاری اســتادان با یکدیگــر، همکاری 
دانشجویان دانشــگاه های افغانستان با پارک های علم 
و فناوری دانشگاه به منظور پردازش ایده های کسب و 

کار با کشور افغانستان همکاری کند«.
رئیس دانشــگاه تهــران هم چنین پیشــنهاد برگزاری 
نشست مشــترکی بین رؤســای دانشــگاه های برتر 
افغانستان و دانشگاه های سطح یک ایران را ارائه داد.

عبدالغفور لیوال، ســفیر افغانســتان در تهران، نیز از 
حضور بسیار زیاد دانش آموختگان دانشگاه تهران در 
افغانستان و اشتغال آنان در سطوح باالی مدیریتی این 

کشور، چون وزیر و معاون وزیر ابراز خشنودی کرد.
وی در ادامه ســخنان خود، درخواست انعقاد قرارداد 
خواهرخواندگی بین دانشــگاه تهران و دانشگاه های 

مهم افغانستان نظیر دانشگاه کابل را مطرح کرد.
ســفیر افغانســتان در تهران، درباره ارائه تســهیالت 
بیشــتر به دانشــجویان افغانســتانی در زمینه شهریه، 
بورسیه دانشجویان رتبه برتر افغانستانی، امتحان تافل 
دوره های دکترا و نیز بررسی امکان ایجاد کرسی زبان 
پشــتو در دانشگاه تهران مطالبی را بیان کرد که بر این 
اساس مقرر شد دانشگاه تهران در چهارچوب مقررات 

و امکانات همکاری های الزم را به عمل آورد.
استفاده از آرشیوهای تاریخی دانشگاه های افغانستان، 
دعوت از مدیران و اســتادان گروه های آموزشی براي 
مذاکره برای عملیاتی کردن ایده های ارائه شده، انجام 
پژوهش درباره انطبــاق جمعیت مهاجر با محیط های 
بومی و مسائلی که در هنگام بازگشت به کشور خود 
با آن مواجه می شوند، پیشــنهاد ایجاد مرکز مطالعات 
مهاجریــن در دانشــگاه تهران و ضــرورت هدایت 
موضوع پایان نامه ها به ســمت حل مشکالت جاری 
در افغانســتان نیز از جمله مباحث مطرح شده در این 

جلسه بود.
در ادامه این دیدار، نمایندگان و مسئوالن دانشکده های 
ادبیات و علوم انســانی، حقوق و علوم سیاسی، علوم 
اجتماعی، مطالعات جهان هریک دیدگاه های خود را 

درباره همکاری با کشور افغانستان بیان کردند.

درخواست سفیر افغانستان در دیدار با رئیس دانشگاه تهران

خواهرخواندگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه های مهم افغانستان
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت 
بین الملل، بیرج الل دوسانی، رایزن فرهنگی سفارت پاکستان، 
18 دی 1398، با دکتــر محمدباقر قهرمانی، معاون بین الملل 

دانشگاه، دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار رایزن فرهنگی سفارت پاکستان، ضمن درخواست 
فعال شدن کرسی زبان اردو در دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: 
»پس از معرفی اســتادی فرهیخته و واجد شــرایط از سوی 
سفارت پاکستان، دانشگاه تهران می تواند از حضور این استاد 

برای تدریس زبان و فرهنگ اردو استفاده کند«.
معاون بین الملل دانشگاه تهران نیز در ادامه از سفارت پاکستان 
درخواست کرد تا گام های انگیزشی چون ایجاد بورسیه برای 
دانشجویان عالقه مند و یا دعوت از بزرگان فرهنگی پاکستان 
برای تدریس زبان و ادبیات پاکستانی و نیز برگزاری تورهای 

پاکستان را در ایجاد عالقه برای دانشجویان ایرانی بردارد.
دکتر قهرمانی ضمن هماهنگی با دکتر علی بیات، عضو هیأت 
علمی گروه زبان اردو دانشــکده زبان هــا و ادبیات خارجی، 
پیشنهاداتی را درباره راه اندازی مدرک مشترک با دانشگاه های 
سطح یک پاکستان نظیر پنجاب از طریق انعقاد تفاهم نامه با این 
دانشگاه و تبادل استادان زبان فارسی و اردو از هر دو دانشگاه 

ارائه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود جذب دانشجوی دکترای 
زبــان اردو در دانشــکده زبان های خارجی را پیشــنهاد داد. 
هم چنین استفاده از کتب و پایان نامه های دانشگاه های پاکستان 
و پیشنهاد به کارگیری تجهیزات دیجیتال و استفاده از سیستم 
آموزشــی E-Learning از سوی معاون بین الملل دانشگاه 

تهران عنوان شد.
معاون بین الملل دانشــگاه تهران ضمن دعوت از دانشجویان 
پاکســتانی برای ادامه تحصیل در دانشــگاه تهران اعالم کرد: 
»با توجه به تسلط دانشجویان پاکستانی به زبان انگلیسی این 
دانشجویان می توانند در رشــته هایی که به این زبان تدریس 

می شوند، در دانشگاه تهران ثبت نام کنند«.
در این جلســه هم چنین طرف پاکســتانی درخواست کرد که 
دانشگاه تهران در زمینه برگزاری مسابقات کریکت دانشجویان و 
استفاده از امکانات دانشگاه برای برگزاری آن ها مساعدت نماید.

دیدار رایزن فرهنگی سفارت پاکستان با معاون بین الملل دانشگاه تهران

مراسم جشن شــب چله و کریسمس دانشجویان بین الملل 
مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی 

دانشگاه تهران، 30 آذر، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسســه 
لغت نامه دهخدا، در این مراســم دکتر علــی درزی، رئیس 
مؤسســه لغت نامه دهخدا، ضمن تبریک جشن شب چله و 
میالد حضرت مسیح، درباره جایگاه حضرت مسیح در دین 
اسالم و اشارات قرآن به حضرت مسیح سخنانی ارائه کرد و 
از حضور فعال فارسی آموزان دهخدا برای مشارکت در اجرای 

برنامه های این جشن تشکر و قدردانی شد.
این برنامه با اجرای دکتر فرنوش طاهرلو، از مدرســان مرکز، 
قرائت قرآن توســط یوسف رشــاک از عراق و شعرخوانی 
حافظ و سعدی توسط الیزاوتا ببروسکایا و الکساندرا پلشکوا 
از روســیه انجام شد. اجرای موسیقی ایرانی و قطعات محلی 

کشورهای روســیه و ونزوئال بخش دیگری از برنامه بود که 
توسط رونان گراندادم )فرانسه(، الیسا توئلدو )ونزوئال(، آلینا 
گربنیکوا )روسیه(، پولینا گردیوا )روسیه(، یولیان فیشر )آلمان(، 
مهناز بیگی )ایران( و سنتورنوازی توسط دکترتانی ماساتو، استاد 

اتنوموزیکولوژی دانشگاه کوبه ژاپن برگزار شد.
ارائه مطلب خوشنویسی ایرانی توسط یوهانگ وانگ )چین( 
و خاطره خوانی عمر الیاک )ترکیه( بخش های دیگر این برنامه 
بودند. هم چنین برگزاری مسابقه شعرخوانی با تفأل به دیوان 
حافظ و اهدای گواهی پایان دوره فارسی آموزان دوره پیشرفته 

در انتهای بخش اول جشن برگزار شد.
در بخش دوم این برنامه فارسی آموزان با آداب و رسوم شب 
چله در ایران آشنا شــدند و پذیرایی مرسوم شب چله ایرانی 
از حاضران انجام شد. در این برنامه تعدادی از فارسی آموزان 

بین الملل دانشگاه شهید بهشتی نیز میهمان این مراسم بودند.

مراسم جشن شب چله و کریسمس دانشجویان بین الملل
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به مناســب ســال نو چینــی در نشســتی صمیمانه با 
دانشجویان چینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دیدار 

و گفت وگو شد. 
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از 
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی، این نشست با حضور 
هیأت رئیسه دانشکده، معاون بین الملل دانشگاه، مدیرکل 
همکاری هــای بین المللــی، دبیر اول بخــش فرهنگی 
ســفارت چین، 20 بهمن 1398، در دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای نشســت، دکتر گودرز رشتیانی، مشاور امور 
بین الملل دانشــکده، ضمن تبریک ســال نــو چینی به 
میهمانان و دانشــجویان حاضر، ابراز امیدواری کرد که 
دولت و ملت چین با اتکا به تاریخ و فرهنگ غنی خود 
بتوانند بر بحران اخیر به وجود آمده در رابطه با انتشــار 

ویروس کرونا غلبه کنند.
وی در ادامه به بخش هایی از تاریخ روابط دو کشــور به 
ویژه روابط دانشــگاهی در سال های اخیر اشاره کرد که 

خوشبختانه رو به توسعه و گسترش بوده است.
دکتر غالمحسین کریمی دوستان، رئیس دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی، نیز با خوشامد به دانشجویان و میهمانان 
چینی به فرهنگ و تمدن واالی چین اشاره کرد و افزود: 
»در فرهنگ و ادب فارســی همیشــه به روحیه انســان 

دوستی پرداخته شده است«.
دکتر محمدباقر قهرمانی، معاون امور بین الملل دانشگاه، 
با بیان اینکه دانشــگاه تهران خانه دوم دانشجویان چینی 
اســت تاکید کرد: »این دانشگاه همراه همیشگی و یاور 

نزدیک این دانشجویان بوده و آمادگی کامل برای توسعه 
مناسبات فرهنگی و علمی با دانشگاه های چین در همه 

عرصه ها فراهم است«.
جو شیجی، دبیر اول بخش فرهنگی سفارت چین، نیز با 
ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه تهران، به زمینه های 
موجود برای توسعه مناسبات فرهنگی دو کشور پرداخت 
و از ابتکار دانشگاه برای برگزاری این نشست صمیمانه 

قدردانی کرد.
دکتر حســن فاضلی نشــلی، عضو هیأت علمی گروه 
باستان شناسی، با اشاره به روابط نزدیک با دانشگاه های 
چین، به ارائه گزارش در خصوص حضور یک ساله خود 
در مراکز علمی آن کشور پرداخت که نتایج بسیار خوبی 

در گسترش تعامالت علمی داشته است.
در ادامــه این نشســت، دکتــر علی شــهیدی، عضو 
هیأت علمی گروه ایران شناســی، در خصوص پرورش 
نسل دوم پژوهشــگران چینی ایران شناس سخن گفت 
و افزود: »دانشگاه باید بتواند برای دانشجویان چینی که 
به دلیل مســائل اخیر فعاًل قادر به آمدن به ایران نیستند، 

تدبیری بیاندیشد«.
دکتر عدنان طهماســبی، معاون اجرایی دانشــکده، در 
بخش دیگری از نشســت با خیر مقدم به میهمانان این 
سوال مهم را مطرح کرد که چرا پیامبر اسالم تأکید داشته 

که به دنبال دانش باشید حتی اگر در چین باشد؟.
برنامه با اظهار نظر برخی از دانشــجویان ادامه پیدا کرد 
و در پایان با اهدای گل و هدیه آغاز ســال نو چینی به 

دانشجویان حاضر تبریک گفته شد.

نشست صمیمانه با دانشجویان چینی 
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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دانشــگاه در آینــه مطبــوعــات



مرحله کشوری هشتمین دوره مسابقات 
ملی مناظره دانشــجویان ایران از روز 
شــنبه 30 آذرماه آغاز شد و امروز دوم 
دی ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه 

تهران به کار خود پایان داد.
خبرگزاری ایسنا، 2 دی 1398

آییــن اختتامیه رویداد ایده تاپ با ارائه 
11 ایده و تجلیــل از ایده های برتر در 

پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم
برگزار شد. 

