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پیام تبریک رئیس دانشگاه تهران

به مناسبت روز بزرگداشت مقام استاد
دوازدهم اردیبهشت ،سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری
که به احترام نام و مجاهدتهــای این مع ّلم بزرگ حوزه و
دانشــگاه« ،روز گرامیداشــت مقام معلم» نام گرفته است،
یادآور تالش بیدریغ و خالصانه اســتادانی اســت که شمع
جان را چراغ راه هدایت نسلها کرده و نقد عمر را در مسی ِر
تربیت آیندهسازان ایران عزیز مصروف میدارند.
در فرهنگ غنی ایرانی و اســامی مــا ،جایگاه علم و دانش
و ارزشــمندی کار دانشمندان در ردیف کار پیامبران است و
توصیه به دانش و دانشاندوزی از مقدمترین توصیههاست.
میراث غنی علمی پربار ایرانیان و تســلط آنها بر دانشهای
روز ،از زمان تأســیس نخستین دانشگاه دنیا در ایران پیش از
اسالم تاکنون ،از وجوه افتخارآور و رشکبرانگیز این میراث
ارزشمند است و همواره مورد توجه جهانیان بوده و ستایش
شده است.
اکنون و در این روز بزرگ ،ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره
شهید مطهری ،اســتاد برجسته دانشگاه تهران ،خالصانهترین
ســپاسها و درودهای خــود را به حضور همــه همکاران
ارجمندم در دانشــگاه تهــران تقدیم مینمایــم .قطع ًا ثمره
تالشهای ارزشمند علمی شما عزیزان که اعتال و سرافرازی
ایران عزیز را در عرصههــای مختلف علمی و فناوری رقم
زده اســت ،در تاریخ علمی این سرزمین ماندگار شده و از
صفحات درخشان تاریخ علم کشور خواهد بود.
بــرای یکایک همکاران عزیز که این روز به نامشــان مزیّن
است ،به خصوص در ایامی که به دلیل شیوع بیماری کرونا،
زحمــات مضاعفــی را در امر آمــوزش و پژوهش متحمل
میشوند ،آرزوی توفیق بیشتر در تعلیم و تربیت آیندهسازان
کشور دارم.
محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران
 ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۹
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یادداشت
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دانشگاه تهران

از خرداد  ۱۳۱۳تا خرداد ۱۳۹۹
هشــتم خرداد  ۱۳۹۹در حال مرور روزشمار دانشگاه
هســتم .هشتم خرداد اگرچه روز رســمي آغاز به کار
دانشگاه تهران در شکل جديد است ،اما نبايد فراموش
کرد که ادامه رسمي فعاليت مدرسه دارالفنون است و از
اين باب ،پيشينه دانشگاه رسما به آغاز به کار دارالفنون
بازميگردد .تورق روزشــمار مرا به سالروز تصويب
تاسيس دانشگاه تهران در هشتم خرداد  ۱۳۱۳ميرساند.
ميدانم که  ۸۶سال پيش براي همين تصويب که آغازي
براي تاسيس اســت افراد بســياري تالش کردهاند تا
مديران را مجاب کنند .دوســت دارم بدانم چه کساني
براي تاسيس و اجازه ساخت آن تالش کردند و متحمل
چه سختيهايي شدند .چه مراحلي را طي کردند .با چه
مخالفاني روبهرو شدند و چگونه بر آنها غلبه کردند.
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در تاريخ دانشــگاه خوانده بودم که از ســال ۱۳۰۵پيشنهاد
تاسيس دانشگاه توسط دکترسنک ،نماينده مجلس ،آغاز شد
و بعد از آن دکتر عیســی صدیق (صدیق اعلم) مأمور شد به
ایاالت متحده آمریکا سفر کند و پس از مطالعه در تأسیسات
علمی دنیای جدید ،طرحی برای تأســیس دانشگاه در کشور
به دولت تقدیم کرد و ســپس کلیات طرح تأسیس دانشگاه
تهران از ســال  ۱۳۰۷توسط محمود حسابی به دکتر حکمت
پیشنهاد شد و در سال  ۱۳۱۳به نتيجه رسيد .اما دکتر حکمت
چه مراحلي را طي کرد تا بتواند دانشگاه تهران را تاسيس کند.
سفري به آن زمان و ديدن اين تالش خالي از لطف نيست.
به جلســه هيأتدولت در بهمنماه  ۱۳۱۲شمســي ميروم.
توگوي اعضــا در باب آباداني تهران اســت.
موضــوع گف 
رضاخــان در صدر مجلس تکيه بر صندلي رياســت زده و
جلســه را با موضوع آباداني تهران آغاز ميکند .وزراء يکي
يکي زبان به تمجيد ميگشــايند و تحسين و تملق به جايي
ميرســد که به راحتي ميشود رضايت را در چهره رضاخان
ديد ،اما در اين ميان علياصغر حکمت ،كفيل وزارت معارف،

چندان راضي به نظر نميرسد و به رغم پرگويي
ديگران ســکوت اختيار کرده است ،اما با خود
ميانديشد تا زمانيکه فقط شنونده باشد فرصت از
دست خواهد رفت .لذا با رعايت احتياط با صدايي
آرام و محتاط خطاب بــه جمع ميگويد« :البته كه
در آبادي و عظمت پايتخت شكي نيست ،ولي تنها
نقص آشــكار آن اين اســت كه انيورسته(دانشگاه)
ندارد و حيف است كه اين شهر نوين از اين حيث از
ديگر بالد بزرگ عالم ،واپس ماند» .حاضران نگاهي به
يکديگر مياندازند ،در حالي که نگران واکنش شــاه به
سخنان علياصغر حکمت هستند.
سکوت به درازا ميکشد و پيشنهاددهنده را نگران ميکند،
حکمــت که زيرچشــمي رضاخان را زير نظــر دارد به
صندليش تکيه ميدهد .دست رضا خان به سمت صورت
ميرود ســبيلش را نوازش ميکند و برخالف انتظار سري به
عالمت رضايت تکان ميدهد و درحالي که يک دستش را به
کمر تکيه داده و دست ديگرش را به سوي وزير معارف دراز
کرده ميگويد( :بســیار خوب آن را بسازید) جمع حاضر که
حاال اندکي جرات يافت ه به ترتيب شروع به تاييد ميکنند و در
مزاياي دانشگاه سخن ميگويند.
رئيس دولت به کفيل وزارت معارف دستور ميدهد تا زميني
مناســب بيابد و خطاب به علياکبر داور ،وزير ماليه ،دستور
ميدهد مبلغ ۲۵هزار تومان براي اين منظورپرداخت کند.
جلســه هيأتدولت با اين تصميمگيري بسيار مهم به پايان
ميرســد و دکتر حکمت که همچنان در شوک اين پيروزي
اســت و تصور نميکرد به اين ســادگي به نتيجه برسد در
اين فکر اســت که هرچه زودتر کار را شروع کند.در ذهنش
مشغول مرور کساني اســت که ميتوانند براي اين کار مفيد
باشــند .اولين نفري که به ذهنش ميرســد معمار فرانسوي
همکار در وزارت معارف است .در اولين فرصت سراغ آندره
گدار ،معمار چيرهدست فرانسوي ،ميرود .وي بهترين گزينه
براي تعيين زمين و ساخت دانشگاه است .به محض رسيدن
وي را احضــار ميکند و پــس از نقل ماجرا و اعالم تصميم
دولت به مهندس فرانســوي ،قرار ميگذارنــد که از همين
فردا زمين مناسبي براي دانشــگاه پيدا کنند .روزها و روزها
زمينها و باغهاي تهران را که هنوز خالي از ســکنه اســت،
زير پا ميگذارند .زمينها و باغهاي بســيار ،خالي از ترافيک
و جمعيت کار انتخاب را سخت ميکند ،فقط بايد بهترين را
انتخاب کرد ،همت کفيل و تخصص مهندس فرانسوي آنان
را به باغ جالليه ميرســاند و اين باغي است که من ميدانم
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قرار است بشود اولين دانشــگاه ايران .اما ظاهرا ديگران هم
براي اين دانشگاه برنامه دارند .در حالي که حکمت به دنبال
زميني است که دانشگاهي براي ايران تاسيس کند ،گروهي از
مالكان اراضي بهجتآباد فرصت را غنيمت شــمردهاند تا از
اين معامله سودي عايدشان شود .اين گروه موازي با حکمت
در تالش هستند نظر علياکبر داور را جلب کنند تا زمينهاي
آنها را براي تأسيس دانشگاه خريداري كنند .دکترحکمت از
موضوع خبردار ميشود و باز سراغ مهندس فرانسوي ميرود
تا نظر او را جويا شود .موسيوگدار که بهجتآباد را در جست
وجوهايشان ديده است فيالفور ميگويد« :عرصه آن زمينها
تنگ و موقعيت آنها سيلگير است و براي تأسيس دانشگاه به
هيچ روي مناسب نيست».
حکمت منتظر جلســه بعدي دولت است تا مانع از اجراي
نقشه گروه رقيب شود .جلسه بعدي دولت تشکيل ميشود و
حکمت با اســترس و نگراني بيش از جلسه قبل منتظر است
رئيس جلســه بيايد و تصميم بگيرد کدام زمين قرار اســت
دانشگاه بشود .وي مشــوش از اين دسيسه سعي در متقاعد
کــردن گروه مخالف دارد ،اما مخالفان نظر بيشــتر اعضاء را
جلب کردهاند .داور به نظر راضي و خوشحال در حال گفت
و گو با سايرين است .وي به خريد اراضي بهجتآباد راضي
شــده و متاســفانه دولتيان بهجتآباد را برميگزينند .کفيل
وزارت معارف دلشكسته و نااميد ناظر ماجراست که در همين
لحظه رضاشاه وارد ميشود.
رئيس دولت زمينهاي جالليه و بهجتآباد را بهتر از سايرين
ميشناســد و بارها با اســبش در اين زمينها تاخته اســت
مخالفان که موضوع را تمام شده فرض کردهاند تملق را آغاز
و زمينهاي بهجتآباد را ارائه ميکنند .شــاه که تا اين لحظه
ساکت نشسته است و فقط گوش ميدهد ،پس از اينکه وزير
ماليه سخنانش را به پايان ميرساند اين بار نيز با تصميمي غير
قابل انتظار ميگويد« :باغ جالليه را برگزينيد« .بهجتآباد ابدا ً
شايسته نيست .عرصه آن كم و اراضي آن سيلگير است».
حکمت که حاال خود را برنده جلســه ميبيند در اين انديشه
است که در اولين فرصت به دنبال صاحب باغ جالليه برود.
باغ جالليه در شمال تهران بين قريه اميرآباد و خندق شمالي
تهران قرار دارد و سفر بعدي به اين باغ زيباست.
در شــمال غربي شهر تهران صحرايي است كه از جنوب به
خندق شــهر تهران و از شــمال به تپههاي قريه (اميرآباد) تا
(فرحزاد) منتهي ميشد .در اين دشت تنها آبادي كه به چشم
ميخورد باغ بسيار وســيعي است كه عمارت مختصري در
جنوب آن در دو طبقه ســاخته و با درختهاي كهنسال كاج
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احاطه و در تمام آن باغ درختان ميوه بسيار كاشته شده است.
قريب به صد سال پيش ،در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در
حدود  1300هجري قمري شاهزاده جاللالدوله ،فرزند ارشد
سلطان مسعود ميرزا ظلالسلطان ،آن باغ را احداث كرده بود
و به اين دليل به «جالليه» موســوم شد .مقدر است كه وجود
دانشــگاه تهران با جنس علم و دانش در اين سرزمين مبارك
متولد شود.
تالش بعدي کفيل وزارت معارف به دســت آوردن رضايت
صاحب باغ و انجام معامله است .مالك آن تاجري به نام حاج
رحيمآقا اتحاديه تبريزي و باغش افزون از ۲۰۰هزار مترمربع
است .خريداري و توافق بر اين قرار حاصل ميشود كه متري
 5ريال حساب نمايند .اين توافق به اطالع وزير ماليه ميرسد
و از اين مبلغ متري دهشاهي کم ميشود .در موقع امضاي قباله
تاکيد ميشــود كه قنات مخصوص جالليه نيز بايد قيد شود
واال قباله را امضا ننمايد .بهناچار مالك قبول ميکند و مبلغي
در حدود  ۱۰۰هزار تومان دريافت ميکند .باغ جالليه از قرار
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متري پنجريال و جمع ًا به مبلغ  ۱۰۰هزار تومان از اين تاجر
خريداري ميشود .حکمت که نگران تغيير نظر رضاخان است
به سرعت دســت به کار ميشود و از موسيوگدار ميخواهد
با همان سرعت ،تعيين حدود ،نردهگذاري ،طراحي و اجراي
عمليات ساختماني را اجرا کند .وي نخست طرح خيابانهاي
اطراف و داخل دانشگاه را ارائه ميکند و کار آغاز ميشود.
اکنون پانزدهم بهمن  .۱۳۱۳ش يک ســال گذشــته است و
لوح يادبود تأسيس دانشگاه با حضور مقامات دولتي در ضلع
شــمالي باغ در دل خاك به امانت گذاشته ميشود ،جايي که
من ميدانم دانشکده پزشکي ميشود .موسيو گدار بالفاصله
عمليات اجرايي با كاشــت نهالهاي درختان سايهگســتر و
با شــكوه چنار در كنار خيابانهــا را آغاز ميکند .نهالهايي
نحيف که اکنون ما ميدانيم  ۸۶ساله شدهاند و شاهد آمدوشد
دانشجويان و استادان بنام و حوادث و وقايع مهم بودهاند.
همزمان با آغاز عمليات ساختماني و ايجاد فضاهاي كالبدي
دانشگاه ،كوشش براي تدوين سازمان و تشكيالت منظم آن كه
تنها در قالب ارائه و تصويب اليحهاي قانوني امكانپذير بود،
آغاز ميشود .كميسيوني از رجال نامي و برجسته آن روز دور
هم جمع شدهاند تا تصميمات مهمي بگيرند .طرفه آنكه اعضاي
كميسيون هر كدام عصاره و دستپرورده مكاتب و نظامهاي
فكري و فرهنگي گوناگون اعم از نمايندگان مكاتب سنتي و
مدرن هســتند .پس از بحث و گفتوگوي بسيار پيشنويس
اليحه آماده ميشود که به راستي برآيندي از سنتهاي علمي
و آموزشــي كهن ايراني از جنديشاپور گرفته تا دارالفنون از
يك ســو و مدارس نوين و مدرن اروپايي از ديگر سو است.
اعضاي كميســيون را از نظر ميگذرانــم و دليل جامع بودن
پيشنويس برايم مشخص ميشود :حاج سيدنصراهلل تقوي،