خبرگزاری ایسنا، 3 دی 1398

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم از حمایت این سازمان جهت رفع 
مشــکالت جذب دانشجویان متقاضی 
از کشور افغانســتان در پردیس کیش 

دانشگاه تهران خبرداد.
خبرگزاری مهر، 3 دی 1398

معاون دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره 
به مشکالت حوزه تغذیه در دانشگاه ها 
گفت: با کمک هایی که ســازمان امور 
دانشجویان به دانشگاه ها در این زمینه 

کرد، تقریبا مشکالت حل شده است.
خبرگزاری مهر، 3 دی 1398

دانشــگاه تهــران در ویرایــش 2019 
»یوَرپ« با رتبه 2۶7 جهانی در جایگاه 

نخست ملی جای گرفته است. 
خبرگزاری صدا و سیما، 3 دی 1398

محققان پژوهشــگاه رویان و دانشگاه 
تهران، محیط کشــتی ساده ای را برای 
تکثیــر ســلول های پیش ســاز قلبی 
عروقــی اولیه که منابع ارزشــمندی 
برای اهــداف تحقیقاتی و حاصل از 
تمایز سلول های بنیادی پرتوان انسانی 

است، معرفی کرده اند.
خبرگزاری ایسنا، 5 دی 1398

دکتــر یحیی رحمت ســمیعی و دکتر 
نادر انقطــاع از دانش آموختگان مقطع 
کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تهران 
در ســال 1970، موفق به کسب » مدال 

جزیره الیس« شدند. 
ایسنا خبرگزاری، 7 دی 1398

تهران  دانشگاه  معماری  علمی  انجمن 
در نشستی به بازخوانی نقش  »ُرباتیک 
به عنوان رســانه ی پُست دیجیتال«  با 
عنــوان رباتیک بــه عنوان رســانه ی 
طراحی و تجربه فضایــی در دوره ی 

معاصر می پردازد.
خبرگزاری ایسنا، 7 دی 1398

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی 
مکانیک و مهندسی مواد دانشگاه تهران 
با همکاری ســتاد ویژه توسعه فناوری 
نانو سمینار آشــنایی با فناوری نانو را 

برگزار می کنند.
خبرگزاری ایسنا، 8 دی 1398

کانون های فرهنگی، هنری ، اجتماعی و 
دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران»جشن زمستانی« برگزار 

می کنند.
خبرگزاری ایسنا، 9 دی 1398

محققان دانشگاه تهران و عضو هیأت 
علمی دانشــگاه حکیم سبزواری، در 
یک پژوهش مشــترک، رفع آلودگی 
هوا را به وســیله نانوکامپوزیت های 
پلیمری در صــورت تولید رنگ های 
جاذب آلودگی هوا مورد بررسی قرار 

دادند.
خبرگزاری ایسنا، 9 دی 1398

معاون اداری مالی دانشــگاه تهران با 
تشــریح مزیت های رشته حسابداری، 
از دانشــجویان این رشــته برای کار 

دانشــجویی در معاونت اداری و مالی 
دعوت به همکاری کرد.

خبرگزاری ایسنا، 8 دی 1398

مراســم اعطاء لــوح تقدیر دانشــگاه 
تهــران به دکتــر مکدونالــد، به دلیل 
اهداء مجموعه آثار نفیس درباره خیام 
به کتابخانه دانشــگاه تهران در آمریکا 
با حضور پروفســور سیدحسین نصر 

برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا، 9 دی 1398

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه 
تهران، از راه اندازی دوره کارشناســی 

ارشد طراحی اسباب بازی خبر داد
خبرگزاری مهر، 9 دی 1398

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه 
تهــران طی فراخوانی بــرای برگزاری 
نشــریات  مســئول  مدیران  انتخابات 
دانشــجویی این دانشــگاه دعوت به 

همکاری کرد.
خبرنامه دانشجویان ایران، 9 دي 1398

دکتر ســید اسعد شیخ االسالمی، استاد 
برجسته و پیشکسوت دانشکده الهیات 
و معارف اســالمی و بنیان گذار رشته 
دانشگاهی فقه شافعی در دانشگاه تهران 
دعــوت حق را لبیک گفــت و رخ در 

نقاب خاک کشید .
خبرگزاری ایسنا، 11 دی 1398

دبیر شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
به رشد علمی کشــور بعد از پیروزی 
انقالب اســالمی اشــاره کرد و گفت: 
حــدود 95 درصــد تولیــدات علمی 
دانشــگاه تهــران و 97 درصد مقاالت 
علمی دانشگاه شریف مربوط به بعد از 

انقالب بوده است.
خبرگزاری ایسنا، 11 دی 1398
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محققان یکی از شــرکت های مستقر 
در پــارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهــران با هدف تهیه مخزنی از انواع 
موســیقی و موسیقی محلی، اقدام به 
پیاده سازی نرم افزاری کرده است که 
به گفته آنها در فاز اول 3 هزارترک 
تهیــه و در سیســتم اندرویــد قابل 

نصب است.
خبرگزاری ایسنا، 12 دی 1398

»همایش قرآن و روانشناسی« به همت 
دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی 
دانشــگاه تهران 1 و 2 اردیبهشت 99 

دردانشگاه تهران برگزار می شود.
خبرگزاری مهر، 13 دی 1398

به گزارش گروه علمی و دانشــگاهی 
خبرگزاری فارس، هیأت رئیسه دانشگاه 
تهران به مناسبت شهادت سردار قاسم 

سلیمانی و همراهان پیام صادر کرد.
خبرگزاری فارس، 13 دی 1398

در پی ســانحه هوایی روز گذشــته 
باختنــد تعدادی  بــه جان  که منجر 
دانشــجویان  آموختگان،  دانــش  از 
و فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها برتر 
کشــور از جمله دانشگاه تهران شد، 
هیات رییسه این دانشگاه پیام تسلیت 

صادر کرد.
خبرگزاری ایسنا، 19 دی 1398

رایزن فرهنگی ســفارت پاکســتان از 
دانشگاه تهران درخواست کرد کرسی 

زبان اردو در این دانشگاه فعال شود.
خبرگزاری ایسنا، 20 دی 1398

ارســالن امر علیزاده،  مخترع و نخبه 
دانشــگاه تهران از طراحی کفی کفش 
هوشــمندی خبــر داد کــه می تواند 
براساس الگوی نیروی وارده به کف پا 

هنگام راه رفتن، بیماری ها و مشکالت 
جسمی افراد را نشان دهد.

خبرگزاری فارس، 21 دی 1398

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه 
تهــران با همــکاری مرکــز مطالعات 
مهندسی فرآیند و مدیریت منابع دانشگاه 
تهران همایش »فرآیند کاوی و اهمیت 

آن در سازمان ها« را برگزار می کند.
خبرگزاری ایسنا، 21 دی 1398

رئیس دانشــگاه تهران با ارسال پیامی 
جان باختــن بیــش از 1۶ نفر از دانش 
آموختگان و دانشــجویان این دانشگاه 
در سانحه هواپیمایی اوکراین را تسلیت 

گفت.
خبرگزاری ایسنا، 21 دی 1398

تعدادی از دانشــجویان دانشگاه تهران 
ظهر امروز در ســوگ دانش آموختگان 
سانحه هوایی تهران، کی یف با تجمع 
در پردیس هنرهای زیبای این دانشگاه 
و نصب عکس هایی از دانش آموختگان 
جان باخته این پرواز، با روشــن کردن 

شمع یاد آنها را گرامی داشتند.
خبرگزاری ایسنا، 21 دی 1398

معاون دانشجویی دانشگاه تهران با بیان 
اینکه در بخش تعمیر، تجهیز، خرید و 
اعتبارات  دانشگاه دچار کمبود  توسعه 
هســتیم، گفت: از دولت و نمایندگان 
مجلس در زمان بودجه بندی درخواست 
داریم که به دانشگاه تهران توجه بیشتری 

را معطوف دارند.
خبرگزاری ایسنا، 22 دی 1398

کارگاه آشنایی با پرندگان ایران به همت 
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست 

دانشگاه تهران برگزار می شود.
کارگاه آشــنایی با پرندگان از سلسله 

زیست،  محیط  آموزشــی  کارگاه های 
گردشــگری و توســعه پایدار اســت 
کــه مباحث و ســرفصل های آن را در 
دوجلســه 5 ســاعته، پرویز بختیاری 

تدریس خواهد کرد.
خبرگزاری ایسنا، 23 دی 1398

دانشــگاه تهران با انتشار بیانه ای، بیانیه 
آزمایش پژوهشی فضای سایبر دانشگاه 
تهران را که علت وقوع حادثه هواپیمای 
اوکراینی را در دانش سایبرنتیک اعالم 

کرده بود، تایید نکرد.
خبرگزاری فارس، 23 دی 1398

رئیس دانشــگاه تهران گفت: گزارش 
تحلیلــی نهایــی درباره علــت وقوع 
ســیالب های اخیر در کشور 10 یا 15 
روز پس از گزارش پاســخ به سواالت 
رئیس جمهور و در نیمه یا پایان بهمن 

ماه ارایه خواهد شد.
خبرگزاری فارس، 1 بهمن 1398

دکتر اســماعیلی با اشاره به برنامه های 
تجهیز و بازسازی سراهای دانشجویی 
گفــت: شــرایط رفاهی دانشــجویان 
ســاختمان  وضعیــت  بهســازی  و 
خوابگاه های دانشــجویی روند تجهیز 
و بازسازی خوابگاه ها از تاریخ 1۴ دی 

1398 سال جاری آغاز شده است«.
خبرگزاری ایسنا، 1 بهمن 1398

بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان 
این دانشگاه را که در جریان وقوع سیل 

آسیب دیده اند بورسیه می کند.
خبرگزاری ایسنا، 1 بهمن 1398

گیاه پزشکی  دانشجویی  انجمن علمی 
دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی »ایجاد 
کسب و کار در حوزه ی کنترل آفات 
شــهری به همراه آشــنایی بــا آفات 

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 124  91



بهداشــتی خانگی شــهری )ســاس، 
سوســری و...( و مدیریــت آن ها« را 

برگزار می کند.
خبرگزاری ایسنا، 1 بهمن 1398

سخنرانی های  مســابقه  دوره  پنجمین 
 )UT-TED( آزاد  موضوع  با  ترویجی 
به همت انجمن های علمی دانشجویی 
دانشگاه تهران، در این دانشگاه برگزار 

می شود.
خبرگزاری ایسنا، 28 دی 1398

انجمــن کارآفرینی و نــوآوری ایران با 
تصویــب دبیر کمیســیون انجمن های 
علمی ایران فعالیت خود را در دانشگاه 

تهران آغاز کرد.
خبرگزاری ایسنا، 28 دی 1398

مناطق  بــه  دانشــگاهیان  کمک هــای 
سیل زده سیســتان و بلوچستان توسط 
فرهنگی،  کانون های  هماهنگی  شورای 
هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، 

جمع آوری و ارسال شد.
خبرگزاری ایسنا، 6 بهمن 1398

انجمن های علمی دانشــجویی پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه 
تهران، مســابقه پرسش و پاسخ علمی 

»چراغ« را برگزار می کند. 
خبرگزاری ایسنا، 5 بهمن 1398

در پی انتشار ویدئویی از کتاب سوزی 
طب هاریســون توســط فردی به نام 
تبریزیــان که بــه عنوان اســتاد طب 
اسالمی مشهور است، رسول جعفریان 

به آن واکنش نشان داد.
خبرگزاری ایسنا، 5 بهمن 1398

انجمــن علمی زراعت و اصالح نباتات 
دانشگاه تهران کارگاه کشت هیدروپونیک 

توت فرنگی را برگزار می کند .
خبرگزاری ایسنا، 6 بهمن 1398

انجمن علمی دانشجویی زبان های باستانی 
ایران دانشگاه تهران دوره آموزشی مقدمات 

زبان سریانی برگزار می کند.
خبرگزاری ایسنا، 6 بهمن 1398

دانشــگاه  اجتماعی  معاون فرهنگی و 
تهران بــا تاکید بر ضــرورت افزایش 
دانشــجویی  علمی  انجمن های  تعداد 
دانشگاه گفت: برای اولین بار در دانشگاه 
تهران به نشریات دانشجویی امتیاز نشریه 

علمی ترویجی تعلق می گیرد.
خبرگزاری ایرنا، 2 بهمن 1398

عضو هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه 
تهران اعالم کرد: این بنیاد از ایده پردازان 
خوش فکر و فعال برای برگزاری هرچه 
بهتر چهارمین جشــنواره اندیشمندان و 