اســتاد مدرسه سپهساالر؛ بديع الزمان فروزانفر ،دانشآموخته
حوزههاي علمي خراسان؛ غالمحسين رهنما ،استاد رياضيات
دارالفنون؛ ميرزا علياكبر دهخدا ،رئيس مدرسه حقوق؛ دكتر
عيسي صديق ،دانشآموخته دانشگاههاي اروپا و آمريكا؛ دكتر
رضازاده شــفق ،دانشآموخته دانشگاه برلين؛ دكتر امير اعلم،
فارغالتحصيل دانش پزشكي از ليون فرانسه؛ دكتر لقمانالدوله
ادهم ،رئيس مدرسه طب و دانشآموخته اونيورسته پاريس؛
دكتر علياكبر سياسي ،فارغالتحصيل دانشگاه پاريس و رئيس
تعليمات عاليه آن روز؛ ميرزا محمدعليخان گرگاني ،رئيس
وقت اداره بازنشســتگي و از مديران كاردان و نام آشــنا در
مســائل اداري و سازماني؛ علي اصغر حكمت ،كفيل وزارت
معارف.
اين استوانههاي علمي و اداري پس از چند ماه مطالعه ،تبادل
نظر و بررســي ،اليحه قانوني تأســيس دانشگاه را در اسفند
 ۱۳۱۲به مجلس شوراي ملي پيشنهاد ميکنند و پس از دو ماه
بررسي و مطالعه در كميسيون معارف پارلمان سرانجام قانون
تأســيس دانشگاه تهران در هشــتم خرداد  ۱۳۱۳از تصويب
مجلس شوراي ملي ميگذرد و اينچنين برگي زرين در تاريخ
تأســيس نهادهاي آموزشي در ايران ورق ميخورد و اين بار
قانون مزبور سرآغاز تأسيس نهادهاي نوين آموزشي در تاريخ
اين مرز و بوم ميشود.
اکنون هشتم خرداد  ۱۳۹۹است و  ۸۶سال از تولد اين دانشگاه
ميگذرد .مهد علم ايران با پرورش نخبگان و متخصصان بنام
خوش درخشــيده است و ســالروز تصویب قانون تأسیس
دانشــگاه تهران بهانهای اســت برای پاسداشت تالشهای
ارزشــمند تالشگران اين نهاد آموزشی از ديروز تا امروز که
نقشی بیبدیل در توسعۀ علمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي
و سياسي ايران داشتهاند
نخستبودن دانشگاه تهران تنها در تاریخ تأسیس نیست ،بلکه
صدرنشینی آن در رتبهبندیهای گوناگون ملي و بینالمللی،
دلیلی روشــن برای این جایگاه رفیع است .نام «نماد آموزش
عالی کشــور» ،مانند بــا  ۵۰هزار دانشــجوي ايراني ،هزار
دانشــجوي خلرجي ۱۱۰ ،واحد آموزشي  ۲۱۰۰عضو هيأت
علمي و  ۴هزار عضو غير هيأتعلمي(کارمند) چراغی پرنور
و همواره در صدر ،روشناییبخش فهرست دانشگاههای برتر
ایرانزمین در نظامهای سنجش اعتبار بودهاست و همچنان با
تالش و نوآوری نخبگان و فرهیختگان آن ،این اعتبار افزون
خواهد شد.
ليال احمدي
مدير داخلي مجله مدت
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برنامههای آموزشی دانشگاه تهران در دوران کرونا
گفت وگو با دکتر حسيني ،معاون آموزشی دانشگاه تهران
با شيوع ويروس کرونا در جهان دانشگاه تهران نيز بر اساس اعالم ستاد کميته
ملي مبارزه با کرونا با قرنطينه مواجه شد .در اين شرايط دانشگاه ميبايست
آموزش را به کلي تعطيل ميکرد و يا به نحوي فعاليت خود را ادامه ميداد.
اما همانطور که شــاهد بوديم براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه
مورخ هفتم اسفند ۱۳۹۸شــورای آموزشی دانشگاه مقرر شد کالسهای
نظری با برنامهریزی واحدها و همــکاری مرکز یادگیری الکترونیکی به
صورت غیرحضوری برگزار شود .دانشگاه اقدامات بسیار ارزشمندی برای
تشــکیل کالسها به صورت الکترونیکی در چند روز صورت داد و از
اعضای هیأتعلمی و مدیران خواست با توجه به ارزیابیهای ستاد ملی
مبارزه با کرونا از وضعیت پیشرو ،فعالیتهای آموزشی دانشگاه همچنان
با بهرهگیری از ظرفیتهای مرکز یادگیری الکترونیکی استمرار یابد و همان
طور که دکتر محمود نيلي احمدآبادي ،رئيس محترم دانشگاه ،اعالم کردند
ط ناگهاني زيرساختهاي
دانشــگاه توانست با سرعت و با توجه به شراي 
الکترونيکي خود را براي آموزش مجازي آماده کند .براي آشنايي و اطالع
از اقدامات انجام شده در حوزه آموزش گفتوگويي با دکترحسيني ،معاون
محترم آموزشي دانشگاه ،انجام داديم.

گفت و گو :ليال احمدي
| جناب آقای دکتر حسینی دلیل اصرار
دانشگاه تهران برای برگزاری کالسها به
صورت الکترونیکی و ادامه فعالیت دانشگاه در
دوران بحران کرونا را چه میدانید؟

در دانشگاه تهران در نیم سال دوم ،حدود 7
هزار نفر دانشجو باید دانشآموخته شوند .این
موضوع در برنامهریزیهای دانشــگاه درنظر
گرفته شــده و اجرای آن از چند نظر بسیار
حائز اهمیت است .اول اینکه تعداد زیادی از
دانشجویان برای آینده شغلی و تحصیلی خود
برنامهریزی کردهاند و دانشگاه باید تمام توان
خود را به کارگیرد تا دانشجو به موقع بتواند
دانشآموخته شود و برنامهریزیهایی که برای
ادامه تحصیل در مقاطــع باالتر ،پذیرش در
دانشگاههای خارج از کشور ،اشتغال و نظام
وظیفه داشته ،دچار مشکل نشود.
موضوع مهم دیگر ایجاد تناسب بین ورودی
و خروجی دانشــگاه اســت .در سال آینده
مانند ســالهای قبل چیزی حــدود 12هزار
نفر دانشجو در دانشگاه پذیرش میشوند که
باید با تعداد دانشــجویانی که دانشآموخته
میشــوند و همچنین با امکانات دانشگاه از
جمله امکانات خوابگاهی ،آزمایشــگاهی و
کالسی تناسب داشته باشــد .از طرف دیگر
جوانان و خانوادههایی هستند که سالها برای
ورود به دانشگاه تهران برنامهریزی کردهاند و
این مهم است که دانشگاه بتواند پاسخگوی
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این بخش از مطالبات جامعه هم باشد .تالش دانشجویان و دانشگاه باید این باشد که در پذیرش
سال آتی با حداقل مشکل روبهرو شویم در غیر این صورت دانشگاه با مشکل مواجه خواهد شد.

| همانطور که رئيس محترم دانشگاه فرمودند دانشگاه توانست با سرعت و با توجه به شراي 
ط
ناگهاني زيرساختهاي الکترونيکي خود را براي آموزش مجازي آماده کند این مهم چگونه انجام
شد؟

دانشگاه تهران
دانشگاه بزرگي
است با تعدد
رشتهها در
مقاطع مختلف و
با درنظرگرفتن
پرديسها هزار
رشته در دانشگاه
در حال اجرا است
و از نظر تعداد هيچ
مرکزي با دانشگاه
نميتواند برابري
کند

حوزه آموزش دانشگاه تهران از گذشته در حوزه آموزشهاي الکترونيک سابقه نسبتا طوالني در
بين دانشگاههاي کشور دارا بوده و از دهه  ۸۰با تاسيس مرکز آموزشهاي الکترونيکي در دانشگاه
در واقع رويکردي را در حوزه آموزش ايجاد کرد تا بتواند بخشــي از فعاليتهاي آموزشي خود
را از طریق شيوههاي الکترونيکي به سرانجام برساند ،بنابراين تمهيداتي در گذشته انديشيده شده
است .شايد در ادامه بر اساس آنچه نيت بانيان اين مرکز بود مورد استفاده قرار نگرفت ،زیرا بيشتر
دورههايي که دانشــگاه اجرا کرده دورههاي مجازی بوده و دورههاي روزانه از این ظرفیت کمتر
استفاده کرده است.
بر اســاس آييننامههاي باالدستي به دانشــگاهها اجازه داده شده تا ده درصد ظرفيت برنامههاي
آموزش خود را به صورت الکترونيکي ارائه دهند ،اما از آنجا که اين کار نياز به فرهنگســازي،
فراهمکردن زيرساختهاي مناسبتر و توانمندسازي اعضاي هيأتعلمي داشت از اين ظرفيت ده
درصدي هم به طور کامل استفاده نشده بود .مجموع اين شرايط دست به دست هم داد و باعث
شــد ما در بحث آموزش الکترونيکي اگر چه تمهيدات و زیرساختهایی را فراهم کرديم ،ولي
در عمل دانشگاه وارد حوزه آموزش الکترونيک نشد و يا از اين شیوه به خوبي استفاده نکرد.
با توجه به تاکيد بر اســتفاده از فضاي الکترونيکي در دانشگاه سال گذشته و خيلي قبل از شيوع
کرونا در آئيننامه آموزشــي بازنگري شــد و با توجه به اهميت موضوع ،دانشگاه تهران تصميم
گرفت به جاي ده درصد از  ۲۰درصد اين ظرفيت استفاده نمايد.
همان طور که عرض کردم اين تصميم شوراي آموزش دانشگاه قبل از شيوع کرونا بوده ،دانشگاه
در اين فاصله براي اينکه از این ظرفیت بهتر بهرهمند شود ،مرکز يادگيري الکترونيکي را با مرکز
فناوري اطالعات ادغام کرد .به اين ترتيب ظرفيت مرکز فناوري اطالعات به منظور پشتيباني از
حوزه آموزش الکترونيکي به مرکز آموزشهاي الکترونيکي ملحق شد و تمامقد در خدمت اين
حوزه قرارگرفت.
معاونت آموزشي نيز از منظر سياستگذاري ،فرهنگسازي و برنامهريزي همچنان متولي آموزش
الکترونيکي در دانشــگاه است و بايد اقدامات خود را پيگيري کند .در همين ارتباط با تصويب
هيأترئيسه دانشــگاه ،معاونت آموزش موظف شد تا کارگروهي را متشکل از صاحبنظران و
متخصصان در حوزه آموزش الکترونيکي تشــکیل دهد تا بتواند این ماموریت را برنامهريزي و
سياستگذاري کنند.

| همانطور که میدانید دانشگاه تهران بزرگترین دانشگاه کشور است و تعداد کالسهای
درسی در آن بسیار زیاد است .چگونه دانشگاه توانست برای این حجم عظیم به صورت الکترونیک
کالس برگزار کند؟