دانشمندان جوان تقدیر می کند.
خبرگزاری ایرنا، 6 بهمن 1398

دانشگاه تهران، 7 اسفندماه، کنفرانس ملی 
تحول دیجیتال را در سالن همایش های 
بین المللی صداوسیما برگزار خواهد کرد.
خبرگزاری ایسنا، 6 بهمن 1398

توزیع 15 دستگاه برجسته نگار هوشمند 
همراه ویژه دانشــجویان روشــندل در 

دانشگاه تهران.
خبرگزاری ایسنا، 7 بهمن 1398

نخســتین المپیک بالکچین ایران، هشتم 
اســفند ماه امسال با هدف ترویج مفاهیم 
بالکچین و کاربردهــای آن در چهار زیر 
رشــته  فنی، توکنایز، رمز ارز، الگوریتم و 
قرارداد هوشمند و همچنین ارائه پیشنهاد در 

بخش مدیریت و اقتصاد برگزار می شود.
خبرگزاری ایسنا، 7 بهمن 1398

انتخابات نمایندگان مدیران مســئول در 
کمیته ناظر بر نشــریات دانشگاه تهران، 
یکشنبه 27 بهمن، در باشگاه دانشجویان 

برگزار خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا، 7 بهمن 1398

رئیس دانشــگاه تهــران گفت: همکاری 
مشترک این دانشــگاه با وزارت نفت در 
حوزه چاه های نفتی از چهار ســال پیش 
شروع شده و این روند همچنان ادامه دارد. 
در این راســتا پروژه مطالعاتی چاه نفت 
آزادگان به دانشگاه تهران اختصاص داده 
شده اســت. درخواست کردیم که پروژه 
مطالعاتی یک چاه نفت دیگر به ما داده شود 
که این درخواست در مرحله  بررسی است.
خبرگزاری ایسنا، 7 بهمن 1398

عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان 
اینکه 20 سال است مردم منطقه ۶ درگیر 
طرح اسما ســاماندهی و رسما توسعه 
دانشگاه تهران هســتند افزود : در این 
طرح بخشی از شهروندان خانه هایشان 
خریداری نشده و در شرایطی بالتکلیف 

به سر می برند.
خبرگزاری ایسنا، 8 بهمن 1398

هجدهمین جلسه از سلسله نشست های 
راهبردی مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان نشست 
امپریالیســم نوین و ترور؛ نقش شهید 
سلیمانی در معادالت تغییر نظم جهانی 

برگزار می شود.
خبرگزاری آنا، 8 بهمن 1398

رئیس دانشــگاه تهران با اشاره به بدهی 
این دانشگاه به پیمانکاران به دلیل عدم 
تخصیص بــه موقع بودجــه، از وعده 
نوبخت برای تزریــق بودجه جدید به 

دانشگاه ها خبر داد.
خبرگزاری اقتصادی ایران، 8 بهمن 1398
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رئیس دانشــگاه تهــران در غرفه فوالد 
مبارکه در جشنواره ایده های ارزش آفرین 
معــدن و صنایع معدنــی )اینوماین 2( 
گفت: همکاری فوالد مبارکه و دانشگاه 
تهران در تاسیس مرکز نوآوری مشترک 
در جذب اســتعدادهای دانشی کشور و 
استفاده مناسب از آنها بسیار حائز اهمیت 
بوده و این مرکز  می تواند با حمایت های 
الزم از آنها باعث رفع مشکالت صنعت 

فوالد  شود.
خبرگزاری ایلنا، 8 بهمن 1398

رئیس دانشــگاه تهران گفت: هم اکنون 
حدود 70 درصد مقاالت علمی معتبر 
کشور توسط 13 دانشگاه بزرگ منتشر 
و بزرگ ترین پژوهش های کاربردی نیز 
به صورت مشــترک در این دانشگاه ها 

اجرا می شود.
خبرگزاری ایسنا، 10 بهمن 1398

رئیس دانشــگاه تهران با اشاره به وجود 
تعامل مناســب دانشــگاه ها با مجلس 
شورای اسالمی و شورای عالی انقالب 
فرهنگی، ابراز داشــت: به دنبال افزایش 
هر چه بیشــتر از ظرفیت دانشــگاه ها 
برای حل چالش های فراروی کشور در 

زمینه های مختلف هستیم.
خبرگزاری ایرنا، 10 بهمن 1398

کافه پارک با موضــوع فناوری همگرا 
انرژی هوشمند  )NBOC( و محوریت 
در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 

برگزار می شود.
خبرگزاری ایسنا، 10 بهمن 1398

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، 
طی فراخوانی شرایط عضویت در باشگاه 
دانش آموزی دانشــگاه، ویژه دانش آموزان 

مقطع دوم متوسطه را اعالم کرد.
خبرگزاری ایسنا، 11 بهمن 1398

رئیس دانشــگاه تهران بــر ضرورت 
ایجاد شــبکه بین المللی برای هر یک 
از اعضای هیــأت علمی تاکید کرد و 
گفت: هرچند که دانشگاه، دانشکده ها 
و گروه هــا شــبکه های بین المللی را 
دارند، اما اینکه هر عضو هیأت علمی 
هم به عنوان پایه اصلی تبادالت بتواند 
شبکه بین المللی خود را ایجاد کند از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
خبرگزاری ایرنا، 12 بهمن 1398

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی قزوین گفت: محوطه پیش 
از تاریخ سگزآباد برای نمایش یافته های 
منطقه صاحب  این  از  باستان شناســان 

سایت موزه خواهد شد.
خبرگزاری ایرنا، 12 بهمن 1398

همکاری های  و  برنامه ریــزی  مدیرکل 
بین المللی دانشــگاه تهران با بیان اینکه 
امسال دانشــجویی از این دانشگاه برای 
فرصت مطالعاتی به چین اعزام نشــده 
است، گفت: تنها یک دانشجو قرار بود 
امسال از این دانشگاه اعزام شود که هنوز 

به چین نرفته است.
خبرگزاری ایسنا، 12 بهمن 1398

انجمــن علمی زراعت و اصالح نباتات 
دانشــگاه تهران کارگاه »رفرنس نویسی 

مندلی« را برگزار می کند.
خبرگزاری ایسنا، 15 بهمن 1398

رئیس موسســه آمــوزش عالی علمی، 
کاربردی شــهرداری تهران از همکاری 
این موسســه با دانشــگاه تهران برای 
برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزش های 
تخصصی ویژه کارکنان شهرداری تهران 

و شهروندان خبر داد.
اقتصاد ایران، 15 بهمن 1398

دانشــگاه تهران اعالم کــرد که مراکز 
بهداشت و سالمت و مشاوره دانشگاه 
به دانشجویانی که اخیراً سفرهای خارج 
از کشور داشته اند، خدمات بهداشتی و 

درمانی رایگان ارائه می دهد.
خبرگزاری مهر، 16 بهمن 1398

ســامانه مجلس گرافی در آزمایشگاه 
تهران  دانشگاه  اجتماعی  شــبکه های 
انتخاباتی  فعالیت  بررســی  منظور  به 
در  یازدهــم  مجلــس  نامزدهــای 
اجتماعــی  رســانه ها و شــبکه های 

راه اندازی شد.
خبرگزاری ایرنا، 16 بهمن 1398

مراســم رونمایی از 10 محصول فناور 
پــارک علم و فناوری ICT دانشــگاه 
تهران در غرفه »ایران اکســپو« واقع در 

نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا، 18 بهمن 1398

دانشــگاه تهــران در آســتانه چهلمین 
روز شهادت سردار ســلیمانی اقدام به 
برگزاری مراسم گرامی داشتی برای این 
شهید و شهدای سانحه سقوط هواپیمای 

اوکراینی کرده است.
خبرگزاری ایسنا، 19 بهمن 1398

البرز دانشــگاه تهران  رئیس پردیــس 
راه اندازی رشــته های میان رشــته ای و 
تقاضامحور کردن رساله های دانشجویی 
را دو ماموریــت اصلی آموزشــی این 

پردیس دانست.
خبرگزاری ایسنا، 19 بهمن 1398

انجمــن علمــی مهندســی صنایــع 
دانشــگاه تهران با همــکاری آکادمی 
توف نور ایران آلمــان »دوره آموزش 
مبانی، تشــریحات الزامات و راهنمای 
پیاده ســازی سیســتم مدیریت کیفیت 
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 ISO در سازمان بر اســاس استاندارد
9001:2015« را برگزار می کند.

خبرگزاری ایسنا، 19 بهمن 1398

معــاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه 
تهران از بهره برداری ســالن ســینمای 
این دانشــگاه ویژه دانشجویان، اعضای 
هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در ترم 
تحصیلی آینده خبــر داد و گفت: این 
سینما در ســالن ناصر خسرو واقع در 
ســاختمان معاونت فرهنگی اجتماعی 

دانشگاه تهران راه اندازی می شود.
خبرگزاری ایسنا، 19 بهمن 1398

ماکارونی  سازه های  بین المللی  مسابقه 
علوم  دانشجویی  علمی  انجمن  توسط 
تاریخ  در  تهران  دانشــگاه  مهندســی 
چهارم تا ششــم اسفند 1398 در سالن 
شهید چمران پردیس دانشکده های فنی 

دانشگاه تهران برگزار می شود.
خبرگزاری ایسنا، 20 اسفند 1398

رئیس دانشگاه تهران گفت: پروژه های 
درآمدزای دانشــگاه تهــران 2۶ درصد 
نسبت به سال گذشــته رشد داشته که 
همکاری بــا وزارت نفت در خصوص 
میدان نفتی آزادگان از مهمترین عوامل 

افزایش این درآمدزایی است.
خبرگزاری ایسنا، 20 اسفند 1398

مدیــر کل امور خوابگاه های دانشــگاه 
تهران با اشــاره بــه اینکه قدمت برخی 
ســاختمان های خوابگاهی به 80 سال 
می رســد، از بازســازی جزیی و رفع 

مشکالت 12 ساختمان خبر داد.

خبرگزاری مهر، 20 بهمن 1398

انجمن علمی دانشــجویی علوم دامی 

آموزشــی  کارگاه  تهــران  دانشــگاه 
»تجهیزات نویــن گاوداری« را برگزار 

می کند.
خبرگزاری ایسنا، 21 بهمن 1398

انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی 
و موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 
به مناســبت ســالروز درگذشت عزت 
اهلل نگهبــان مراســم بزگداشــت پدر 

باستان شناسی ایران را برگزار می کند.
خبرگزاری مهر، 23 بهمن 1398

دبیر اجرایی نهمین دوره مسابقات ملی 
مناظره دانشــجویی از برگزاری جلسه 
توجیهی دانشجویان شــرکت کننده در 
نهمیــن دوره مســابقات ملــی مناظره 
دانشگاه  در  البرز  اســتان  دانشــجویی 
پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعی 

دانشگاه تهران خبر داد.
خبرگزاری ایسنا، 21 بهمن 1398

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی 
تهران  دانشگاه  ماشین های کشــاورزی 
کارگاه جامع »آموزش مقدماتی نرم افزار 

ANSYS« رابرگزار می کند.
خبرگزاری ایسنا، 23 بهمن 1398

رئیس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه 
تهــران از اجرای طرح جامــع ارزیابی 
وضعیت ایمنی و بهداشتی خوابگاه های 

دانشجویی در این دانشگاه خبر داد.
خبرگزاری ایرنا، 23 بهمن 1398

دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه های 
کشــورهای عراق و ســوریه همایش 
بین المللــی علوم و فنــاوری نانو را در 

اسفندماه برگزار می کند.
خبرگزاری ایسنا، 25 بهمن

طرح رویــش پارک علــم و فناوری 
دانشگاه تهران، از تیم های کاری دارای 
ایده بازارپسند در جهت اثبات مفهومی 
ایده حاصــل از فعالیت های علمی در 

دانشگاه تهران حمایت می کند.
خبرگزاری ایلنا، 26 بهمن 1398

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
و به منظور حفظ سالمت دانشجویان، 
امروز  دانشــگاه  ایــن  خوابگاه هــای 

)یکشنبه( تخلیه می شوند.
خبرگزاری ایرنا، 4 اسفند 1398

کمیته مدیریت بحران دانشــگاه تهران 
در پی شــیوع و انتشار ویروس کرونا با 
هدف پیشگیری از گسترش این ویروس 