اتفاقي که افتاده اين اســت که به يکباره همه دنيا از جمله آموزش عالي کشــور ،با ايجاد بحران
ناگهاني به ســمت تعطيلي کالسهاي حضوري رفت .در اين شرايط دو راه وجود داشت :اول
اينکه دانشگاهها ميتوانستند کال تعطيل شوند و منتظر عاديشدن شرايط بمانند يا اينکه با شرايط
و امکاناتي که دارند از ظرفيت آموزش الکترونيک بهره گيرند.
دانشگاه تهران در کشور جزء اولين دانشگاهها بود که چنين تصميمي را گرفت و در همان هفته
اول اسفند که اعالم بيماري شد ،هيأترئيسه دانشگاه تصميم گرفت برنامههاي آموزشي خود را
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به صورت مجازي ارائه دهد .در پي اين تصميم هم معاونت
آموزشــي و هم مرکز يادگيري الکترونيکي و مرکز فناوري
اطالعات با يک ماموريت و مسئوليت سنگين مواجه شدند .از
اين نظر که همانطور که گفتید دانشگاه تهران دانشگاه بزرگي
اســت با تعدد رشــتهها در مقاطع مختلف و با درنظرگرفتن
پرديسها هزار رشــته در دانشــگاه در حال اجرا است و از
نظر تعداد هيچ مرکزي با دانشگاه نميتواند برابري کند .تعداد
درسهايي که در يک ترم ارائه ميشود عدد بزرگي قريب به
 7هزار و ۵۰۰عنوان درس است ،منهاي بيش از  ۲هزار درس
عملي که بعضي از درسها در چند کالس ارائه ميشود مثل
درسهاي ســه واحدي که در دو کالس برگزار ميشود .در
دانشــگاه تهران چندين هزار کالس ،هم از نظر فني توســط
مرکــز آموزشهاي الکترونيک ،هــم از نظر قوانين ،مقررات
و تشــويق و همکاري توسط معاونت آموزشي و هم از نظر
همکاري اعضاي هيأتعلمي و دانشجويان هماهنگ کرديم.
بايد يک مجموعه کمک ميکردند تا اين شرايط فراهم ميشد
و چنین شد.

| دقیقا از چه زمانی و چگونه دانشگاه تهران کالسهای
الکترونیک خود را آغاز کرد؟

ما این اقدام را از هفته دوم اسفند شروع کردیم و بخش قابل
توجهی از کالسها به سمت حوزه آموزشهای الکترونیکی
حرکت کرد و در هفته دوم و ســوم 40درصد از برنامهها از
طریق  elearnدانشگاه و حتی سایر سامانهها اجرا شد .به این
صورت که دانشگاه در این مرحله به اعضای محترم هیأتعلمی
اجازه داد که از سایر سامانهها و از همه امکانات استفاده کنند.
اگرچه تاکید و اولویت دانشگاه استفاده از سامانههای دانشگاه
بوده اســت ،ولی هدف ،تولید محتوای درسی توسط اعضای
هیأتعلمی نیز بود که گنجینه ارزشمندی ایجاد کرده است .ما
در گذشــته تاسف میخوردیم که چرا اثر و نشانی از استادان
بزرگ دانشگاه که آمدند و رفتند وجود ندارد .ولی این شرایط
جدید فرصتــی ایجاد کرد که محتوا و نحوه تدریس اعضای
هیأتعلمی و استادان بزرگ را مستندسازی کنیم.
به هر حال تدریجا به سمت ارائه بیشتر آموزش الکترونیکی
حرکــت کردیــم .تالشهای همــکاران هم اضافه شــد و
آموزشهای الزم هم به اعضا داده شد و واحدهای ما رابطان
آموزشی را مشــخص کردند .مرکز آموزشهای الکترونیکی
تمامقد وارد شد و آموزشهای الزم را ارائه داد .حتی تعدادی
از اعضــای هیأتعلمی از ظرفیت تعطیــات نوروزی هم
اســتفاده کردند .اگر در تعطیالت نوروز ســال گذشته اعالم
میشد که اعضای هیأتعلمی و دانشجویان ملزم به استفاده
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از فضای آموزشــی هستند و باید تدریس کنند پذیرفته نبود،
ولی امســال در ایام نوروز کالسها به صورت زنده برگزار
شــد و در حال حاضر روزانه قریب به  30هزار نفر دسترسی
به کالسهای زنده وجود دارد که رکورد بســیار خوبی است
منهای دروسی که به صورت  offlineدر حال ارائه است،
یعنی؛ محتوا تولید ،ضبط و بارگذاری میشود.
به طور کلی بیش از90درصد کالسهای نظری ما به صورت
الکترونیکی ارائه میشود و در این فاصله هم دستورالعملها
و بخشــنامههای متعددی برای اطالع اعضای هیأتعلمی و
دانشــجویان صادر شده ،چرا که این شــرایط جدید نیاز به
دســتورالعملها و قوانین خاص خود را داشته و دارد و هنوز
برخی قوانین و مقررات را اصالح میکنیم تا بتوانیم در طول
ترم ارائه آموزش را تسهیل کنیم.
| با توجه به شرايط و بحراني که ناگهاني ايجاد شد،
اعضای هیأتعلمی و دانشجویان چگونه خود را برای سیستم
آموزشی جدید آماده کردند؟

مرکــز آموزشهای الکترونیکی از همــان ابتدا با روشهای
مختلف از جمله تماس با همکاران و فیلمهای آموزشی که در
این ارتباط تولید شدند ،آموزشهای الزم را برای هردو گروه
استادان و دانشجویان فراهم کرد.

| ظاهرا ً برای شرکت در کالسها مشکالتی از طرف
دانشجویان و استادان گزارش شد .برای برطرفکردن این
مشکالت چه کردید و اگر دانشجویان همچنان نتوانسته باشند
با شرایط جدید هماهنگ شوند چه تمهیداتی اندیشیده شده
است؟

واقعیت این است که از قبل باید فرهنگسازی در بهرهگیری
از آموزش الکترونیکی صورت میگرفت .زمانی که به صورت
ناگهانی ضرورت استفاده از این فضا پیش آمد با اما و اگرهای
زیادی از طرف اعضای هیأتعلمی و دانشــجویان روبهرو
شــدیم و شرایط مورد نیاز برای استفاده همکاران از این فضا
فراهم نبود ،اما اعضای محترم هیأتعلمی و دانشجویان عزیز
با وجود کاستیها و مشکالتی که پیش آمد با صبوری تحمل
کردند و حتی اعضای محترم هیأتعلمی قدیمی ما که گاهی
برای اســتفاده از این فضا بیشتر دچار مشکل میشدند با ما
همراه شدند و میتوان گفت در حال حاضر شرایط خوب و
مشارکت همکاران و دانشجویان قابل توجه و تحسینبرانگیز
است.
طبیعی اســت وقتی وارد شرایطی میشویم که ناگهانی پیش
آمده و از قبل تمهیدات کافی برای آن در نظر گرفته نشده به
نحوی بر کیفیت و کمیت آموزشی اثرگذار خواهد بود .دغدغه

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 10 125

دانشجویان و اعضای هیأتعلمی کیفیت آموزش است و تمام
تأکید و پیگیری ما این بود که کیفیت آموزش خدشهدار نشود،
ولی همانطور که میدانید فضای زیرساخت اینترنتی کشور
با مشکالتی همراه است یا برخی دانشجویان امکانات الزم را
برای دسترســی در اختیار ندارند .همه اینها مورد توجه قرار
گرفته است و ما ســعی کردیم در آئیننامهها و مقرراتمان
به شــکلی این مالحظات را در نظر بگیریم و اگر دانشجویی
نتوانســته امکانات الزم را فراهم کند تا آموزش ببیند ،بتواند
درس را حذف کند.
تاکید میکنم برای دانشــجویانی که در این شرایط با مشکل
مواجه شــدند هم مالحظاتی را در نظر میگیریم تا این ترم
آموزشی را با موفقیت به پایان برسانیم.

| در گذشته حذف درس با رعایت نصاب حداقل  14واحد
انجام میشد در شرایط کرونایی و با توجه به مشکالتی که فرمودید
برخی دانشجویان با آن مواجه هستند به چه صورت خواهد بود؟

همان طور که اشاره کردید در گذشته حذف درس با رعایت
حدنصاب حداقل  14واحد انجام میشد ،ولی در شرایط جدید
بدون در نظر گرفتن این نصاب دانشجو میتواند درس مورد
نظر را حذف کند و یــا درخصوص درسهای عملی که در
تابستان برگزار میشود ،اگر دانشجویی نخواهد و یا نتواند در
تابستان کالس داشته باشد ،میتواند درس را حذف کند و از
کالسهای ترم بعد استفاده کند و یا استاد اعالم کند درس به
صورت ناتمام در ترم بعد ارائه میشــود ،یعنی؛ در سرجمع
واحدهای ترم بعد دانشجو محاسبه نمیشود.

همچنین در گذشته اگر دانشجویی در یک ترم مشروط میشد
در ترم بعد نمیتوانســت بیش از  14واحد اخذ کند ،ولی در
این شرلیط این قاعده را اصالح کردیم و دانشجویانی که در
این ترم مشروط میشوند در ترم بعد میتوانند  20واحد اخذ
کند.
به هر حال ســعی کردیم شــرایط خاص دانشجو را درنظر
بگیریم از جمله اینکه دانشــجویانی که بخواهند حذف ترم
بدون احتســاب در سنوات داشته باشــند به دانشکدهها این
اجازه داده شده که با این درخواست دانشجو در صورتی که
دالیل موجه داشته باشد و با تأیید کمیسیون موافقت شود.

| موضوع مهم دیگر که بیشتر دغدغه دانشجویان است
موضوع امتحانات است .امتحانات در ترم کرونایی چگونه
خواهد بود؟

در بحث امتحانات با ابهام مواجه هســتیم و شیوه برگزاری
الکترونیکــی نیز مشــکالتی دارد ،چرا که زیرســاختها و
امکاناتی را میطلبد که بسیاری از دانشگاهها در اختیار ندارند.
در بســیاری از دانشگاههای دنیا از جمله در آمریکای شمالی
تصمیــم گرفتند که این ترم را به صورت قبولی و ردی اعالم
کنند که خوب شیوه ارزیابی راحتی است ،ولی ما نمیتوانیم
بدینصورت عمل نماییم ،چرا که نمره در سیســتم آموزشی
دانشگاههای ایران جایگاه ویژهای دارد و در موارد زیادی در
سرنوشــت بعدی دانشجو موثر است که شاید در کشورهای
غربی این نقش کمرنگ باشد.
در مجموع در شورای آموزشــی دانشگاه به این جمعبندی
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نرسیدیم که سیستم قبولی و ردی را بپذیریم .در برخی مقاطع
مثال در دوره دکتری استادان میتوانند ارزیابیهای مستمری
که در طول ترم داشتهاند یا یا با آزمونهای موردی که برگزار
کردهاند نمره را اعالم کنند .در دوره کارشناسی هم شاید استاد
بتواند ارزیابی مستمر را در طول ترم داشته باشد ،اما ابهاماتی
از طرف دانشــجو مطرح میشــود که نمیتوان آن را نادیده
گرفت ،مثال اینکه نتوانسته در کالسها شرکت کند و عدالت
آموزشی ایجاب میکند ضمن دیدن این شرایط ارزیابی دقیق
و صحیحی از دانشجو داشته باشــیم .این موضوع حساسی
اســت که اگر جدی گرفته نشــود میتواند بعدها تبعاتی را
ایجاب کند .بنابراین تاکید ما این است که در شرایط مناسب
امتحان را به صورت حضوری برگزار کنیم.
| تاریخ احتمالی برگزاری امتحانات را چه زمانی پیشبینی
میکنید؟

بر اســاس تقویم آموزشی گذشته کالسهای ما تا  16خرداد
باید برگزار میشــد ،ولی به دلیل تعطیالتی که وجود داشت
یک هفته برای برگزاری کالسهای جبرانی درنظر گرفته شد
که  17تا  22خرداد اعالم شــده بــود و امتحانات نیز از 24
خرداد آغاز و  25تیر خاتمه مییافت ،اما با توجه به شــرایط
ایجاد شــده تا بتوانیم وضعیت را به نقطه با ثباتی برسانیم و
زیرســاختها را فراهم کنیم دو هفته را از دست دادیم ،لذا
بایــد دوهفته را به ترم اضافه کنیم به این ترتیب قاعدتا پایان
کالسها  4و 5تیرمــاه خواهد بود و امتحانات ما از  7تیرماه
آغاز خواهد شد.
در بحــث حضوریبــودن امتحانــات و چگونگی حضور
دانشجویان تابع تصمیم ستاد کمیته ملی مباره با کرونا هستیم
و اگر قرار باشــد به صورت حضوری برگزار شود ،به دلیل
جمعیت زیاد دانشــجویی ،امکان دارد دانشــگاه به صورت
مرحلــهای امتحانات را برگزار کند ،ولی قطعا پایان ترم ما از
نظر آموزشی  4تیرماه است.
و تــا  4و 5تیرکالسهــای نظری را به پایان میرســانیم و
کالسهای عملی هم قاعدتا بعد از برگزاری امتحانات شروع
میشود ،یعنی؛ از اوایل مرداد و تا اواخر شهریور ادامه مییابد.
دروس عملی که به صورت الکترونیکی قابل ارائه نبود به دو
بخش تقسیم میشــود :یک بخش کارگاهی ،آزمایشگاهی و
کارورزی هستند که الزامات خاص خود را برای اجرا دارند
که امیدواریم در تابستان برگزار شود.
| اخیرا اعالم کردید که پایاننامهها میتوانند دفاع شوند.
روند دفاع از پایاننامهها به چه صورت است؟