اطالعیه ای صادر کرد.
خبرگزاری تسنیم، 4 اسفند 1398

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید 
بر اینکه آموزش های مجازی دانشــگاه 
تهران در تعطیــالت نوروز تداوم دارد، 
گفت: به هیچ عنوان ترم جاری حذف 

نخواهد شد.
خبرگزاری ایسنا، 27 اسفند 1398

معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید 
ارشد  کارشناسی  دانشجویان  اینکه  بر 
نیمسال ششم تحصیلی موظف به دفاع 
از پایان نامه خود تــا پایان تیرماه 99 
هســتند، گفت:  تصمیم جدیدی برای 

تغییر این زمان اتخاذ نشده است.
خبرگزاری ایسنا، 28 اسفند 1398
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انتصـــابــــات

پردیس البرز
تاریخ انتصابانتصابرتبه علمينام و نام خانوادگي

۱۹/ ۱۰/ ۹۸تمدید ریاست پردیس  )۳سال(دانشیاردکتر یونس نوربخش
۱۱/ ۱۰/ ۹۸تمدید ریاست کرسي سالمت اجتماعي و توسعه یونسکودانشیاردکتر یونس نوربخش
۶/ ۹/ ۹۸عضو هیأت علمي وابسته پردیس )۳سال(استاددکتر فرزانه شمیراني
۹۸/۹/۶عضو هیأت علمي وابسته پردیس )۳سال(استاددکتر سپیده خوئي

۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهراناستاددکتر مهدي وصفي مرندي
پردیس بین المللي کیش

۹۸/۱۰/۲۷مدیر اجرایي پردیس )۳سال(استادیاردکتر حسین رجبي نوش آبادي
۹۸/۱۰/۲۴سرپرستي معاونت توسعه و سرمایه گذاري پردیسدانشیاردکتر رضا زعفریان

۹۸/۹/۲۰معاون علمي پردیس )۳سال(استاددکتر مرتضي زنده دل خیبري
پردیس فارابي

 مدیر گروه آموزشي مدیریت صنعتي و مالي دانشکده مدیریت و حسابداري پردیساستادیاردکتر علیرضا سارنج
)۲سال(

۹۷/۱۰/۱۷

۹۸/۱۱/۱۳ )۳سال(Journal of Contemporary Islamic Studiesسردبیر مجله دانشیاردکتر حسن رضایي هفتادر
۹۸/۹/۲۳سردبیر مجله مدیریت فرهنگ سازماني )۳سال(استاددکتر علي نقي امیري
۹۸/۹/۲۳سردبیر مجله فلسفه دین )۳سال(استاددکتر رضا برنجکار

پردیس دانشکده هاي فني
 عضو کمیته برنامه ریزي و نظارت بر طرح افزایش توانمندي ها و شایستگي هاياستاددکتر رضا فرجي دانا

حرفه اي اعضاي هیأت علمي و مدیران دانشگاه تهران )۲سال(
۹۸/۱۱/۱۳

۹۸/۱۰/۲۱معاون زیرساخت مرکزفناوري اطالعات و فضاي مجازي دانشگاه )۲سال(استادیاردکتر امیرمسعود ربیعي
۹۸/۱۱/۲عضو حقیقي شوراي حکمراني فناوري اطالعات دانشگاه تهران )۳سال(دانشیاردکتر محمودرضا هاشمي

۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(دانشیاردکتر بهزاد رستمي
۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(دانشیاردکتر شهرام رایگان

۹۸/۱۱/۲۳تمدید عضویت در شوراي پارك علم و فناوري دانشگاه )۲سال(استاددکتر محمود کمره اي
۹۸/۱۱/۲۳عضو شوراي پارك علم و فناوري دانشگاه )۲سال(استاددکتر مجید نیلي احمدآبادي

۹۸/۱۱/۲۳تمدید عضویت در شوراي پارك علم و فناوري دانشگاه )۲سال(استاددکتر رضا فرجي دانا
۹۸/۱۱/۲۳تمدید عضویت در شوراي پارك علم و فناوري دانشگاه )۲سال(استاددکتر محمدجعفر صدیق دامغاني زاده

۹۸/۱۱/۲۳تمدید ریاست  دانشکده  مهندسي مکانیك )۳سال(استاددکتر کارن ابري نیا
پردیس علوم

۹۸/۱۲/۳رئیس مؤسسه الکتروشیمي )۲سال(استاددکتر محمدرضا گنجعلي
۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(دانشیارکتر مجید سلیماني دامنه
۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(استاددکتر محمدعلي آموزگار
۲۰/ ۹/ ۹۸ عضویت هیأت علمي وابسته دانشکده زیست شناسي پردیسدانشیاردکتر آزیتا پروانه تفرشي
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پردیس کشاورزي و منابع طبیعي
۹۸/۹/۱۲مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع چوب و کاغذاستادیاردکتر سهیال ایزدیار
۲۳/ ۰۹/ ۹۸ تمدید معاون  آموزشي  و  تحصیالت  تکمیلي  پردیس )۳سال(دانشیاردکتر مجتبي دلشاد
۹۸/۱۰/۹تمدید ریاست اداره خدمات آموزشي و تحصیالت تکمیلي پردیسدانشیاردکتر اکبر دیزجي

۹۸/۱۰/۲۹مدیر گروه آموزشي جنگلداري و اقتصاد جنگل )۲سال(دانشیاردکتر احسان عبدي
۹۸/۱۰/۸رئیس مرکز تحقیقات حکمراني منابع طبیعي دانشگاه )۳سال(دانشیاردکتر مهدي قرباني
۹۸/۱۰/۴معاون آموزشي دانشکده منابع طبیعي )۳سال(استاددکتر پدرام عطارد
۹۸/۱۰/۴معاون پژوهشي و فناوري دانشکده منابع طبیعي )۳سال(دانشیاردکتر علي طویلي
۳/ ۹/ ۹۸ تمدید ریاست دانشکده اقتصاد  و توسعه کشاورزي پردیساستاددکتر علي اسدي
۹۸/۱۰/۲۹عضو هیأت تحریریه نشریه محیط زیست طبیعي )۳سال(استاددکتر محمد کابلي

۹۸/۱۰/۲۹عضو هیأت تحریریه نشریه محیط زیست طبیعي )۳سال(دانشیاردکتر سهراب اشرفي
۹۸/۱۰/۲۹عضو هیأت تحریریه نشریه محیط زیست طبیعي )۳سال(دانشیاردکتر بهمن جباریان امیري
۹۸/۹/۲۳مشاور رئیس پردیس و رئیس اداره برنامه ریزي و بودجه )۲سال(استاددکتر ابراهیم امیري تکلداني
۹۸/۹/۲۰معاون پژوهش و فناوري پردیس )۳سال(استاددکتر کامبیز پورطهماسي

۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(استاددکتر آرمین توحیدي
۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(استاددکتر کامبیز پورطهماسي
۹۸/۱۱/۲۳تمدید عضویت در شوراي پارك علم و فناوري دانشگاه )۲سال(دانشیاردکترسیدحسین گلدانساز
۹۸/۹/۶عضویت هیأت علمي وابسته دانشکده زیست شناسي پردیس )۳سال(دانشیاردکتر احمدعلي پوربابائي
 ۹۸/۱۱/۳۰تمدید ریاست مؤسسه پژوهشي تحقیقات آب هاي زیرزمیني )۳سال(استاددکتر مجید خیاط خلقي

پردیس هنرهاي زیبا
۹۸/۱۰/۱۷معاون آموزشي دانشکده معماري )۳سال(استادیاردکتر سیدیحیي اسالمي
۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(استاددکتر اسفندیار زبردست
۱۳/ ۹/ ۹۸تمدید معاون  پژوهشي و فناوري  پردیس )۳سال(استاددکتر اسفندیار زبردست

دانشکده ادبیات و علوم انساني
۹۸/۱۰/۱۷سردبیر مجله پژوهش هاي علوم تاریخي )۳سال(استاددکتر رسول جعفریان

۹۸/۱۰/۴سردبیر مجله مطالعات باستان شناسي )۳سال(استاددکتر حسن فاضلي نشلي
۹۸/۹/۲۶مدیر گروه آموزشي باستان شناسي )۲سال(دانشیاردکتر حسن کریمیان
۹۸/۱۰/۳سردبیر مجله ادب فارسي )۳سال(دانشیاردکتر محمدرضا ترکي

۹۸/۱۱/۲۹عضو هیأت تحریریه نشریه مطالعات باستان شناسي )۳سال(استاددکتر کمال الدین نیکنامي
دانشکده الهیات و معارف اسالمي

۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(دانشیاردکتر احمد بادکوبه هزاوه
۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(استاددکتر احد فرامرز قراملکي

دانشکده جغرافیا
۵/ ۱۲/ ۹۸ تمدید مدیر گروه آموزشي سنجش از دور و        )۲سال( استاددکتر سیدکاظم علوي پناه

دانشکده حقوق و علوم سیاسي
۹۸/۱۰/۳۰معاون پژوهش و فناوري دانشکده )۳سال(استادیاردکتر زهرا شاکري

GIS
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۹۸/۱۰/۲۴مدیر گروه آموزشي مطالعات منطقه اي دانشکده )۲سال(دانشیاردکتر بهاره سازمند
۹۸/۱۱/۱۶عضو هیأت تحریریه فصلنامه زن در توسعه و سیاست )۳سال(دانشیاردکتر حمیرا مشیرزاده
 مشاور عالي حقوقي مدیر اجرایي شهر دانش و مشاور رئیس دانشگاه در امور طرح هاياستادیاردکتر حمید بهره مند

توسعه دانشگاه تهران
۹۸/۹/۲۴

۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(استادیاردکتر زهرا شاکري
۹۸/۱۱/۲۳تمدید عضویت در شوراي پارك علم و فناوري دانشگاه )۲سال(استاددکتر سعید حبیبا
۹۸/۱۱/۲۳تمدید مدیریت مرکز مطالعات  اوراسیاي مرکزي  دانشکده )۲سال(استاددکتر الهه کوالئي
دانشکده دامپزشکي

۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(استاددکتر داود شریفي
۹۸/۱۱/۳۰عضو هیأت تحریریه نشریه تحقیقات دامپزشکي )۳سال(استاددکتر حسن مروتي

۹۸/۱۱/۳۰عضو هیأت تحریریه نشریه تحقیقات دامپزشکي )۳سال(استاددکتر سیدمهدي قمصري
۹۸/۱۱/۳۰عضو هیأت تحریریه نشریه تحقیقات دامپزشکي )۳سال(استاددکتر مهدي وصفي مرندي

۹۸/۱۱/۳۰عضو هیأت تحریریه نشریه تحقیقات دامپزشکي )۳سال(دانشیاردکتر بهنام مشگي
۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهران-دکتر مژگان احمدزاده راجي

دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي
 عضو کمیته برنامه ریزي و نظارت بر طرح افزایش توانمندي ها و شایستگي هايدانشیاردکتر الهه حجازي موغاري

حرفه اي اعضاي هیأت علمي و مدیران دانشگاه تهران)۲سال(
۹۸/۱۱/۱۳

 عضو کمیته برنامه ریزي و نظارت بر طرح افزایش توانمندي ها و شایستگي هاياستاددکتر محمد خدایاري فرد
حرفه اي اعضاي هیأت علمي و مدیران دانشگاه تهران)۲سال(

۹۸/۱۱/۱۳

۱۳/ ۱۰/ ۹۸تمدید مدیر گروه روان شناسي دانشکده )۲سال(دانشیاردکتر جواد حاتمي
۹۸/۱۱/۱۶عضو هیأت تحریریه فصلنامه زن در توسعه و سیاست )۳سال(دانشیاردکتر الهه حجازي موغاري

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجي
۹۸/۱۱/۱۳سردبیر مجله پژوهش هاي ادبیات معاصر جهان )۳سال(دانشیاردکتر فریده علوي

۹۸/۱۰/۳سردبیر مجله پژوهش هاي زبان شناختي در زبان هاي خارجي )۳سال(دانشیاردکتر مهدي دهمرده
دانشکده علوم اجتماعی

 عضو کمیته برنامه ریزي و نظارت بر طرح افزایش توانمندي ها و شایستگي هاياستادیاردکتر سیدمهدي اعتمادي فرد
حرفه اي اعضاي هیأت علمي و مدیران دانشگاه تهران)۲سال(

۹۷/۹/۲۴

۱/ ۹/ ۹۸ سرپرست معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشکده )۳سال(استادیاردکتر زهرا فرضي زاده
۹۸/۱۱/۱۶سردبیر مجله جامعه شناسي هنر و ادبیات  )۳سال(دانشیاردکتر محمدرضا جوادي یگانه

۹۸/۱۱/۱۶عضو هیأت تحریریه نشریه جامعه شناسي هنر و ادبیات )۳سال(استاد دکتر اعظم راودراد
۹۸/۱۱/۱۶عضو هیأت تحریریه نشریه جامعه شناسي هنر و ادبیات )۳سال(استاددکتر تقي آزاد ارمکي

۹۸/۱۱/۱۶عضو هیأت تحریریه نشریه جامعه شناسي هنر و ادبیات )۳سال(استاددکتر سارا مزیناني شریعتي
۹۸/۱۱/۱۶عضو هیأت تحریریه نشریه جامعه شناسي هنر و ادبیات )۳سال(دانشیاردکتر مسعود کوثري

۹۸/۱۱/۱۶سردبیر فصلنامه زن در توسعه و سیاست )۳سال(دانشیاردکتر مهري بهار
۹۸/۱۱/۱۶تمدید عضویت هیأت تحریریه فصلنامه زن در توسعه و سیاست )۳سال(استاددکتر حمید عبداللهیان

۹۸/۱۱/۱۶عضو هیأت تحریریه فصلنامه زن در توسعه و سیاست )۳سال(دانشیاردکتر ملیحه شیاني
۹۸/۱۱/۱۶عضو هیأت تحریریه فصلنامه زن در توسعه و سیاست )۳سال(استاددکتر سارا مزیناني شریعتي
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۹۸/۱۱/۱۵تمدید عضویت هیأت تحریریه نشریه نظریه هاي اجتماعي متفکران مسلمان )۳سال(استاددکتر تقي آزاد ارمکي
۹۸/۱۱/۱۵تمدید عضویت هیأت تحریریه نشریه نظریه هاي اجتماعي متفکران مسلمان )۳سال(دانشیاردکتر حسین کچوئیان

۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه نظریه هاي اجتماعي متفکران مسلمان )۳سال(استاددکتر غالمرضا جمشیدیها
۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه نظریه هاي اجتماعي متفکران مسلمان )۳سال(استادیاردکتر مهدي حسین زاده یزدي

۹۸/۱۱/۱۵سردبیر مجله نظریه هاي اجتماعي متفکران مسلمان )۳سال(دانشیار دکتر حمید پارسانیا
۹۸/۱۱/۱۵سردبیر مجله جهاني رسانه )۳سال(دانشیاردکتر علیرضا دهقان نیري
۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه جهاني رسانه )۳سال(دانشیاردکتر حمیدرضا جالئي پور
۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه جهاني رسانه )۳سال(استاددکتر حمید عبداللهیان

۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه جهاني رسانه )۳سال(استاددکتر محمدجالل عباسي شوازي
۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه جهاني رسانه )۳سال(دانشیاردکتر علي اصغر سعیدي

۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران )۳سال(دانشیاردکتر حسین ایماني جاجرمي
۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران )۳سال(دانشیاردکتر حسین محمودیان

۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران )۳سال(دانشیاردکتر محمدرضا جوادي یگانه
۹۸/۱۱/۱۵عضو هیأت تحریریه نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران )۳سال(دانشیاردکتر سیدضیاء هاشمي
۹۸/۱۱/۱۵سردبیر هیأت تحریریه نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران )۳سال(دانشیاردکتر غالمرضا غفاري

۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(دانشیاردکتر علیرضا دهقان نیري
۹۸/۱۲/۱۳رئیس مؤسسه تحقیقات تعاون )۱سال(دانشیاردکتر علي اصغر سعیدي

دانشکده کارآفریني
-Journal of Global Enterسردبیر مجله انگلیسي پژوهش هاي کارآفریني-دکتر نظام الدین فقیه

preneurship Research)۳سال( 
۹۸/۱۱/۱۶

۹۸/۱۱/۲۷عضو کارگروه ارزیابي اموال فکري دانشگاه )۲سال(دانشیاردکتر محمدحسن مبارکي
دانشکده مدیریت

۹۸/۱۰/۲۲مشاور بودجه و برنامه هاي کالن اقتصادي دانشگاهاستادیاردکتر علي نمکي

۹۸/۱۰/۲۴مدیر گروه آموزشي مدیریت بازرگاني دانشکده )۲سال(استاددکتر طهمورث حسنقلي پوریاسوري
دانشکده مطالعات جهان
۹۸/۱۱/۲۰سرپرست مرکز مطالعات آمریکاي شمالي و اروپا دانشگاهاستادیاردکتر زینب قاسمي طاري

۹۸/۱۲/۱۰معاون مرکز مطالعات آمریکاي شمالي و اروپا دانشگاه تهراناستادیاردکتر زهره نصرت خوارزمي

پارک علم و فناوري
۹۸/۱۱/۲۳تمدید عضویت در شوراي پارك علم و فناوري دانشگاه )۲سال(استاد)پیشکسوت(دکتر منصور خلیلي عراقي

۹۸/۱۱/۲۳تمدید عضویت در شوراي پارك علم و فناوري دانشگاه )۲سال(-دکتر محمدصادق قاضي زاده
مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي

۹۸/۱۰/۷عضو و دبیر شوراي حاکمیت فناوري اطالعات دانشگاه )۳ سال(دانشیاردکتر سیدامید فاطمي
۹۸/۱۰/۷معاون سامانه هاي اطالعاتي مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي )۲سال(دانشیاردکتر مصطفي صالحي

 عضو کمیته وندور لیست )تهیه لیست شرکت هاي و برندهاي معتبر براي خرید کاال ودانشیاردکتر سیدامید فاطمي
خدمات( دانشگاه

۹۸/۹/۲۳
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موسسه ژئوفیزیک
۹۸/۱۱/۱۲عضو هیأت تحریریه نشریه فیزیك زمین و فضا )۳سال(استاددکتر محمدکاظم حفیظي

۹۸/۱۱/۱۲عضو هیأت تحریریه نشریه فیزیك زمین و فضا )۳سال(استاددکتر وحید ابراهیم زاده اردستاني
۹۸/۱۱/۱۲عضو هیأت تحریریه نشریه فیزیك زمین و فضا )۳سال(استاددکتر علیرضا محب الحجه

مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسي
۹۸/۹/۱۲معاون علمي مؤسسه )۳سال(استاددکتر محمود بي جن خان

معاونت آموزشي
۲/ ۹/ ۹۸عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاهاستاددکتر علي طاهري میرقائد

معاونت اداری و مالی 
۹۸/۱۲/۱۲رئیس کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهراناستاددکتر سعید یزداني

معاونت بین الملل
۹۸/۹/۱۳دبیر کمیته نظارت بر سفرهاي خارجي کارکناندانشیاردکتر محمدباقر قهرماني
اداره کل امور دانشجویي

۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهران-محمد طاهري ریکنده
اداره کل بهداشت و درمان
۲/ ۹/ ۹۸ عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاهاستادیاردکتر یوسف مقدس تبریزي
۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهراناستادیاردکتر یوسف مقدس تبریزي

اداره کل امور حقوقي
۲/ ۹/ ۹۸ عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاهدانشیاردکتر حسن محسني
اداره کل امور خوابگاه ها
۲/ ۹/ ۹۸عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاهاستادیاردکتر محمد اسماعیلي

اداره کل حراست
۲/ ۹/ ۹۸ عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاه-دکتر اسماعیل سلیماني
۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهران-دکتر اسماعیل سلیماني

اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومي
۲/ ۹/ ۹۸ عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاهاستاددکتر سیداحمدرضا خضري
۹۸/۱۱/۱۲عضو کارگروه رعایت قوانین و مقررات مالي دانشگاهاستاددکتر سیداحمدرضا خضري

 معاون ارتباطات و اطالع رساني اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه-مهندس محسن نقیلو
)۳سال(

۹۸ /۱۲ /۴

۹۸/۱۱/۲۸کارپرداز حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه )۲سال(-عباس بزرگمهر
اداره کل طرح هاي عمراني و پشتیباني

۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهراناستاددکتر مهدي قاسمیه
۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهران-مهندس جالل شجاعي رنجبر

اداره کل منابع انساني و امور رفاهي
۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهراناستادیاردکتر محمدرضا حاتمي

مرکز مشاوره
۹۸/۱۲/۱۲عضو کمیته مبارزه با بحران ویروس کرونا در دانشگاه تهران-حمید پیروي
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بازنشستــــگان

پردیس ابوریحان
تاریخ اجراي حکمسمتنام و نام خانوادگي
۲۸/ ۱۲/ ۹۸کارشناس مسئولمهدي میرشاهي

۹۸/۱۲/۲۵حسابدارعلیرضا نیزي
۹۸/۱۲/۲۵کارپردازمحمد محمدعلی
پردیس بین المللي ارس

۲۸/ ۱۲/ ۹۸مسئول ماليدکتر محمدصدیق میراحمدي
۲۸/ ۱۲/ ۹۸کارشناس امور بین المللزهرا زبیدي

پردیس دانشکده های فنی 
۲۸/ ۱۲/ ۹۸رئیس اداره پژوهش هاي بنیادي پردیسپروین جاللي خطیبي

۲۸/ ۱۲/ ۹۸کارشناس کتابداريسهیال مقدم راد
۲۸/ ۱۲/ ۹۸رئیس امور اداري و پشتیبانيمجتبي محمدي
۲۵/ ۱۲/ ۹۸متصدی امور دفتر و بایگانیکبري اصفهاني

۹۸/۱۲/۲۸استادیاردکتر محمد اسماعیلي
۹۹/۳/۱رئیس دفتراکرم پرتوي شایان

پردیس فارابی
۲۸/ ۱۲/ ۹۸کارشناس مسئول امور دانشجوییاسداله ناظمي پور

۱/ ۱۲/ ۹۸عضو قراردادي خدماتیبتول عمرانی نائینی
۲۸/ ۱۲/ ۹۸نگهبانسیدعظیم میرغنی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
۲۸/ ۱۲/ ۹۸کاردانیوسف پوراسماعیل

۱۵/ ۱۱/ ۹۸   دانشیاردکتر ژیال دانشورعامري
۱/ ۳/ ۹۹عضو قرارداد معیناسمعیل قربانی
۱۵/ ۱۱/ ۹۸   نگهبانهاشم سلطاني

۲۳/ ۱۱/ ۹۸مسئول امور دفتري و بایگانيمژگان رستم آبادي
۲۵/ ۱۲/ ۹۸عضو قرارداد خدماتیمهدی طهماسبی

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی
۹۸/۱۲/۲۵عضو قرارداد خدماتیشهناز بیگدلی

دانشکده اقتصاد
۹۸/۱۱/۱استاددکتر محمود متوسلي
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دانشکده جغرافیا
۹۸/۱۲/۲۵عضو قرارداديحسین حسن زاده

دانشکده دامپزشکی
۱/ ۳/  ۹۹  رئیس اداره حسابداريمحمدرضا حقیقي امیرهنده

۱۵/ ۱۲/  ۹۸متصدی امور سمعی و بصریعلي اصغر ودایع خیري
۲۸/ ۱۲/ ۹۸استاددکتر داود شریفي

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
۹۸/۱۲/۲۵عضو قرارداد خدماتیشهین همپازاده میاندوآب

دانشکده کارآفریني
۱/ ۵/  ۹۹رئیس امور اداري و پشتیبانياسفند بزرگي ولمي
دانشکده مطالعات جهان
۱/ ۹۸/۱۲رئیس حسابداريهرمز روشن روش

مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي
۹۸/۱۱/۱عضو قرارداديداود قاسمي

کتابخانه مرکزي، مرکز اسناد و تامین منابع علمي
۲۵/ ۱۲/ ۹۸عضو قرارداديمحمد کشاورزشهاب آبادي