همان طور که اعالم شــد پایاننامههــا میتوانند به صورت
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الکترونیکی برگزار و دفاع شــود .اولین مورد هم دانشجویی
بود که در اســفند پذیرش خارج از کشور داشت و اقدامات
خود را انجام داده بود و باید دفاع میکرد و با این سوال مواجه
شدیم که باید چه کنیم .ما این مجوز را به صورت موردی به
این دانشــجو دادیم ،چرا که شرایط ایجاد شده خارج از اراده
دانشجو بود و ما امکانات را برای این دانشجو فراهم کردیم و
استادان راهنما و مشاور هم پذیرفتند.
بعد از آن اعالم کردیم کــه پایاننامهها میتوانند به صورت
الکترونیکی برگزار شود که این نیاز به آمادهکردن زیرساختهای
الزم ،چگونگی برگزاری ،گرفتن فایلها ،امضای الکترونیک،
ضبط برنامه ،اعالم کفایت استادان و ثبت نمره داشت که باید
توسط مرکز آموزشهای الکترونیک انجام میشد.
البتــه فصل دفاعیات در این نیمســال عمدتا در خرداد ،تیر
و خصوصا شــهریور خواهد بود و انتظار دفاعیات بیشتر در
ماههای آتی را داریم .از ســوی دیگر اعالم شده که استادان
میتوانند برای انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و نقشی
که به عنوان مسئولیت اجتماعی دارند در دانشکدهها حضور
داشته باشــند ،ولی این حضور را برای دانشجو نپذیرفتهایم.
مثال برای دفاع از پایاننامه هیأت داوران میتوانند در دانشکده
جمع شوند.
اگر در تابســتان شــرایط به ثبات برســد ،دفاع به صورت
حضوری برگزار خواهد شــد ،ولی دانشــجو مانند گذشته
نمیتواند میهمان داشته باشد و صرفا حضور دانشجو و هیأت
داوران مجاز خواهد بود.
درخصوص زمان دفاعیات بر اساس مقررات براي دانشجويان
نیم ســال ششــم پایان تیرماه بود که تا مهرماه تمدید شد و
دانشجویان میتوانند بدون احتساب سنوات از پایاننامههای
خود دفاع کنند.

| شرایط کاری و پذیرش ارباب رجوع در معاونت آموزشی
در شریط بحران کرونا چگونه بود؟

حوزه خدماتی آموزش جزء حوزههایی است که نمیتوانست
تعطیل شود .هرچند در شرایط خاصی هستیم ،ولی تا زمانی
که تقاضا وجود دارد و ارباب رجوع مراجعه میکند با رعایت
اصول فاصلهگذاری اجتماعی و در نظر گرفتن سالمت ارباب
رجوع و همکاران حوزه حضــور داریم .دانشآموختگان ما
مراجعان ما هســتند ،هر چند که بسیاری از اقدامات آموزش
مثل صدور گواهی موقت و دانشنامه و بسیاری کارهای دیگر
در فضای الکترونیکی و در سامانههای ما انجام میشود ،ولی
همچنان برخی به دلیل مســائلی که در حوزه آموزشی دارند
مراجعه میکنند و همکاران ما پاسخگوی مراجعان هستند.
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قبل از شــرایط جدید ،دفتر پیشخوان خدمات آموزشی و میز خدمات آموزشی را ایجاد کردیم و
هدف ما این بود که ما عمده خدمات آن به صورت الکترونیکی باشد .با این حال به رغم شرایط
ســخت دوران کرونا اگر واقعا تقاضایی باشد و نیاز به حضور مراجعان باشد ،ما پاسخگو هستیم.
همچنین کارشناســان ما با توجه به شــرایط موجود کارهای خود را از طریق اتوماسیون پیگیری
میکنند ،چرا که روزانه با تقاضاهای زیادی روبهرو هستیم .جلسات معمول حوزه معاونت از جمله
جلسات جذب دانشگاه ،هیأتممیزه و ترفیعات در حال برگزاری است و سیستم آموزشی دانشگاه
فعالیت خود را ادامه میدهد.

در عصري زندگي
ميکنيم که حوزه
آموزش ترکيبي
جايگاه ويژهاي پيدا
کرده است و مهم
اين است که ما
بتوانيم از مجموع
ظرفيتها به خوبي
استفاده کنيم

| بر اساس اعالم معاونت آموزشی جشنواره آموزش امسال هم با وجود شرایط جدید برگزار
خواهد شد نحوه برگزاری این جشنواره به چه صورت خواهد بود؟

قبل از ماجرای کرونا تصمیم ما بر این بود که به دلیل تقارن هفته معلم و ماه مبارک رمضان جشنواره
آمــوزش را در خــرداد و با حضور جمعیت زیاد برگزار کنیم ،اما با ایجاد شــرایط بحران کرونا
جشنواره آموزش را  22اردیبهشت و با حضور  40الی  50نفر از برگزيدگان با رعایت فاصلهگذاری
اجتماعــی به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد و مخاطبان میتوانند از طریق پخش زنده که
مرکز فناوری اطالعات امکان آن را فراهم میکند به صورت مجازی در این مراســم حضور پیدا
کنند .به هر حال امسال جشنواره را برگزار و برگزيدگان را معرفی خواهیم کرد.
| همکاری مرکز فناوری اطالعات دانشگاه در پیشبرد اهداف آموزش را تا چه اندازه تاثیرگذار میدانید.

مرکز آموزشهای الکترونیکی تا همین چندی پپیش زیر نظر معاونت آمورشی بود و رئیس مرکز به
پیشنهاد معاونت آموزشی و با حکم ریاست دانشگاه منصوب شد .در سال گذشته بر اساس تصمیم
هیأترئیسه این مرکز به مرکز فناوری اطالعات دانشگاه پیوست که اقدام بسیار خوبی بود و باعث
شد بعد از ایجاد شرایط اپیدمی کرونا با مدیریت یکپارچه تمام ظرفیت دو واحد در کنار یکدیگر
قرار بگیرد و به اجرا و پشتیبانی آموزش الکترونیک در دانشگاه کمک کند .این مرکز کارگاههایی را
برای آشنایی همکاران برای کار در این فضا برگزار کرد و رابطانی را برای هر واحد در نظر گرفت
که با استادان در تماس باشند و نسبت به رفع اشکاالت موجود اقدام نمایند .این تالشها انجام شد
که در برخی از پردیسها و دانشکدهها با کیفیت و سرعت بیشتری عمل شد و در برخی دیگر با
سرعت کمتر جلو رفتند.
| در پایان اگر مطلب دیگری را الزم میدانید بفرمایید.

وقتي ســخن از آموزش الکترونيکي به ميان ميآيد بــه معناي جايگزيني آن با آموزش حضوري
نيست و ما همچنان تاکيد داريم که آموزش حضوري جايگاه ويژهاي را درمجموع آموزشها دارد.
فرهنگي که در تعامل بين استاد و دانشجو در فضاي کالسهاي حضوري شکل ميگيرد در فضاي
الکترونيکي کمرنگ اســت .وقتي از آموزش الکترونيکي سخن ميگوييم به معناي ناديدهگرفتن
آموزش حضوري نيست .بحث آموزشهاي الکترونيک موافقان و مخالفان خود را دارد ،در حالي
که در عصري زندگي ميکنيم که حوزه آموزش ترکيبي جايگاه ويژهاي پيدا کرده است و مهم اين
است که ما بتوانيم از مجموع ظرفيتها به خوبي استفاده کنيم.
از همه همکاران در مرکزآموزش های الکترونیک که دراین مدت تالش کردند و زیرســاختها
و فضای الکترونیکی را فراهم کردند و همچنین همکاران معاونت آموزشــی و ســایر بخشهای
دانشگاه سپاسگزارم .به هر حال این تصمیم شورای آموزشی دانشگاه ،هیأترئیسه و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری است و همه ما باید در این جهت حرکت کنیم .ممکن است عضوی از اعضای
هیأتعلمی نتواند با برنامه پیش برود و یا دانشجویی امکان دسترسی نداشته باشد ضمن رعایت
شرایط این عزیزان ،برنامههای دانشگاه نباید متوقف شود.
| با تشکر از اینکه در این گفت و گو شرکت کردید.

گـــــــــــزارش های خبــــری

مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فوالد
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
احداث شد

تعطیلی دانشگاهها و حرکت بهسمت
آموزش مجازی در دوران کرونا تصمیم
بسیار درستی بود

دانشگاه تهران برنامهای برای الزام به
حضور دانشجویان ندارد

برگزیدگان هفتمین جشنواره آموزش
دانشگاه تهران تقدیر شدند
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برگزیدگان هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران تقدیر شدند
اعضای هیأتعلمی ،پیشکســوتان ،مدیران و کارشناســان
برگزیده هفتمین جشــنواره آموزش دانشــگاه تهران تقدیر
شدند.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران ،در هفتمین جشــنواره
آمــوزش دانشــگاه کــه  22اردیبهشــت  1399با حضور
برگزیدگان برگزار شد ،برگزاری این جشنواره را نشاندهنده
اهمیت آموزش در دانشــگاه تهران عنوان کرد و افزود« :اگر
زمانی نقش آموزش کمرنگ نشان داده میشد ،امروز هم در
عمــل و هم در تفکر ،آموزش محور اصلی و مهمترین رکن
دانشــگاه است .حوزههای دیگر به لحاظ کیفیت و کمیت به
شــدت به آموزش وابسته هستند ،چرا که شروع و موفقیت
هر اقدامی با آموزش آغاز میشود و دانشگاه تهران بهعنوان
مهمترین مرکز آموزش عالی کشــور باید به این امر همچنان
بهصورت یک موضوع اساسی بپردازد».
دکتر نیلی احمدآبادی ،با بیان اینکه انتخاب استادان برگزیده
در دانشگاه تهران کار بسیار دشواری است ،خاطرنشان کرد:
«همه اســتادان این دانشــگاه جزء بهترینها هستند .همه بر
این امر آگاه هســتیم که برای جذب اعضای هیأتعلمی در
دانشگاه یک فرایند سخت و پیچیدهای وجود دارد تا یک فرد
بهعنوان عضو هیأتعلمی پذیرفته شود .رقابت بسیار سنگینی
بین بهترینها برای ورود به دانشگاه تهران وجود دارد و وقتی
بهترینها وارد میشوند ،انتخاب برترینها بین بهترینها کار
سختی است».
رئیس دانشگاه تهران با اشــاره به موضوع کرونا و تغییرات
ناشــی از شــیوع این ویروس ،تصریح کرد« :شاید در آغاز
شــیوع این ویروس ،جنبههای منفــی آن و اثراتی که روی
جامعه میگذاشت ،تأثیرات اقتصادی و اجتماعی و همچنین
افرادی که از دست دادیم ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود.
بســیاری از اتفاقاتی که در پی شیوع این ویروس پدید آمد
اجتنابناپذیر بود ،اما این موضوع دارای اهمیت است که ما
بهعنوان یک انســان چگونه از یک رخدادی که مایه تأسف
شــد ،میتوانیم برای ایجاد شــرایط بهتر در همه امور بهره
بگیریم .این ویروس همه ارکان کشورها را تحت تأثیر قرار
داد و از اتفاقي بود که هیچ بخشــی از جامعه بيتأثیر از آن
نبود».

وی در ادامه افزود« :رخدادهایی چون بالیای طبیعی و برخی
از بیماریهای دیگر ،معموالً بخشــی از جوامع و کشــورها
را در برمیگیرد ،اگر چه در کشــور مــا به طور مثال زمانی
که ســیل و یا زلزله میآید ،همه مردم متأثر میشوند ،اما در
عمل بخشی از کشور از حرکت باز میماند و یا دچار مشکل
میشــود .کرونا همه بخشهای کشور و حتی جهان را متأثر
کرد و خود این امر یک آگاهی به ما رســاند و اینکه ما برای
زندگی در یک شــرایط نامعلوم با جهل روبهرو هستیم و تا
به امروز این چنین از جهل خود آگاهی نداشــتیم و فهمیدن
این موضوع بهعنوان کسانی که فکر و تعقل میکنیم ،اهمیت
بســياري دارد و به طور حتم به دنبال راه حل مناســب نیز
خواهیم رفت».
دکتر نیلی احمدآبادی با برشمردن مسئولیت اجتماعی بهعنوان
یکی از وظایف مهم و اصلی دانشــگاه تهران ،گفت« :اینکه
مســئولیت اجتماعی امروز در برنامه پنجساله دانشگاه تهران
مطرح شده است ،به این معنی نیست که یک امر جدید است،
بلکه در گذشته نیز وجود داشته و وقتی ما گزارش مسئولیت
اجتماعی دانشگاه تهران را بررسی میکردیم ،مالحظه شد که
این دانشگاه همواره در سطح ملی و بینالمللی نقش مؤثری
در عرصه مســئولیت اجتماعی داشته و در حال حاضر ما بر
روی این مسأله تأکید بیشتری داریم».
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه امروزه ما در دانشگاه تهران
به شکل سازمانیافته و دقیقتر مسئولیت اجتماعی را پیگیری
میکنیــم ،افزود« :تــاش داریم تأثیر و نقــش اجتماعی را
پررنگتر کنیم ،چرا که فکر میکنیم توانمندیهای زیادی در
این زمینه وجود دارد .دانشگاه تهران باید در چند عرصه در
شرایط دشوار کنونی مسئولیت اجتماعی را بهتر اجرا میکرد
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که نخست بحث آموزش بود .همچنان که در ابتدا برخی از
مراکز اعالم کردند که بهصورت دو هفته دانشــگاهها تعطیل
و در انتهای ترم به طول ترم اضافه شود ،اما ارزیابی دانشگاه
تهران بر این این بود که این مسئله میتواند ادامهدار باشد ،در
حالیکه یک هفته تعطیلی آموزش نیز قابل قبول نیست .چون
اگر ما در آموزش تعطیلی یا وقفه ایجاد میکردیم ،در مقابل
تاریخ و مردم باید پاسخگو میشدیم که چگونه این دانشگاه
با این امکانات و زیرســاختها وظیفــه خود را انجام نداده
است و همچنین باید پاسخگوی وقت تلف شده جوانان نیز
میشدیم».
وی با اشاره به طرح فاصلهگذاری اجتماعی و در خانهماندن
دانشجویان تاکيد کرد« :دانشگاه تهران با در نظر گرفتن تمامی
جوانب از همان شروع تعطیلی آموزشهای حضوری ،روند
آموزشهای مجازی را با توجه به امکانات و ســاختارهایی
آغاز کرد که در خود داشت و خوشبختانه این روند با همت
و تالش همه همکاران اعم از دانشجویان ،کارمندان و اعضای
هیأتعلمــی با موفقیت ادامه پیدا کــرد و امروز ما گزارش
عملکرد خوبی در آموزش الکترونیکی داریم».
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار
کرد« :همواره گفته میشــد که در دانشــگاه تهران ،تغییرات
و نوآوری به ســختی صورت میگیرد ،بــه دلیل اینکه بدنه
دانشــگاه بزرگ و به سنتها بسیار وابسته است و همچنین
ارزشهایی دارد که آن ارزشها مایه اصلی حرکت دانشگاه
اســت و باعث میشــود که در برابر نوآوری با کندی پاسخ
دهد .البته امروز این تفکر را بنده قبول ندارم و دانشگاه نه تنها
در حوزه آموزش بلکه در حوزههای پژوهش و فناوری هم
خوب عمل کرده اســت ،اما با توجه به اینکه بخش آموزش
نیازمند به همکاری بیشتر دانشجویان و استادان بود ،در این
زمینه کار سختی پیش رو داشتیم».
رئیس دانشــگاه تهران تأکید کرد« :در حال حاضر ما نگران
مردم ،مسائل اجتماعی و اقتصادی هستیم و باید دانش خود
را امروز بیش از گذشته در خدمت کشور و جهان قرار دهیم.
به همین دلیل دانشــگاه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی
بیش از گذشته خوشــههای فکری را فعال کرده است .این
خوشــهها از گذشته در دانشــگاه فعال بوده و گزارشهای
متعددی را در این حوزهها منتشــر کردهاند .در واقع در ابتدا
به نظر میرســید که مبارزه با ویروس کرونا فقط در حوزه
پزشکی متمرکز است ،ولی اینگونه نیست ،امروزه مشخص
شــده که دانشبنیادی و دانش پایه چقدر میتواند با اهمیت
باشــد ،چرا که ما در مورد موضوعی صحبت میکردیم که
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هیچ شناختی از آن نداشــتیم و این شناخت وقتی به دست
میآید که از علوم پایه استفاده کنیم».
وی با اشــاره به اینکه در گذشــته افراطــی در زمینه دانش
کاربردی در کشــور شــکل گرفته بود ،گفت« :در آن زمان
فقط به کاربرد تکیه میشــد ،ارزش هرچیــزی را با کاربرد
میســنجیدند و دانشبنیادی مورد توجــه نبود ،در حالیکه
امروز اگر چیزی را بهعنوان کاربرد میشناســیم ،بهطور حتم
قبل از آن دانشــمندان ،اصول دانشپایه را مشخص کردهاند.
در حال حاضر مشخص شده است که اگر ما با تکیه بر دانش
پایه عمل نکنیم در مقابله بــا ویروس کرونا موفق نخواهیم
بود ،به همین دليل همه علوم باید با یکدیگر در تعامل باشند
تا در این زمینه یک کار بینرشتهای صورت بگیرد».
دکتر نیلی احمدآبادی خاطرنشان کرد« :با تشکیل کارگروهها
و همچنین همکاری بیندانشگاهی به دنبال ارائه راهکارهای
مناســب برای عبور از بحران کنونی هستیم .ما در این زمینه
پیشــنهاداتی را ارائه دادهایم تا عالوه بر اینکه بتوانیم شرایط
فعلــی را کنتــرل و مدیریت کنیم ،روشهــا و راهکارهای
برخورد با پســاکرونا را نیز داشته باشیم .اگر سریع حرکت
کنیم ،ما هم میتوانیم در ردیف کشــورهایی قرار بگیریم که
نــوآوری ،خالقیت و دانش مقابله با ویروس را به راحتی به
دنیا عرضه کنیم و این یک جایگاه ویژهای را برای کشــور و
دانشگاههای ما به همراه خواهد داشت».
رئیس دانشــگاه تهران گفت« :با توجه به شرایط پیش آمده،
کشورها برای فروش محصوالت خود و بهویژه در حوزه غذا
فکر خواهند کرد .به همین دلیل امروز امنیت غذایی در حوزه
جغرافیایی هر کشــوری مطرح اســت و این مسئله احتماالً
در حوزههای دیگر هم تســری پیدا کند .ما در حوزه امنیت
غذایی کارگروهی تشکیل دادهایم تا بررسی شود که چگونه
میتوانیم به توسعه محصوالت کشاورزی و فرآوردهها کمک
کنیم .مرزهای جغرافیایی برای مقابله با ویروس کرونا معنی
ندارد و تمامی کشــورها باید فکری برای حل این مشــکل
کنند».
وی در پایان با اشاره به وضعیت و شرایط دنیا در پسا کرونا
عنوان کرد« :با توجه به پتانسیلهای علمی ،توانمندی یافتن
داروی قطعی یا واکســن مقابله با ویروس کرونا در کشــور
وجود دارد و ما میتوانیم این افتخار را نصیب کشــور خود
بکنیــم .اینکه پس از کرونا در دنیا با چــه تغییراتی روبهرو
هستیم از موضوعاتی است که تمام کسانی که بر روی آن در
حال کار هستند ،در واقع سناریونویسی میکنند .ما بهعنوان
دانشگاه باید بر روی این مسئله فکر کنیم که پساکرونا کشور
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ما و همچنین شــرایط دنیا چگونه خواهد شد تا در مقابله با
حوادث آتی بیدفاع نباشیم».
دکتر سید حسین حســینی ،معاون آموزشی دانشگاه تهران،
نیز در ادامه این مراســم گفت« :با توجه به شرایط پیشآمده
از نعمت حضور دانشــجویان در دانشگاه بیبهره هستیم ،اما
همچنان آموزش متوقف نشده است .بهرغم تمامی مشکالت،
دانشگاه تهران جزء اولین دانشگاههای کشور بود که تصمیم
گرفت آموزش خود را به هر نحو ممکن ادامه دهد».
وی افــزود« :در حال حاضر بیش از  ۷هــزار و  ۵۰۰عنوان
درس در دانشــگاه تهران تدریس میشود و البته با احتساب
درسهای عملــی حدود  ۹هزار و  ۵۰۰عنوان درس در این
ترم ارائه شده است .با توجه به وسعت دانشگاه تهران ،تغییر
یک شیوه آموزشــی معمول و ایجاد یک روش جدید قطع ًا
مشکالتی را به همراه داشته است».
معاون آموزشی دانشگاه تهران توضيح داد« :در این جشنواره
همانند هر سال پیشکســوتان عرصه آموزش دانشگاه تهران
حضور دارند که از هر کمیسیون یک برگزیده معرفی خواهد
شد ،آنان ستارگان آموزشی دانشگاه تهران هستند .همچنین
بر اساس شاخصهای موجود چون کیفیت آموزش ،حضور
تمام وقــت ،نوآوری در آموزش و ترجمه و تألیف کتاب از
اعضای هیأتعلمی دانشــگاه نیز به عنوان برگزیده هفتمین
جشنواره تقدیر خواهد شد».
دکتر حســینی در ادامه سخنان خود گزارشــی از اقدامات
آموزشی دانشگاه تهران ارائه کرد و گفت« :آموزش بهعنوان
پایه و اساس و خمیرمایه فعالیتهای دانشگاه است .هر کجا
نقــش و جایگاه آموزش خوب دیده شــده ،بهطور قطع آن
ســازمان در حوزه فعالیتهای دیگر هــم موفق عمل کرده
است .از سیاســتهایی که این دانشگاه طی سالهای اخیر
دنبال میکرد ،بحث سامانهســپاری خدمات آموزشــی در
دانشــگاه تهران بود .در واقع هر سال ما بخشی از خدمات
آموزشی را به سمت سامانهسپاری حرکت دادیم و مهمترین

اقدامی که در سال  ۹۸انجام شد ،سامانهسپاری فرایند آزمون
جامع ،گواهی اشتغال به تحصیل ،انصراف از تحصیل ،صدور
گواهی موقت و فرایند تصویب پروپوزال ،پایاننامه و رساله
بوده است».
به گفته وی ایجاد میز خدمات آموزشــی در ســتاد دانشگاه
تهران از دیگر اقدامات مهم آموزشــی در سال گذشته بوده
که امســال این کار بهصورت شــبکه بین ستاد و واحدهای
دانشگاه تهران ،به نحو کاملتری به اجرا خواهد رسید تا در
پاسخگویی به خدمات آموزشی نقش مؤثری ارائه شود.
معاون آموزشی دانشــگاه تهران حذف پروندههای فیزیکی
را نیز از دیگر برنامههای مؤثر آموزشــی دانشــگاه برشمرد
و افزود« :این موضوع یک پروژه چندینســاله بود ،در حال
حاضر کلیه پروندههای دانشــجویان دانشــگاه تهران از بدو
تأســیس دانشــگاه تا کنون بهصورت الکترونیکی در اختیار
است و کارشناســان ما برای انجام کارهای جاری لزومی به
مراجعــه به پروندههای فیزیکی ندارند و این جزء افتخارات
دانشگاه به شمار میرود».
دکتر حســینی همچنیــن با بیان اینکه بازنگــری ،اصالح و
تغییر آئیننامهها و مقررات و دســتورالعملهای آموزشی از
دیگر برنامههای مهم آموزشــی در دانشــگاه است ،تصريح
کرد« :دانشــگاه تهران در طول فعالیتهای خود آئیننامهها
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و مقررات آموزشــی متعددی را وضع کــرده بود که گاهی
تعدد قوانین و مقررات در اجرا برای کارشناســان دســت و
پاگیر بود .ما سال گذشته اصالح این آئیننامهها را نهایی و به
همه واحدها ابالغ کردیم و در حال حاضر همه کارشناســان
واحدها با یک دستورالعمل واحد و مشخص اقدام میکنند که
بهصورت یک کتابچه و الکترونیکی در اختیار دارند».
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به سیاست
دانشگاه تهران در پذیرش دانشــجو گفت« :سیاست تعدیل
پذیرش دانشجو در سالهای گذشته در دانشگاه تهران دنبال
شد و در حال حاضر به یک شاخص نسبت استاد به دانشجوی
خوبی دست یافتهایم که این شاخص حدود یک به  ۱۸است».
معاون آموزشی دانشگاه تهران تاکيد کرد« :بازنگری و تدوین
سیاســتهای جذب یکی دیگر از موضوعاتی بود که ســال
گذشته در دانشگاه به آن پرداخته شد .بر این اساس شخصی
که میخواهد جذب دانشگاه تهران شود باید برنامه مشخصی
برای ورود به دانشگاه داشته باشد .دپارتمان یا دانشکده باید
هدف خود از جذب هیأتعلمــی را بیان کند .این موضوع
در گذشته با ابهامات و اشــکاالت زیادی روبهرو بود که در
حال حاضر استخدامهایی که در دانشگاهها انجام میشود ،بر
اساس سیاست جذب دانشگاه است که به تأیید هیأت جذب
دانشگاه رسیده اســت .همچنین سامانهسپاری فرایند ترفیع
اعضای هیأتعلمی از دیگر برنامههای آموزشی دانشگاه است
و در حال حاضر بسیاری از مشکالت ترفیع حل شده است و
همکاران ما با دقت زیاد پروندههای ترفیع را بررسی میکنند».
دکتر حســینی همچنین از تدوین آئیننامه دو وجهی مقطع
کارشناسی در سال گذشته خبر داد و گفت« :در این آئیننامه
عنوان شده برای دانشــجویی که در این مقطع وارد دانشگاه
میشود ،شرایط و تمهیداتی فراهم میشود که دانشجو بتواند
عالوه بر تحصیل در رشــته اصلی در یک رشــته فرعی نیز
آموزشهایی را کســب کند .در حال حاضر این اقدام انجام
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میشود ،اگرچه شیوع کرونا بر روی اجرای آن تأثیر گذاشته
است ،اما همزمان با ابالغ آن در شهریور دپارتمانها به سمت
بازنگری برنامههای خود حرکت کردند و تعداد قابل توجهی
برنامهها اصالح شــده است و ما امیدواریم در سال تحصیلی
آینده این برنامه در قالب اجرایی درآید».
وی در پایان خاطر نشان کرد« :دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت دانشگاههای استان تهران در دانشگاه تهران ،راهاندازی
و فعالیتهای خوبی در این زمینه شروع شده است ،امیدواریم
بهعنوان بزرگترین دانشگاه کشور بتوانیم مسئولیت نظارت
بر کیفیت آموزش را به خوبی انجام دهیم .همچنین در ســال
گذشــته جلسات هماندیشــی زیادی بین مدیران آموزش و
مدیران گروهی دانشکدههای مختلف برگزار شده است».
در بخش دیگری از این مراســم دکتر عباس بازرگان ،استاد
پیشکســوت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ دکتر سید
محمدعلی توکل کوثری ،اســتاد دانشــکده علوم اجتماعی
و دکتر حســن ابراهیمــی ،مدیر کل برنامهریــزی و نظارت
آموزش معاونت آموزشــی دانشگاه تهران ،به ایراد سخنرانی
پرداختند .تقدیر از اعضای هیأتعلمی ،پیشکسوتان ،مدیران
و کارشناســان برگزیده پایانبخش هفتمین جشنواره آموزش
دانشگاه تهران بود.
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لیست اسامی برگزیدگان هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
کارشناسان برتر حوزه آموزش در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه
کمیسیون تخصصی