۲۵/ ۱۲/ ۹۸عضو قرارداديگلنار احمدي
معاونت اداري و مالي

۲۸/ ۱۲/ ۹۸کارشناس مسئول حسابداريمسعود الماسي ایده لو
۲۰/ ۹۸/۱۲عضو رسمي مدیریت امور ماليسیدحسن اسدپور میانگله

معاونت پژوهشي
۲۵/ ۱۲/ ۹۸عضو قرارداديقاسم بهادري مانیزاني

۲۵/ ۱۲/ ۹۸عضو قرارداديابوالفضل عاشق حسیني
معاونت دانشگاه و سازمان توسعه و سرمایه گذاری

۹۸/۱۲/۲۵عضو قرارداد خدماتیسهراب عبداله نوازکرده میهن
اداره کل امور خوابگاه ها
۲۸/ ۱۲/ ۹۸اپراتورصابر میرزایی

۶/ ۹۸/۷ کمك کارشناسفریبا خیری تاشی
اداره کل حراست

۱/ ۱۲/ ۹۸مسئول حفاظت فیزیکی ستاد و پردیس مرکزیاحمد قاسمی
اداره کل منابع انساني

۲۳/ ۱۱/ ۹۸کارشناس فرابری داده هاشبنم پاشایي مرنی
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تقدیـــر و تشـــکر

پردیس دانشکده هاي فني
در دوران مسئولیت قبليرتبه علمینام و نام خانوادگی

ریاست مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازيدانشیاردکتر محمودرضا هاشمي
پردیس فارابي

مشاور بین الملل و مدیریت روابط عمومي پردیساستادیاردکتر سید محمدباقر جعفري

سرپرست گروه آموزشي مدیریت صنعتي و مالي دانشکده-دکتر میثم شهبازي

 سرپرست گروه آموزشي مدیریت بازرگاني و کسب و کار دانشکده-دکتر مرتضي سلطاني
مدیریت و حسابداري پردیس

سرپرست معاونت علمي دانشکده حقوق پردیساستادیاردکتر سیدناصر سلطاني
معاونت علمي دانشکده مدیریت و حسابداري پردیس-دکتر علي حمیدي زاده

پردیس علوم
معاونت اداري و مالي پردیسدانشیاردکتر مجید علي زاده

پردیس کشاورزي و منابع طبیعي
ریاست اداره پژوهش هاي بنیادي و کاربردي پردیسدانشیاردکتر مقداد جور غالمي

 مدیریت گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزي دانشکده اقتصاد ودانشیاردکتر ژیال دانشورعامري
توسعه کشاورزي

مدیریت گروه آموزشي جنگلداري و اقتصاد جنگل دانشکدهاستاددکتر پدرام عطارد
معاونت علمي دانشکده منابع طبیعي پردیساستادیاردکتر سهیال ایزدیار
سرپرست مرکز نوآوري پارك علم و فناوري در پردیسدانشیاردکتر مهدي جنوبي

دانشکده ادبیات و علوم انساني
مدیریت گروه آموزشی باستان شناسي دانشکدهاستاددکتر کمال الدین نیکنامي

دانشکده حقوق و علوم سیاسي
مدیریت گروه آموزشي مطالعات منطقه اي دانشکدهاستاددکتر الهه کوالئي
معاونت پژوهشي دانشکده حقوق و علوم سیاسياستاددکتر سعید حبیبا

دانشکده علوم اجتماعي
سرپرستي گروه آموزشي جامعه شناسي دانشکدهدانشیاردکتر محمدرضا جوادي یگانه

ریاست مؤسسه تحقیقات تعاون دانشکدهدانشیاردکتر مریم نجارنهاوندي
دانشکده مدیریت

مدیریت گروه آموزشی مدیریت بازرگاني دانشکده مدیریتدانشیاردکتر محسن نظري
اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی

 معاونت ارتباطات و اطالع رساني اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومي-گودرز میراني
دانشگاه
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ماموریت ها و سفرهای علمی

پردیس دانشکده هاي فني
مدتهدفکشورگروهرتبه علمینام و نام خانوادگی

۹۸/۱۱/۱ تا ۹۸/۱۱/۲۵مأموریت پژوهشيکانادابرق و کامپیوتراستاددکتر بهزاد مشیري

دکتر محمد شیخ 
۹۸/۱۲/۲۷ تا ۹۹/۱/۱۴شرکت در کنفرانس ICMACOSCMA 2020هلندصنایعاستادیارعلیشاهي

شرکت در کنفرانس -CHEMهندشیمياستاددکتر رضا ضرغامي
CONFLUX2019

۹۸/۱۱/۲۴ تا 
۹۸/۱۱/۲۸

۹۸/۱۰/۱۴ تا مأموریت پژوهشيآمریکابرق و کامپیوتراستاددکتر حمید سلطانیان زاده
۹۸/۱۱/۱۲

انجام مذاکرات ویژه براي توسعه همکاریهاي پژوهشي و ترکیهبرق و کامپیوتردانشیاردکتر مهدي پورفتح
۹۸/۱۱/۱ تا ۹۸/۱۱/۳فناوري با دانشگاه Koc ترکیه

نقشه برداري و استادیاردکتر سعید فرزانه
شرکت در کنفرانس EGU General Assembly اتریشاطالعات مکاني

۹۹/۲/۱۳ تا 2020۹۹/۲/۲۰

دکتر رحمت ستوده 
شرکت در کنفرانس Simulation in Oil and  قطرشیمياستادقره باغ

Gas Industry۹۸/۱۱/۱۳ ۹۸/۱۱/۷ تا

پردیس کشاورزي و منابع طبیعي

ایتالیاآبیاري و آبادانيدانشیاردکتر نوذر قهرمان
  " Twelfthشرکت در کنفرانس بین المللي

 International Conference on Climate
Change: Impacts & Responses”

۲۶/ ۱/ ۹۹    تا۳۱/ ۱/ ۹۹

مهندسي و فناوري دانشیاردکتر مهدي یاسي
کشاورزي

سیستان و 
۹۸/۱۰/۲۶ تا ۹۸/۱۰/۲۷بازدید از مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستانبلوچستان

۱۵/ ۸/ ۹۸   تا ۱۶/ ۸/ ۹۸شرکت در کنفرانس بین المللي علوم کشاورزياربیل عراقدامپرورياستادیاردکتر فرهنگ فاتحي

دانشکده دامپزشکي

استادیارسید احمد مدني
بهداشت و 
تغذیه دام و 

طیور
فرانسه

 The  XII International Congress شرکت در
 on Exotic, Zoo and Wild Animals

Medicine and Surgery
۳۰/ ۱۱/ ۹۸  تا۱۲/۱۰/ ۹۸

فرانسهانگل شناسياستادیارفاطمه عرب خزائلي
 The  XII International Congress شرکت در

 on Exotic, Zoo and Wild Animals
Medicine and Surgery

۳۰/ ۱۱/ ۹۸  تا۱۲/۱۰/ ۹۸

10۴دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 124



دانشکده علوم و فنون نوین

دکتر محمدحسین 
اتریشهوافضادانشیارصبور

 ”(International Conference:شرکت در کنفرانس
 on Modern Research Achievements

(MRA’20”
۹۹/۱/۱۸ تا ۹۹/۱/۲۸

کاناداهوافضااستادیاردکتر شاهرخ شمس
 ")International Conference:شرکت در کنفرانس

 on Engineering and Natural Science
)ICENS “

۹۸/۱۱/۵ تا ۹۸/۱۱/۱۴

دانشیاردکتر علیرضا اصالني
انرژي هاي 
نو و محیط 

زیست
اسپانیا

 "“ )۹th International:شرکت در کنفرانس
 Conference on Clean and Green Energy

)ICCGE ۲۰۲۰ “
۹۸/۱۱/۱۹ تا ۹۸/۱۱/۲۹

دانشکده معارف و اندیشه اسالمي

شرکت در چندین برنامه علمي و فرهنگي به منظور اتریشتاریخ اسالماستادیاردکتر فهیمه فرهمندپور
۹۸/۱۱/۵ تا ۹۸/۱۱/۲۰کارگزاري هاي جمهوري اسالمي ایران در اتریش

۹۸/۱۲/۱۰جلسه هم اندیشي و ایراد سخنراني در جمع دانشجویانشهرکردتاریخ اسالماستادیاردکتر فهیمه فرهمندپور
معاونت اداري و مالي

اقتصاد و توسعه استاددکتر سعید یزداني
شرکت در بیست و هشتمین نشست معاونین اداري و کیشکشاورزي

۹۸/۱۱/۲۹ تا ۹۸/۱۲/۲مالي دانشگاه هاي سطح یك کشور

معاونت بین الملل

بهداشت و کنترل مواد استاددکتر افشین آخوندزاده بستي
۲۷/ ۱۱/ ۹۸  تا ۳/ ۱۲/ ۹۸شرکت در اجالس و نمایشگاه یوري استانبولترکیهغذایي

شرکت در اجالس جهان عرب در دانشگاه مشهدهنرهاي نمایشيدانشیاردکترمحمدباقر قهرماني
۹۸/۱۰/۳ تا ۹۸/۱۰/۵فردوسي

معاونت پژوهشی

منطقه آزاد برق و کامپیوتردانشیاردکتر مهدي پورفتح
ارس

بررسي راه کارهاي مشترك با شرکت شهرك هاي صنعتي 
۹۸/۹/۱۹ تا ۹۸/۹/۲۲و ایجاد مؤسسه پژوهشي پردیس ارس

معاونت دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویي دانشگاه 
۹۸/۱۰/۲۹بازدید از واحدهاي رفاهي دانشگاه تبریزتبریزحقوق خصوصياستاددکتر سعید حبیبا

۹۸/۱۰/۲۹بازدید از واحدهاي رفاهي دانشگاه تبریزتبریزشیمياستادیاردکتر محمد اسماعیلي

۹۸/۱۰/۲۹بازدید از واحدهاي رفاهي دانشگاه تبریزتبریز--دکتر محمد طاهري ریکنده
اداره کل حراست

۹۸/۱۱/۷ تا ۹۸/۱۱/۹ماموریت کاریمشهد--دکتر اسماعیل سلیماني
اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومي

۹۸/۱۱/۸ تا۹۸/۱۱/۱۱بازدید از دانشگاه شیرازفارسمتالورژی و مواداستاددکتر محمود نیلي احمدآبادي

۹۸/۱۱/۸ تا۹۸/۱۱/۱۱بازدید از دانشگاه شیرازفارستاریخ و تمدن ملل اسالمیاستاددکتر سیداحمدرضا خضري
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ارتقــــا

پردیس ابوریحان
تاریخ ارتقاءرتبه جدید علمینام و نام خانوادگی

۹۸/۴/۲۴دانشیاردکتر سیدمهدي هاشمي شاهداني
۹۸/۱۲/۷دانشیاردکتر سامان جوادي
پردیس دانشکده هاي فني

۹۸/۹/۳دانشیاردکتر مهدي حسنلو
۹۸/۵/۹استاددکتر سعید گیتي پور
۹۸/۴/۱۰دانشیاردکتر سیدامید فاطمي

پردیس علوم
۲۶/ ۳/ ۹۸ دانشیاردکتر رضا ندرلو

۹۸/۳/۷دانشیاردکتر سیدمرتضي امیني
۹۸/۸/۲۹دانشیاردکتر فرنوش فریدبد
۹۸/۸/۱دانشیاردکتر هدیه ساجدي

۹۸/۸/۱دانشیاردکتر سودابه شمه سوار
پردیس کشاورزي و منابع طبیعي

۹۸/۳/۵استاددکترعلي رئیسي استبرق
پردیس هنرهاي زیبا

۹۸/۱۰/۱۱استاددکتر صداقت جباري کلخوران
۹۸/۱۲/۷دانشیاردکتر احمد الستي

دانشکده جغرافیا
۹۸/۸/۱دانشیاردکتر مجید کیاورز مقدم

دانشکده علوم و فنون
۹۸/۸/۱دانشیاردکتر محمدحسین صبور

دانشکده کارآفریني
۹۸/۶/۳۱دانشیاردکتر طیبه نیك رفتار

موسسه ژئوفیزیک
۹۸/۹/۱۶استاددکترمهدي رضاپور
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N E W S

Culture and Art Night 
was held at UT Kish 
International Campus

World Arabic Language Day



This event was held on the 23rd of January, 
2020 at Kish International Campus.  Dr. 
Kourosh Safavi, a professor of Linguistics 
and Persian Language, delivered a lecture on 
“Persian language international experience” in 
the event. After presenting a comprehensive 
definition of standard language and analyzing 
the current status of the Persian language at 
national and regional scales, he compared the 
Persian language with other living languages of 
the world. Also, culture, cultural development, 
and the necessity to enhance Persian language 
were other parts of his lecture.
In another part of the lecture,  he described 
the cultural colonization as a macro 
colonization and added, “This method of 

colonization penetrates into the national 
realm of culture implicitly and under the 
cover of language of science, technology, 
politics and capacities like that and brings it 
under its control .Cultures should inevitably 
immune and empower themselves against 
this unrelenting attack”. 
The presentation was followed with 
question and answer session. At the end 
of the event, Prof. Alizadeh , President 
of Kish International Campus expressed 
his appreciation for the presence and 
presentation of Dr. Safavi. 
This event was held with the cooperation of 
the Office of Deputy for Social and Cultural 
Affairs of Kish Free Zone Organization. 