پردیس /دانشکده

نام و نام خانوادگی

کمیسیون علوم انسانی

دانشکده مطالعات جهان

افشین نسیمی

کمیسیون تخصصی علوم پایه

پردیس علوم

سحر خواجه ئیان

کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری

دانشکده جغرافیا

میترا جالل اقدسیان

کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی

سعید محفوظیان

کمیسیون تخصصی فنی

پردیس دانشکده های فنی

زهره قطبی

کمیسیون تخصصی هنر و معماری

پردیس هنرهای زیبا

معصومه اسماعیل زاده

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

اعظم رسولی

مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی
دانشگاه

پروین سهیل شماعی

ستاد دانشگاه

اعضای هیات علمی برگزیده آموزشی در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه
نام پردیس/دانشکده

نام و نام خانوادگی

پردیس ابوریحان

دکتر پیام زرافشان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر محمود بی جن خان

دانشکده اقتصاد

دکتر حسن سبحانی

دانشکده الهیات و معارف اسالمی

دکتر عبدالرسول کشفی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر فواد صیدی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکتر حمید احمدی

دانشکده جغرافیا

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشکده دامپزشکی

دکتر مسعود طالب خان گروسی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر محمد رضا شرفی جم

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

دکتر ماندانا صدر زاده اردبیلی

موسسه ژئوفیریک

ي متولي عنبران
دكتر سيد هان 

پردیس علوم

دکتر رضا نوزعیم
دکتر بهمن زینلی

دانشکده علوم اجتماعی

دکتر سید محمد علی توکل کوثری

دانشکده علوم و فنون نوین

دكتر مهدی فکور
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دكتر مصطفي ارسالي صالحي نسب
دكتر فريبا بهرامي بوده اللو
پردیس دانشکده های فنی

دكتر علي فاخر
دكتر شهره فاطمي
دكتر حسين شكوهمند
دكتر مهدي ملكان
دكتر محمود احمدپور داریانی

دانشکده کارآفرینی

دکتر مقداد جورغالمی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

ل كالنتري
دكتر خلي 
دكتر اكبر ديزجي
دكتر احسان عبدی

دانشکده مدیریت

دکتر سعید روحانی

دانشکده مطالعات جهان

دکتر جهانگیر کرمی

پردیس هنرهای زیبا

دکتر صدیقه مسائلی

پردیس بین المللی کیش

دکتر آلبرت بغزیان

مرکز آموزشهای الکترونیکی

دکتر اعظم مانی ورنوسفادرانی
دکتر علیرضا صادقی

پردیس فارابی

دکتر روح اله شهیدی

پیشکسوتان برگزیده آموزشی در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه
نام پردیس/دانشکده

نام و نام خانوادگی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر علی اشرف صادقی

دانشکده دامپزشکی

دکتر محمدعلی راد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر عباس بازرگان

پردیس دانشکده های فنی

دكتر احمد فیض دیزجی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر ایرج ملک محمدی

پردیس هنرهای زیبا

دکتر یواف دارش

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

دکتر غالمحسین ریاضی

معاون آموزشی برگزیده در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه
نام پردیس/دانشکده

نام و نام خانوادگی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر مجتبی دلشاد
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در نشست معاونان دانشگاه با دانشجویان مطرح شد

دانشگاه تهران برنامهای برای
الزام به حضور دانشجویان ندارد

توشنود دانشجویان با معاونان آموزشی،
نشست مجازی گف 
دانشــجویی و طرح و برنامه دانشگاه تهران ،با هدف بررسی
مشــکالت دانشــجویان و همچنیــن دریافــت دیدگاهها و
پیشنهادهای آنان برای لحاظکردن در تصمیمگیرهای دانشگاه،
 ۲۹اردیبهشت ،۱۳۹۹برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران ،این جلسه با پرسشی
در خصوص زمان اعالم بازگشایی دانشگاهها از  ۱۷خرداد و
اینکه آیا شرکت در کالسهای جبرانی اجباری است یا خیر،
از ســوی یکی از دانشــجویان آغاز شد که دکتر سید حسین
حسینی ،معاون آموزشی دانشگاه تهران ،در پاسخ به این پرسش
و با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه تهران برنامهای برای الزام
به حضور دانشجویان در دانشگاه ندارد ،گفت« :دانشگاه تهران
برنامه برگزاری امتحانــات خود را از هفتم تیرماه اعالم کرده
اســت .بنابراین برنامه و زمان حضور دانشجویان در دانشگاه
هنوز در حال بررســی اســت ،اگر چه در این فاصله حسب
صالحدید استاد و در صورتی که دانشجویان نیز تقاضا داشته
باشند ،میتوانند برای رفع مشــکل به دانشگاه مراجعه کنند.
شرایط و نحوه برگزاری آزمون نیز متعاقب ًا اعالم خواهد شد».
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران در خصوص نحوه حضور

دانشجویان کارشناسیارشد در دانشگاه تاکيد کرد« :برخی از
دانشجویان کارشناسیارشد بهویژه کسانی که پایاننامه دارند،
ضرورت دارد که در دانشــگاه و خوابــگاه حضور یابند .بر
این اساس پیرو دســتور رئیس دانشگاه ،مکاتبهای با معاونت
آموزشــی وزارت علوم ،صورت گرفته و طی آن درخواست
شده تا نسبت به اخذ مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا ،برای
حضور این دسته از دانشجویان کارشناسیارشد اقدام الزم به
عمل آید .شاید بتوان گفت دانشگاه تهران تنها دانشگاهی است
که در این زمینه اقدام نموده و موضوع در حال پیگیری است».
دکتر حسینی ،با اشاره به بخشنامههای ابالغی از سوی معاونت
آموزشــی ،درباره نحوه ارائه درسهای عملی ،حذف درس و
همچنین شــیوه معرفی به استاد گفت« :بازگشایی دانشگاه بر
اساس تصمیمگیری ســتاد ملی مبارزه با کرونا خواهد بود .با
توجه به رویکرد اتخاذ شده و با در نظر گرفتن شرایط پیشرو،
امیدواریم که این فرصت را داشــته باشیم تا بالفاصله پس از
برگزاری آزمونها درسهای عملی را از نیمه تیرماه به بعد در
دانشگاه ارائه دهیم».
وی افزود« :در مورد حــذف درس نیز قب ً
ال بهگونهای بود که
دانشجویان باید درخواست خود را به واحدها ارائه میدادند.
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در حال حاضر و بنا بر تصمیمات اتخاذشــده ،دانشــجویان
کارشناسی سه درس و کارشناسیارشد یک درس را میتوانند
حــذف کنند و برای حذف این درسها هیچگونه محدودیتی
وجود ندارد و حتی نصاب واحد هم اعمال نمیشود .این روند
از طریق سامانه انجام میشود و دانشجو میتواند مطابق مقررات
ابالغی بدون مراجعه به واحد و از طریق سامانه گلستان درس
مورد نظر خود را حذف کند .در مورد معرفی به استاد ،ترم باید
به پایان برســد و دانشجو طبق شرایط میتواند تا سه درس را
بر اساس مقررات جدید معرفی به استاد بگیرد ،زمان معرفی به
استاد هم معموالً شهریور و مهر است».
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران در خصوص پرسشهای
طرح شده در زمینه مســائل مربوط به نحوه پرداخت شهریه
و همچنین عودت آن اظهار کــرد« :در حال حاضر عودت و
محاسبه شهریه کار بسیار پیچیدهای است .با توجه به مطالبی
که در گذشته اعالم شده ،دانشجو اگر شهریهپرداز باشد و ترم
آن حذف شود ،ترم بعد بستانکار خواهد بود .همچنین به تعداد
درســی هم که حذف کرده از دانشگاه بستانکار میشود ،اگر
این دانشجو در ترمهای آتی از کسر پرداخت شهریه برخوردار
شود ،قطع ًا متناسب با تعداد واحدی که کسر شده ،باید شهریه
متناسب را پرداخت کند».
دکتر حســینی در ادامه افزود« :تاریخ آزمــون جامع دکتری
بالفاصله بعد از مشخصشدن زمان بازگشایی دانشگاه اعالم
خواهد شــد .همچنین از نیمه اول خــرداد ،آزمون زبان برای
دانشجویانی برگزار میشود که قب ً
ال آزمون ندادهاند .البته برای
جلوگیری از تجمع زیاد ،قرار بر این است که این آزمونها با
حضور تعداد کمتری و حدود  ۲۰۰-۲۵۰دانشجو برگزار شود،
منتهی تعداد آزمونها افزایش پیدا خواهد کرد و در هفته سه تا
چهار آزمون برگزار خواهد شد».
وی در پاســخ به پرســش دیگری درباره نحــوه برخورد با
دانشــجویانی که در کالسهای مجازی غیبت میکنند عنوان
کرد« :بحث حضور و غیاب در اختیار استاد است ،آنچه ما در
شروع این ترم و در شوراهای آموزشی تأکید کردیم بر این بود
که اگر دانشجویان به دلیل مشکالتی نتوانستند سر کالس زنده
حضور پیدا کنند و امکان دسترسی به فایل صوتی استاد برای
دانشجو فراهم باشد ،استادان در این زمینه کمک کنند تا برای
اینگونه موارد غیبت محسوب نشود تا جایی که ممکن است
تالش میکنیم و از همکاران درخواست داریم که به این دلیل
دانشجویان را ملزم به حذف درس نکنند».
معاون آموزشی دانشــگاه تهران در پاسخ به گالیه دانشجوی
مقطع دکتری که با توجه به مشکالت پیشآمده امکان شرکت

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 125

در آزمون جامع برای وی میســر نیست و اینکه در این میان
تکلیف شهریه پرداختی چه میشود ،گفت« :درست است که
دانشجویان مقطع دکتری ترم به ترم مبلغی را پرداخت میکنند،
اما شهریه دوره دکتری ،ترمی تعریف نشده است ،بلکه شهریه
دوره کل در هشت نیمسال تقســیط شده است .بنابراین این
گونه نیســت که برای همان نیمسال آن مبلغ از سوی دانشگاه
اخذ میشــود ،البته دو نیمسال هم دانشگاه اضافه کرده است،
یعنی؛ دانشجویان شهریهپرداز و دانشجویان روزانه ده نیمسال
ســنوات عادی و مجاز آنها اســت و دانشجویان شهریهپرداز
در هشــت نیمسال که شهریه برای آنها تعریف شده مبلغی را
میپردازند و دو نیمســال هم بدون پرداخت شهریه هستند و
بعدها اگر مشمول سنوات اضافی شدند ،باید شهریه آن را نیز
پرداخت کنند .هر چند برای مقطع کارشناسیارشــد اینگونه
نیســت و مبلغی را که این دانشجویان پرداخت میکنند برای
درس و واحدهایی است که در طول یک ترم اخذ کردهاند».
دکتر حســینی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به
اینکه تعدادی از دانشــجویان تحصیالت تکمیلی درخواست
حذف ترم دارند ،تأکید کرد« :دانشگاه مشکالت و مالحظات
دانشــجویان را رصد میکند و مورد توجه قرار میدهد .نگاه
دانشــگاه این اســت که تا جای ممکن به کسانی که در این
مســیر دچار مشکل شدهاند کمک کند .اینکه دانشجویی یک
نیمســال حذف ترم بدون احتســاب در سنوات داشته باشد،
جزء اختیارات کمیسیون موارد خاص دانشگاه است .البته این
اختیار به واحدهای دانشگاه تفویض شده و قرار بر این است
تا دانشجویان درخواســتهای خود را ارائه دهند تا واحدها
بر اساس دستورالعملهای تدوین شده و همچنین لحاظ همه
مسائل و با رویکرد کمک به دانشجویان سعی کنند تا مشکالت
آنان حل شــود .اگر واحد درخواست دانشجو را مورد تأیید
قرار نداد ،درخواست میتواند مجدد در کمیسیون موارد خاص
دانشگاه طرح و بررسی شود».
وی با بیان اینکه تصمیم دانشگاه تهران بر این است تا امتحانات
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پایان ترم را بهصــورت حضوری برگزار کند ،گفت« :البته به
اســتادان اجازه داده شــده تا جایی که امکان دارد با مدیریت
صحیح ،آزمون درسها را الکترونیکی برگزار کنند .در مقطع
کارشناســی مالحظاتی داریم ،چون نمره در این مقطع نسبت
به مقاطع دیگر برای دانشجویان از اهمیت بیشتری برخوردار
است .بنابراین هدف دانشگاه این است تا این آزمون با کیفیت و
با لحاظ همه مسائل برگزار شود ،اما چگونگی برگزاری آزمون
هنوز اعالم نشده است و یکی از موضوعات در حال بررسی
ایجاد شرایط برای برگزاری آزمون در مراکز استانهاست».
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران در پاســخ به درخواست
دانشجویان مبنی بر احتساب ارزشیابی کالسها در طول ترم
به جای امتحانات پایان ترم خاطرنشــان کرد« :ارزشیابی حین
ترم همیشــه مورد توجه بوده و میتواند بخشی از نمره پایان
ترم را تشکیل دهد ،اما نمیتواند جایگزین کلی آزمون شود و
ضرورت دارد بهویژه در کارشناسیارشد امتحان پایان ترم نیز
برگزار شود».
دکتر حســینی ،با بیان اینکه مهلت دفاع رساله دکتری تا پایان
مهر تمدید شده است ،در پاسخ به گالیه دانشجویان مبنی بر
درخواست حذف ترم به دلیل عدم تصویب پروپوزال افزود:
«رسیدگی به پروپوزالها سامانهای شده است .دانشجو میتواند
درخواســت خود را از طریق سامانه ارائه دهد و ما به واحدها
تأکید کردهایم تا پروپوزالها را مورد رســیدگی قرار دهند و
تمامی این درخواســتها در ســامانه ثبت میشود و قابلیت
پیگیری دارند ،اما اگر درخواستی بهطور مثال در بهمن ماه ثبت
سامانه شد و تاکنون گروه پاسخی نداده باشد ،این موضوع قابل
رسیدگی است».
وی درباره درس تربیت بدنی عمومــی و ارائه این درس در
شــرایط کنونی گفت« :تربیت بدنی یک درس عملی است و
همزمان با ارائه درسهای عملی این درس هم باید ارائه شود.
درس تربیت بدنی عمومی برای مقطع کارشناسی است و اینکه
به دلیل آن دانشجویان باید تابستان در دانشگاه حضور پیدا کنند

و متحمل هزینه شوند و مشکالتی را ایجاد میکرد ،از طرف
دیگر تعدادی از دانشجویان ،این ترم باید فارغالتحصیل شوند.
در مجموع با مذاکراتی که با دانشــکده تربیت بدنی دانشگاه
صورت گرفت قرار بر این شــد تا برنامه آموزشی درسهای
تربیت بدنی  ۱و  ۲متناسب با شرایط فعلی و بهصورت مجازی
ارائه شــود .بنابراین آن دسته از دانشجویان کارشناسی که در
این نیمسال فارغالتحصیل میشوند ،میتوانند این درس را به
شکل مجازی اخذ کنند و اگر دانشجویی نخواهد این درس را
به این گونه بگذراند ،میتواند آن را حذف و به ترمهای بعدی
موکول کند».
معاون آموزشی دانشگاه تهران در ادامه این نشست مجازی و
در پاسخ به این پرسش که آیا نحوه آموزش استادان در سامانه
مجازی ارزیابی میشود و یا خیر تاکيد کرد« :با توجه به شرایط
به وجود آمده نحوه و ســواالت ارزیابی تا حدودی نسبت به
نیمسالهای گذشته متفاوت شده است .در حال اصالح بخشی
از ســواالت قید شده در ارزیابی هستیم و زمان آن هم تمدید
میشود .ارزیابی نحوه عملکرد آموزشی استادان در برگزاری
کالسهای مجازی بهطور حتم انجام میشود».
دکتر حسینی در پاسخ به دانشجوی دیگری درباره نحوه دفاع
از پایاننامهها نیز گفت« :هماکنون دفاع پایاننامهها بهصورت
الکترونیکی صورت میگیرد و اگر دانشگاه زمانی را برای دفاع
حضوری اعالم کند و چنین شرایطی فراهم شود ،دفاع حضوری
نیز خواهیم داشت .البته شرایط دفاع حضوری همانند گذشته
نیست و فقط با حضور دانشجو و هیأت داوران جلسه برگزار
خواهد شــد .تأخیری را نباید در دفاع دانشجو شاهد باشیم و
اگر مورد خاصی بود باید به معاونت آموزشی منعکس شود».
وی با تاکيد بر اینکه درسهای جبرانی باید از مقطع کارشناسی
اخذ شــوند ،افزود« :برای اخذ درسهای جبرانی دانشجو با
شرکت در مقطع کارشناسی نباید هزینه بپردازد ،اما واحدهای
خاصی هســتند که به دلیل مالحظاتــی کالسهای جداگانه
برگزار میکنند ،مانند دانشکده مطالعات جهان که کالسهایی
با زبان تخصصی برگزار میکند و در این شرایط دانشجویان را
نمیتوان به کالسهای کارشناسی ارجاع داد .در چنین حالتی
امکان اخذ شهریه از درسهای جبرانی وجود دارد ،بنابراین در
مجموع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای اخذ دروس
جبرانی نباید شــهریه بپردازند .البته اگر دانشجویی برای اخذ
درسهای جبرانی شهریه پرداخت کرده ،قابلیت پیگیری دارد».
معاون آموزشــی دانشگاه تهران دانشــجویانی که به اینترنت
دسترســی نداشــتهاند را جزء موارد خاص برشمرد و افزود:
«این دانشجویان باید دلیل خود را به واحد مربوط اعالم کنند
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و قطع ًا مورد عنایت کمیســیون ذیربط قــرار خواهد گرفت.
همچنین در مورد امکان حذف درسهای عملی باید گفت که
دانشــجو میتواند سه درس خود را حذف کند و محدودیتی
برای آن گذاشته نشــده است .ممکن است برخی از واحدها
مالحظاتی در ارائه درس حذف شده در ترم بعد داشته باشند
که دانشــجو باید آن را با شرایط خود تطبیق دهد ،اما با توجه
به بخشنامههای دانشگاه محدودیتی برای حذف درس وجود
ندارد و دانشجو میتواند سه درس را حذف کند ،هر چند که
آن درس عملی باشد».
دکتر حسینی در خصوص درخواست دانشجویی مبنی بر حذف
مشروطی در ترم جاری پاسخ داد« :مشروطی را نمیتوان حذف
کرد .در شــرایط عادی دانشجوی مشروطی برای نیمسال بعد
فقط  ۱۴واحد میتواند اخذ کند ،منتهی بنا بر تصمیم شورای
آموزشی ،دانشگاه تســهیلی در این ارتباط قائل شده ،بر این
اساس دانشجویانی که معدل کل آنان باالی  ۱۲باشد ،میتوانند
در ترم بعد تا سقف  ۲۰واحد درس را اخذ کنند».
وی با بیان اینکه برای دانشجویان خارجی دانشگاه تصمیماتی
را اتخاذ خواهد کرد ،گفت« :برای کلیه دانشجویان خارجی که
در خارج از کشور هســتند و در حال حاضر امکان برگشت
آنها فراهم نیست ،آزمون بهصورت الکترونیکی برگزار خواهد
شــد و اگر خواستند حذف ترم کنند ،بدون احتساب ترم این
دانشــجویان حذف خواهد شد .دانشجویانی خارجی هم که
مقیم داخل کشور هستند ،تابع مقررات دیگر دانشجویان شاغل
به تحصیل خواهند بود».
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران در پاســخ به درخواست
دانشجویی مبنی بر بیاثرکردن نمره تصریح کرد« :بحث بیاثر
کردن نمره در آئیننامه آموزشی قبلی وزارت علوم عنوان شده
بــود .در حال حاضر این مقــررات از طرف وزارت علوم در
آئیننامههای آموزشی حذف شده است بنابراین امکان بیاثر
کردن نمره وجود ندارد».
دکتر حســینی با تاکيــد بر حفظ کيفيــت در ارائه دروس به
صورت مجازی خاطر نشــان کرد« :دانشگاه ادعا ندارد که با
توجه به شرایط کنونی توانسته کیفیت صددرصدی ارائه دهد.
اولین نکته در بحث آموزش الکترونیکی این است که این نوع
آموزش بسیار سختتر از آموزش حضوری است و با توجه
بــه مالحظاتی که در بحث آموزشهــای الکترونیکی وجود
دارد ،یک اســتاد باید بیش از گذشته وقت بگذارد و شرایط و
امکانات را فراهم آورد .همه دنیا از جمله دانشگاهها مواجه با
پدیده جدیدی شدهاند و در چنین شرایطی بهطور قطع رضایت
حداکثری وجود نخواهد شد .امیدواریم با تالشها و تمهیداتی
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که صورت میگیرد مشکالت را به کمترین میزان برسانیم».
وی در ادامه و در پاســخ به درخواســتی مبنی بر افزودن یک
ترم به ســنوات همه دانشجویان خاطرنشان کرد« :اگر شرایط
دانشــگاه به گونهای رقم میخورد که ما میتوانستیم این کار
را انجام دهیم ،میتوانســت مورد اقدام قرار گیرد ،اما واقعیت
این است که برای دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه
کشــور در خصوص پذیرش دانشجو ظرفيتي تعریف شده و
شــرایط خاص خود را دارد .در سال حدود ۱۲هزار دانشجو
پذیرش داریم که این روند یک ورودی و خروجی دارد .در نیم
سال دوم باید حدود  ۷تا  ۸هزار دانشجو فارغالتحصیل شوند
تا در مهرماه بتوانیم میزبان دانشجویان جدیدالورود باشیم ،باید
همه زیرساختهای دانشگاه در این خصوص در نظر گرفته
شود».
معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود« :این موضوع چندجانبهای
اســت که تمامی ابعاد آن باید در نظر گرفته شــود ،به همین
دلیل چنین شرایطی برای دانشگاه فراهم نمیشود که به سنوات
دانشجویان یک ترم اضافه کند .اما شاید بتوان فقط به درصدی
از این دانشجویان کمک کرد که متأثر از شرایط موجود شدهاند
و تا یک نیمسال برای آنها اضافه شود ،البته افزایش سنوات در
بحث نظام وظیفه هم تأثیرگذار خواهد بود».
دکتر حسینی در ادامه اعالم کرد که پروپوزال دکتری بهصورت
مجازی نیز میتواند ارائه شود و دانشجو باید بر اساس مقررات
مربوط ،پروپوزال خود را به تصویب گروه مربوط برساند.
وی همچنین در پاسخ به پرســش دانشجویی مبنی بر نحوه
ارزیابی اســتادانی کــه تدریس نکردهاند و فقــط جزوه ارائه
دادهاند ،گفت« :این موارد باید در ارزیابی دانشجو لحاظ شود.
دانشگاه ساز و کارهای رسیدگی خاص خود را دارد .ارزیابی
در جاهای متعددی مورد محاسبه قرار میگیرد و البته نخستین
آن در بحث ترفیع ســالیانه یک عضو هیأت علمی است و در
بحث ارتقاء هم همینگونه عمل خواهد شد ،البته دانشگاه هم
در این زمینه با مقــررات نظارتی پیگیریهای الزم را خواهد
کرد».
در بخش دیگر این نشست ،دکتر سعید حبیبا ،معاون دانشجویی
دانشگاه تهران ،در پاســخ به سوال دانشجویان درباره زمان و
شرایط بازگشایی خوابگاهها گفت« :همانگونه که دانشجویان
اطالع دارند ،تعطیلی خوابگاهها و عدم حضور دانشــجویان
در دانشگاه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت گرفته
است .بهعنوان معلمان و مسئوالن دانشگاه قطع ًا تمایلی برای
تعطیلی دانشــگاه نداریم ،اما تا زمانی که اجازه داده نشود ما
نمیتوانیم خوابگاهها را بازگشایی کنیم».
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وی افزود« :تاکنون مجوز حضور در دانشگاه برای دانشجویان
دکتــری که برای انجام فعالیتهای خود نیاز به آزمایشــگاه،
کارگاه و یا مزرعه دارند ،صادر و فراخوانهای آن نیز از طریق
سامانه گلســتان ابالغ شده است .این دانشجویان متقاضی که
کالسهای خود را به پایان رسانده و پایاننامه آنها نیز مشخص
شده اســت ،میتوانند برای استفاده از این شرایط درخواست
خود را ارائه دهند و فقط دانشــگاه مجوز در اختیار گذاشتن
خوابگاه برای این گروه از دانشــجویان را دارد و برای حضور
دیگر دانشــجویان در خوابگاهها دانشــگاه ،در حال حاضر
مجوزی وجود ندارد».
دکتر حبیبا درباره سواالت طرح شده در زمینه شهریه خوابگاهها
گفت« :از تاریخی که دانشــجویان خوابگاه را تخلیه کردهاند
بستانکار دانشگاه هستند و این شهریه محفوظ خواهد بود و
زمانی که دانشگاه باز شد این مبلغ محاسبه و در صورت نیاز
مابقی آن از دانشجو اخذ میشود».
در ادامه این نشســت ،دکتر علی مقاری ،معاون طرح و برنامه
دانشگاه تهران ،در زمینه تأمین اعتبار و اقدامات صورت گرفته
حوزه این معاونت با توجه به شرایط و بحران کنونی گفت« :از
همان روزهای نخستین که بیماری کرونا در کشور شیوع پیدا
کرد دانشگاه تهران برای مقابله با این بیماری و کنترل وضعیت
و شرایط پیش آمده ستادی را تشکیل داد .این ستاد در اسفندماه
سال گذشته چندین جلسه برگزار کرد و بحثهای حفاظتی و
بهداشتی در این جلسهها بررسی و بر اساس آن اعتبارات مورد
نیاز تأمین شد».
دکتر مقاری در ادامه عنوان کرد« :در این شــرایط با توجه به
اینکه دانشــجویان در دانشــگاه حضور فیزیکی نداشتند و از
طرف دیگر کارکنان و اســتادان بهصورت الکترونیکی مسائل
خود را پیگیری میکردند ،فضای دانشگاه به لحاظ مشکالتی
که ویروس کرونا ایجاد کــرده بود تا حدودی در امنیت قرار
گرفت ،اما دانشــگاه تهران کمک کرد تا در بخشهای فعال