Culture and Art Night was held at UT Kish International Campus

On Thursday January 30 pm at the Italian 
Residence, The unveiling ceremony of the third 
edition of URBAN ART UNITES featuring 
Riky Boy and Nirone was held in the presence 
of Dr. Giuseppe Perrone , the Ambassador of 
Italy and Mr, Spena , Head of Cultural and 
Press Section , a number of foreign and Iranian 
diplomats, artists , academicians, UT faculty 
members , officials and art lovers as well.
One of the main objectives of this initiative is 
to have two artists from Iran and Italy to work 

together and learn about each other’s culture. 

URBAN ART UNITES- Iran and Italy
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The Center for Islamic Theology at the 
University of Münster in Germany has 
announced its plan to establish a department 
for Iranian studies in 2021 in collaboration 
with Iran’s Islamic Culture and Relations 
Organization.
The plan was announced in a meeting 
between the director of the center, Mouhanad 
Khorchide, and Iranian cultural attaché 
Hamid Mohammadi in Germany, the ICRO 
announced on Sunday.
Khorchide gave an account of the missions 
accomplished by the Center for Islamic 

Theology and the aims of the center.
He said that 900 students, 30 out of which are 
seeking a Ph.D. degree, are studying at the 
center. Graduates can work as religious science 
teachers at schools and imams at mosques 
across Germany.        
Khorchide also announced the center’s plan to 
employ Shia studies professors and change the 
center into a faculty of Islamic studies in 2021.
On his part, Mohammadi briefed Khorchide 
about the history of ICRO’s relations with 
Islamic studies centers around the world and 
announced the organization’s readiness to 
link the center with all Iranian organizations 
concerning Islamic studies.
He noted that cooperation with the Iranian 
centers for Islamic studies can help improve 
plans for Islamic studies at the University of 
Münster.
He also put forward a proposal to establish a 
center for Shia studies at the university and 
organize a cultural meeting between Iranian 
and German academic centers.
Courtesy of Tehran Times 

University of Münster to set up Iranology department

My name is Alina.  I’m from Moscow, Russia. 
I study International Relations at Moscow State 
Linguistic University (MSLU). I’ve come to 
Iran to study at University of Tehran for one 
term. I’ve studied at Law Department and at 
Dehkhoda. 
I truly enjoyed my classes here. All professors 
are competent and always ready to help. I’ve 
also travelled across the country and visited 
some interesting cities such as Isfahan, Shiraz, 
Amol, Kashan, Semnan and so on.
I’ve learnt a lot about Persian history and 

cultures as well as I have improved my 
language. I’ve spent a wonderful time in Iran. 

A Russian exchange student talks about her 
experience in UT and Iran
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The Journal of Global Entrepreneurship 
Research (JGER) is now indexed on the 
EMERGING WOS and successfully 
obtained Emerging Sources Citation Index. 
It is the only journal of entrepreneurship 

in Iran, the Middle East and North 
Africa (MENA) and is published with 
the participation of UNESCO Chair in 
Entrepreneurship at University of Tehran 
by Springer publication.

Following the tragic event of the 
Ukrainian airplane, we have received 
reports that among the passengers, 
there were 16 of our fellow talented 
students and graduates. 
Professor Mahmoud Nili Ahmadabadi, 
President of University of Tehran, 
on behalf of the UT professors, 
students and staff, has shared his deep 
sorrow and sadness in a message of 
condolence sent for this painful event, 
expressing sympathy to the families 
and academic community.

The Emerging WOS index obtained by the Journal 
of Global Entrepreneurship Research (JGER)

Message of Condolence by UT President

UT Board of Directors sends a message of condolence on 
the martyrdom of Commander Major General Ghasem 

Soleimani and his martyred companions

UT Board of Directors sent 
a message of condolence 
addressed to the Supreme 
Leader of Islamic Revolution, 
the Iranian noble nation and the 
families of Iranian commander 
Major General Qassem 
Soleimani and his martyred 
companions. 
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TEHRAN – The 19th-century madrasa of Dar 
ul-Funun in Tehran, known as Iran’s first modern 
university, has reopened doors to visitors while 
undergoing restoration work.
The center was opened by Mirza Taqi Khan 
Farahani (1807-1852), who was nicknamed ‘Amir 
Kabir’ who was chancellor under Naser al-Din 
Shah Qajar, appearing to be one of the most capable 
and innovative figures in the whole Qajar period.
“This historic school is a symbol for 
commencement of modern educational system 
in the country, and (now) all cultural and 
municipal bodies should work together in order 
to complete restoring it as soon as possible,” IRIB 
quoted Tehran province’s tourism chief Parham 
Janfeshan as saying on Tuesday.
The Ministry of Education currently assumes 
ownership of the historical center which is a 
symbol for the start of modern education era in 
the country. It is located near the grand bazaar in 
downtown Tehran.
The cultural heritage [department of Tehran] 
is ready to provide any technical and advisory 

support to the Ministry of Education to expedite 
Dar ul-Fonun’s restoration project, the official 
said.
“The history and identity of the educational 
system in Tehran is tied to Dar ul-Fonun school 
and to the name of Amir Kabir, which can be very 
appealing to domestic and foreign tourists and 
visitors.”
Travel agencies and tour operators may put visits 
to Dar ul-Fonun on their schedules, Janfeshan 
proposed.
Established in 1851, Dar ul-Funun has an 
atmospheric garden that is hemmed by walls 
featuring Persian poetry inscribed on decorative 
tiles. Parts of the property have recently been 
handsomely restored with the aim of making it 
into a museum on education.
According to Encyclopedia Iranica, the number 
of students in its first year reflected an immediate 
popularity of Dar ul-Funun, with about 105 
students enrolling in seven main subjects.

Since April 2018, Yoshiaki TOKUNAGA, 
a Ph.D. student of University of Tokyo has 
studied as a visiting student at the University 
of Tehran within the framework of mutual 
MoU signed between the two universities.
He has conducted research on the history 
of parliamentary system in Iran during the 
Iranian Constitutional Revolution and after 
that at University of Tehran, National Library 
of I.R. of Iran and Majles Library as well.
University of Tokyo has a Center for Middle 

East Studies which is active on various areas 
related to the Middle East.
Given the internationalization objectives 
of University of Tehran, Mr. TOKUNAGA 
has attended many classes at University of 
Tehran as a research student and has helped 
with the promotion of bilateral academic ties 
between the two universities in association 
and support of Prof. Morimoto, a faculty 
member of the Institute of Advanced Studies 
on Asia, University of Tokyo.

Iran’s first ‘modern 
university’ reopens 

to visitors

A Japanese scholar at University of Tehran
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Miss Polani Gordeeva is a student of Central Asian 
History at St. Petersburg University, Russian 
Federation. She started learning Persian language 
at her own university and has come to Dehkhoda 
Institute for completing her studies within an 
exchange program. It is her first experience to be 
outside of her home country. She has visited Iranian 
cities such as Shiraz, Isfahan, Kashan and Amol 
and believes that Iranian people are so kind and 
hospitable. It is worth mentioning that University 
of Tehran and St. Petersburg University has signed  
MoU for the exchange of students and professors.  

TEHRAN – A retrospective of painter Parvaneh 
Etemadi, known for her relaxed style of work, 
opened at Tehran’s Tarrahan Azad Gallery on 
Friday.
Etemadi in her new collection of silkscreens has 
revised the compositions and palette she has 
used in her earlier works. These artworks, which 
focus on her favorite topic of still life, have been 
accumulated by Ali Bakhtiari. 
With a career spanning five decades, Etemadi, 
71, is one of the most successful and popular 
Iranian artists.
Her still lifes, termeh (a type of sumptuous 
handwoven cloth) and pomegranate designs, her 
collages and installation art have put her among 
the prominent figures in Iranian art. 
Etemadi studied art at University of Tehran and 

attended many group exhibitions held at the 
Ghandriz Gallery in Tehran from 1967 to 1977.
Her first serious painting teacher Bahman 
Mohasses had a great influence on her in her 
early period of artistic activity.
Although Mohasses introduced her to ancient 
art, Etemadi was driven away from figurative art 
toward abstraction for a little while. 
However, she finally chose a middle way and 
expanded the scope of her experience which 
marked the second period of her career.
The second period of her artistic life, which 
took shape in the seventies was a synthesis of 
constructivism of her first period with a return to 
figurative art. 
The exhibition will run until January 7 at the 
gallery located at 5 Salmas Square, off Fatemi St.

Tehran 
gallery holds 
retrospective of 
painter Parvaneh 
Etemadi

Exchange student from St. Petersburg 
University at University of Tehran
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The Arabic language is a pillar of the cultural 
diversity of humanity. It is one of the most 
widely spoken languages in the world, used 
daily by more than 290 million people. World 
Arabic Language Day is celebrated every year 
on 18 December since 2012. The date coincides 
with the day in 1973 that the General Assembly 
of the United Nations adopted Arabic as the 
sixth official language of the Organization.
In the diversity of its forms, classic or dialectal, 
from oral expression to poetic calligraphy, the 
Arabic language has given rise to a fascinating 

aesthetic, in fields as varied as architecture, 
poetry, philosophy and song. It gives access to 
an incredible variety of identities and beliefs 
and its history reveals the richness of its links 
with other languages. Arabic has played a 
catalytic role in knowledge, promoting the 
dissemination of Greek and Roman sciences 
and philosophies to Renaissance Europe. It has 
enabled a dialogue of cultures along the silk 
roads, from the coast of India to the Horn of 
Africa.
https://en.unesco.org/commemorations/
worldarabiclanguageday
 World Arabic Language Day was also celebrated 
at University of Tehran. Aiming at introducing 
the historical background and activities of the 
Department of Arabic Language and Literature 
to the newly  arrives  students, World Arabic 
Language Day was celebrated in the  Faculty 
of Literature and Humanities of University of 
Tehran as well.

Dr. Yahya Rahmat-Samii and Dr. Nader Engheta 
two UT graduates were awarded the 2019 
Ellis Island Medal of Honor for outstanding 
achievement in their personal and professional 
lives, as well as their commitment to the 
preservation of Iranian culture and heritage.
Established in 1986 by the National Ethnic 
Coalition of Organizations (NECO), the 

Ellis Island Medal of Honor ranks among 
the nation’s most prestigious awards, paying 
an annual tribute to the ancestry groups that 
comprise America’s unique cultural mosaic. 
The medals are presented on Ellis Island 
to American citizens of diverse origins 
for their outstanding contributions to their 
communities, their nation, and the world.

World Arabic Language Day

TWO UT 
GRADUATES 

AWARDED 2019 
ELLIS ISLAND 

MEDAL OF HONOR
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TEHRAN - Studies and screening carried 
out by the University of Tehran’s Institute of 
Petroleum Engineering on Azadegan oilfield, 
in southwestern Iran, indicate that the joint 
field’s recovery factor can be increased by 10 
percent, Shana reported.
According to the head of Petroleum Engineering 
and Development Company (PEDEC)’s 
Research and Technology Department, based 
on an agreement signed between the National 
Iranian Oil Company (NIOC) and the University 
of Tehran for conducting knowledge-based 
studies on the field, the institute has outlined 
several strategies for increasing the field’s 
recovery factor.
Implementing injection methods for the 
reservoirs of Sarvak, Kazhdomi, Gadvan, and 
Fahliyan, based on a priority pattern of water 
injection, intermittent injection of water and 
gas as well as gas injection, respectively, could 

increase the field’s recovery factor by about 10 
percent, Hojat Norouzi said.
The official announced the creation of 
Azadegan oilfield’s first comprehensive data 
bank (includes South Azadegan and North 
Azadegan) as a result of close collaboration 
between PEDEC and the University of Tehran.
The data bank includes integrated information 
on the field’s reservoirs like Sarvak, Kazhdomi, 
Gadvan, and Fahliyan, and PEDEC provided 
the Institute of Petroleum Engineering with 
more than two terabytes of data on the South 
and North Azadegan fields’ development plans 
for the creation of the data bank, Norouzi said.
South and North Azadegan are among the five 
major oilfields Iran shares with Iraq at the 
western part of Iran’s southwestern region of 
Karoun, known as West Karoun fields.
West Karoun holds great importance for the 
country’s oil industry since according to the 
latest studies, its in-situ deposit is estimated to 
be 67 billion barrels containing both light and 
heavy crude oils, and therefore it could have a 
big impact on Iran’s oil output increases in the 
future.
With the fields fully operational, their output 
could add 1.2 million bpd to the country’s oil 
production capacity.
Having an estimated 67 billion barrels of in-situ 
oil, West Karoun fields definitely deserve the 
spotlight which has been put on them recently.

10% increase in Azadegan oil field’s recovery 
factor possible: research institute

University of Tehran ranked 267th at University 
Ranking by Academic Performance (URAP) 
globally and 1st nationally.
For further information, please visit URAP 
website at urapcenter.org 

University of Tehran 
ranks first at national 
level in URAP
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On 31 January, 2020, concurrent with the one-
day seminar on Mevlana Rumi and Allama 
Iqbal , Prof. Kiumarsi , from Department 
of Urdu Language and Pakistan Studies 
, University of Tehran signed a MoU of 

cooperation between UT and Government 
College Women University Faisalabad, 
Pakistan.  This MoU will serve as a platform 
to promote academic collaboration between 
the two universities. 

MoU signed between UT and Government College 
Women University Faisalabad, Pakistan

The Government College Women University 
Faisalabad (GCWUF) started its journey as an 
intermediate college in 1934. It was promoted 
to Degree College in the year 1944. The 
postgraduate disciplines were introduced in 
1985. The long journey that started with the 
humble beginning reached its climax when it was 
granted the status of University on 3rd January 
2013. The University is situated near Jaranwala 
Road not very far from the historical Clock 
Tower. The University is catering to the needs 
of more than six million people of the city and 
of equal number from the surrounding districts.
The University is offering educational degrees 
in various disciplines. The University is a hub of 
educational, social and cultural activities having 
a close liaison with business and industrial 
communities. Including the new campus, the 
University will have two campuses; the main 
and the new campus. More than eight thousand 
students are presently enrolled at GCWUF 
and this number is expected to exponentially 
increase. The GC Women University offers Ph.D 
programs in 7 disciples, MS/M.Phil programs 
in 16 disciplines, Master level programs in 
20 disciplines, and Bachelor Programs in 25 
disciplines.
The current faculty of GCWUF presents a 
blend of enthusiasm, sincerity and dedication. 
Already moderately equipped laboratories and 
a commitment to remain intact with modern 
teaching and research techniques are the main 

academic distinction of GCWUF. The GCWUF 
faculty comprises of highly quali.ed teachers 
with PhD., M. Phil/MS and M.Sc. serving in 
different faculties of the University i.e. Faculty 
of Science and Technology, Faculty of Arts and 
Social Sciences, Faculty of Management and 
Administrative Science, and Faculty of Islamic 
and Oriental Learning. Fresh PhD faculty is also 
being placed at the University under the Interim 
Placement of Fresh PhDs (IPFP) Program. 
Under the Faculty Development Program, 
PhD scholarships with career opportunities are 
arranged through HEC programs in various 
disciplines.
The Government College Women University 
Faisalabad has embarked on a new phase 
of history. The hallmark of the University’s 
educational philosophy is the reconstruction of 
human thought in all its facets on the foundation 
of social, moral and religious values. It is assured 
that they would be grounded in the welfare of 
both the students and faculty.
GCWUF mission is to provide students an 
enabling environment where dialogue is 
encouraged and ideas envisioned. It will provide 
the intellectual and physical infrastructure that 
will hold students to the highest moral and 
ethical values. University will achieve these 
goals with the cooperation of public and private 
sectors as well as the faculty and students of 
the Government College Women University 
Faisalabad.

The Government College Women University Faisalabad (GCWUF)
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On the 6th of February, 2020, Professor M.M. 
Tavassoli presented a lecture on “Sangam 
Age in South India: History, Culture and 
Architecture” at the venue of Swami 

Vivekananda Cultural Center, Embassy of 
India in Tehran. A number of researchers, 
and UT scholars and students attended the 
event and the lecture was received warmly. 

Sangam Age in South India- History, 
Culture and Architecture  

University of Tehran among the top 200 
universities in the world in Q.S. Global 

World Ranking by subject
University of Tehran ranked among the top 200 
universities in the world in Q.S. Global World 
Ranking by subject ranking:
 

Subject
Q.S. World 
University 
Ranking

Q.S. WUR 
By Subject 

Ranking

Engineering and 
Technology

601-650 272

 
According to Q.S. subject ranking in 
“Engineering and Technology”, University of 
Tehran has been ranked in particular subjects 

among the top universities in the world:
 

Subject/ Engineering and 
Technology

Q.S. World 
Ranking

Engineering of electricity 
and electronics 151-200

Engineering of Civil and 
Structure, Architecture 151-200

Engineering of Mechanics; 
Aviation and Manufacturing 201-250

Engineering of chemistry 251-300
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TEHRAN – The National Museum of Iran in 
downtown Tehran is showcasing a collection 
of charming and exquisite delights of Iranian 
history in an exhibit that comprises photos 
and documents related to an enigmatic tooth 
which has been recently proved to belong to a 
Neanderthal child, as well as Iron-Age funerary 
offerings for the afterlife!
Discovered in 1999 in a cave called Wezmeh 
near Kermanshah, west of Iran, the fossilized 
tooth is probably be the most striking element 
in the exhibit as it bears the first evidence of 
Neanderthals once lived in Iran. The tooth 
was previously thought to belong to a modern 
human.
“It turns out that a fossilized tooth found 
decades ago in the Zagros Mountains did 
not belong to a modern human as previously 
thought, but rather to a Neanderthal child who 
lived between 70,000 and 40,000 years ago,” 
ARCHAEOLOGY magazine, a publication of 
the Archaeological Institute of America, cited 
as one of the ten most important archaeological 
findings in 2019.
“A recent reexamination using modern 
techniques established the new dating and 
identification. The researchers say it is the first 
evidence that Neanderthals once lived in this 

area of present-day Iran. The species roamed 
across much of Europe and Western Asia before 
going extinct 40,000 years ago.”
According to the Public Relations unit of the 
Iran National Museum, the results of the study 
by paleoanthropologists and archeologists 
at the Iran National Museum, University 
of Poitiers, University of Bordeaux, Iran’s 
Research Institute for Cultural Heritage and 
Tourism, and Bioarchaeology Laboratory of the 
University of Tehran confirmed the existence 
of Neanderthals in Iran.
Being held on the sidelines of the 17th Annual 
Symposium on the Iranian Architecture, which 
was held on February 18 and 19, the exhibit also 
features types of clay works, engraved stones, 
earthenware, primitive weapons, jewelry and 
personal belongings, bronze objects such as 
gauges, mirrors, medallions, buttons, needles, 
ornaments, types of rings, buckles and Iron 
objects such as scissors, ILNA reported on 
Tuesday.
Sections of the show are dedicated to fresh 
discoveries in Amlash, an archaeological site 
in northern Iran, which yielded dozens of 
tombs and catacombs estimated to date back to 
Parthian (247 BC–224 CE) and Sassanid (224 
CE-651) eras based on radiocarbon dating tests.

Discover Neanderthal tooth, Iron-Age 
funerary offerings at Tehran show
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Cell and molecular biology doctoral students 
were presented with the $5,000 Robert 
Hazelwood Graduate Fellowships for Cancer 
Research this past month.
The annual award is given to students in the 
Department of Biology and Biochemistry who 
have “research potential and excellence, as 
evidenced by publications and presentations 
at conferences,” according to a College of 
Natural Sciences and Mathematics webpage.
Arvand Asghari and Shaymaa Bahnassy are 
graduate students at the University who have 
been awarded for their research.
Originally from Iran, Asghari began applying 
to conduct small research projects at a local 
research center in high school. Asghari 
graduated from the Direct PhD Program of 
Biotechnology at University of Tehran with 
an MSc degree, where he worked on projects 
in bioinformatics and modeled biological 
processes via computer software.
After arriving at UH, Asghari began to do 
more wet-lab research, which consists of 
work with chemical and biological matter.
“Currently, I do both wet-lab and 
bioinformatics side by side for most of my 
projects,” Asghari said.

Asghari’s research focuses on a cholesterol 
metabolite, 27-hydroxycholesterol and its 
role in fat tissue and breast cancer.
27-hydroxycholesterol is derived from 
cholesterol and circulates widely in the body. 
It has multiple biological functions, including 
limiting cholesterol synthesis and eliminating 
extra cholesterol.
“I have found that excess amount of 
27-hydroxycholesterol in the body will 
… increase the fat percentage of the body 
regardless of the diet,” Asghari said. “And it 
also leads to inflammation in fat tissue, which 
is one of the risk factors for several diseases 
such as cancer.”
He ultimately hopes to discover genes that 
lead to the recurrence of endocrine-resistant 
breast cancer.
Bahnassy earned a bachelor’s in biochemistry 
and a master’s in clinical biochemistry before 
entering the Center for Nuclear Receptors and 
Cell Signaling at UH as a graduate student.
She now studies new ways to target and 
conquer drug-resistant breast cancer through 
the androgen receptor, a type of nuclear 
receptor.
Androgen receptors normally need to bind 

Graduate students win fellowship 
for cancer research
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Universal gap scaling in percolation
Jingfang Fan, Jun Meng, Yang Liu, Abbas Ali 
Saberi, Jürgen Kurths & Jan Nagler
Nature Physics (2020)Cite this articl
Universality is a principle that fundamentally 
underlies many critical phenomena, ranging 
from epidemic spreading to the emergence 
or breakdown of global connectivity in 
networks. Percolation, the transition to global 
connectedness on gradual addition of links, may 
exhibit substantial gaps in the size of the largest 
connected network component. We uncover that 
the largest gap statistics is governed by extreme-
value theory. This allows us to unify continuous 
and discontinuous percolation by virtue of 
universal critical scaling functions, obtained 
from normal and extreme-value statistics. 

Specifically, we show that the universal scaling 
function of the size of the largest gap is given 
by the extreme-value Gumbel distribution. This 
links extreme-value statistics to universality and 
criticality in percolation.

Article of UT Professor published 
at Nature Physics

their hormones to become active. In drug-
resistant breast cancer, a small protein 
is constantly bound to the receptor and 
enhances the expression of numerous genes 
that promote more aggressive forms of 
breast cancer, Bahnassy said.
For undergraduates aspiring to pursue a 
career in research, Bahnassy emphasizes 
the importance of asking questions and 
acquiring technical skills through shadowing 
experienced researchers.
“Having passion, persistence and 
perseverance will help you go after anything 
that you want to do in life,” Bahnassy said.
Asghari recommends getting into a research 

lab quickly by being passionate and curious. 
In the lab, Asghari said, there is always a 
challenge and 99 percent of experiments will 
fail but that is not a reason to give up.
Undergraduate students wishing to gain 
research experience can reach out to University 
of Houston( UH’)s Office of Undergraduate 
Research for opportunities such as summer 
funding and poster presentation events.
“I wanted to help patients and cure diseases, 
but at the same time educate and simplify 
science for others to understand,” Bahnassy 
said. “As I grew older, I got to know about 
research. Being a scientific researcher 
fulfilled my passion for both.”
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