دانشــگاه نیز مسائل بهداشتی به طور حداکثری رعایت شود.
در حال حاضر امکان حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه
و خوابگاه فراهم نیســت و اگر زمانی الزامی به حضور آنان و
بهویژه دانشجویان شهرستانی در دانشگاه بود ،به طور حتم باید
تدبیرهای الزم به خصوص در بحث خوابگاهها در نظر گرفته
شود».
در ابتدای این نشست ،دکتر ســید امید فاطمی ،رئیس مرکز
یادگیری الکترونی دانشــگاه تهران ،به تبییــن مطالبی درباره
یادگیری الکترونیکی ،یادگیری آینــده و روشهای نوین در
یاددهی و یادگیری پرداخت.
وی همچنین در بخشــی از سخنان خود گزارشی از اقدامات
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران ارائه کرد و طراحی
و راهاندازی سامانه  e-learnبرقراری تعرفه رایگان اینترنت
برای اتصال به سامانه ،تهیه راهنماها ،ایجاد کالس تستی زنده،
اقدامات پشتیبانی و اعطای وام برای تهیه دستگاه را از کارها و
فعالیتهای این مرکز برشمرد.
دکتر فاطمی گفت« :حدود  ۴هزار کالس زنده در طول هفته
برگزار میشــود و این آمار فقط مربوط به سامانه e-learn
است .یادگیری در آینده ،یادگیری محتوامحور ،فعالیتمحور،
دانشجومحور و شبکهمحور خواهد بود که این چهار گزینه در
بحث یادگیری الکترونیکی بسیار تأثیرگذار هستند».
در این نشست همچنین موضوعاتی چون کارآموزی دانشجویان
در تابستان ،نحوه برگزاری آزمونها با در نظرگرفتن وضعیت
متفاوت شیوع بیماری کرونا در استانها ،وضعیت دانشجویان
پردیــس بینالمللی کیــش ،امکان برگزاری آزمون شــفاهی
بهصورت مجازی ،مشــکالت تعیین وقت جلسه دفاع ،نحوه
و زمان استفاده از خوابگاهها ،توجه به کیفیت آموزش مجازی
و نحوه ارائه درسها ،درخواست ارزیابی عملکرد استادان در
زمینه آموزش مجازی ،درخواست تصریح در تدوین ابالغیهها
و آئیننامههای آموزشــی ،رســیدگی به سیستم سرمایشی و
وضعیت خوابگاههای کاسپین ،نحوه ارائه پروپوزال و مشکالت
نظام وظیفه به دلیل طوالنیشــدن زمان فارغالتحصیلی ،نحوه
برگزاری آزمونهای بینالمللی بعد از بازگشــایی دانشگاه و
سواالت دیگری نیز مطرح و از سوی مسئوالن دانشگاه ،به آنها
پاسخ داده شد.
این نشســت که بیش از سه ســاعت به طول انجامید ،بنا به
درخواست اولیه دانشجویان و تأکید هیأترئیسه دانشگاه مبنی
بر پاسخگویی مستقیم به درخواستها و سواالت دانشجویان
دانشگاه ،برنامهریزی و انجام شد.
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رئيس دانشگاه تهران در بیست و هفتمین اجالس رؤسای دانشگاههای بزرگ:

تعطیلی دانشگاهها و حرکت به سمت آموزش مجازی
در دوران کرونا تصمیم بسیار درستی بود

رئیس دانشــگاه تهران ،با اشاره به شــرایط ویژهای که
بحران کرونا برای کشــور ایجاد کرد ،گفت« :مدیریت
دانشگاهها در شــرایط بحران موضوع پیچیدهای بود و
تعطیلی مراکز آموزش عالی و حرکت به سمت آموزش
مجازی ،تصمیم بســیار درســتي بود و دســتاوردهای
بزرگی هم برای کشور داشت».
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،دکتر محمود
نیلی احمدآبادی که در بیستوهفتمین اجالس رؤسای
دانشــگاههای بزرگ کشور در دانشــگاه تربیتمدرس
ســخن میگفت ،ضمن اشــاره به این موضوع افزود:
«اینکه دانشــگاههای بزرگ ما به ســرعت توانستند از
زیرساختهای الکترونیکی خود برای ارائه آموزشهای
مجازی اســتفاده کنند تا کالسهای آموزشــی از شکل
حضــوری به ســمت آموزشهای مجازی بــرود ،کار
بزرگی بود که هم نشــاندهنده توانایی دانشگاههای ما
در تطبیق با بحرانهاســت و هم نشــانه اینکه میتوان
بحرانهای مهم را با اســتفاده درست از زیرساختهای
تکنولوژیکیِ خوب مدیریت کرد».
وی خاطرنشــان کرد« :به خاطر این ویروس ،شــرایط
کشــور وضع پیچیدهای یافت و طبع ًا دانشگاه هم تحت
تأثیــر عوارض این اپیدمی قرار گرفــت ،اما تأثیری که

این موضوع بر دانشــگاهها داشت ،بیشتر از بخشهای
دیگر بود ،چون ما در دانشــگاه ،کالسهای فشــرده،
خوابگاههای فشرده و تراکم جمعیتی نسبت ًا باالیی داشتیم
که احتمال خطر شیوع را باالتر میبرد و به همین دلیل،
دانشگاه در این بحران یکی از نگرانترین بخشها برای
ســامت دانشجویان ،استادان و کارکنان بود و مدیریت
این شرایط کار بسیار دشواری بود».
رئیس اجالس رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور ،با بیان
اینکه بحث ویروس کرونا موضوع پیچیدهای اســت که
دنیا هم نتوانسته آن را به خوبی مدیریت کند و هنوز هم
با گذشــت چند ماه ،همه کشورها با آن درگیر هستند،
تاکيد کرد« :تقریبا شرایط اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی
همه کشــورها در مقابله با این ویروس یکسان است و
کســی نمیتواند ادعا کند این بحران را بهتر از دیگری
مدیریت کرده ،اما نکته مهم این است که همه کشورها
متوجه شدند که برخورد علمی با این موضوع و استفاده
از روشهــای علمی و ابزار و تکنولوژی علمی در مهار
این بحران نقش ویژهای دارد و همین امر نشــاندهنده
آن اســت که دانشــگاهها نقش تعیینکنندهای در رفع
بحرانهای بزرگ دارند».
دکتــر نیلی احمدآبــادی در ادامه ســخنان خود گفت:
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«جامعه انتظار دارد که دانشگاه هم بتواند شرایط بحرانی
خود را مدیریت کنــد و هم به مدیریت بحران در کل
کشور کمک کند .در قضیه کرونا هم این انتظار وجود
داشت و به همین دلیل ما به دنبال بررسی راهکارهایی
برای رفع مشــکالت پیش آمده اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگــی بودیم و با اســتفاده از دانش صاحبنظران،
پیشــنهاداتی را آماده کرده و بــه دولت ارائه کردیم که
امید داریم مورد استفاده قرار گیرد .مهم آن است که هم
در زمــان درگیری با بحران و هم پس از آن ،همفکری
ساختار اجرایی با دانشــگاهها ادامه پیدا کند و حتی با
توجه به فضایی که وجود دارد ،دســتاوردهای خوب
این همفکری ،به کشورهای دیگر هم منتقل شود ،چرا
که در این شــرایط ،هر کشوری راهکار موفقی در هر
بخشی ارائه کند ،مورد استقبال و استفاده دیگر کشورها
قرار میگیرد».
رئیس دانشــگاه تهران با اشــاره به تالش مراکز علمی
و فناوری کشــور برای کمک به حل این بحران عنوان
کرد« :همه دانشگاهها با نهایت توان در این امر مشارکت
کردند ،اما مشــکل یا شاید بتوان گفت نقیصهای که در
این زمینه وجود داشــت ،این بود که ما در کشور یک
ســتاد ملی مدیریت علم و فناوری برای مقابله با کرونا
نداشــتیم تا این فعالیتها را هماهنگ کند و همافزایی
الزم را بین آنها ایجاد کند .بنابراین الزم است که در این
زمینه با صرف هزینه و حمایت مناسب ،هماهنگیهای
بیشــتری صورت گیرد تا هم برای رفع بحران ناشی از
ایــن ویروس و هم پیدا کردن داروی مؤثر یا واکســن

آن ،همفکری و همکاری کاملتری رخ دهد و شــاید
هم دانشگاههای ما بتوانند افتخار کشف این واکسن را
نصیب ایرانیان کنند».
رئیس اجالس رؤسای دانشــگاههای بزرگ کشور در
پایان سخنان خود تاکيد کرد« :حوزهای در کشور وجود
ندارد که دانشــگاهها نتوانند در آن وارد شوند و نقش
مؤثر خود را نشــان دهند .در این بحران هم دیدیم که
در آغاز تصور میشد صرف ًا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی نقش دارد ،اما بعد مشخص شد که
دانشــگاههای دیگر هم باید در همــه ابعاد این بحران
وارد شــده و راهکارهای مرتبــط را ارائه کنند؛ چون
این موضوع فقط مســأله بهداشتی و پزشکی نیست و
تبعات زیادی در جامعه به همــراه دارد .بنابراین همه
باید در این زمینه تالش شایسته بنماییم تا سنگینی بار
این بحران از دوش کادر بهداشــتی و درمانی برداشته
شود و این امر نیازمند تعامل همهجانبه بین بخشهای
دانشگاهی و اجرایی کشور است که امیدواریم در این
شرایط ،به طور خاص مورد توجه و اهتمام قرار گرفته
و محقق شود».
بیســتوهفتمین اجالس رؤســای دانشگاههای بزرگ
کشــور ۴ ،اردیبهشــت  ،۱۳۹۹بــا حضور رؤســای
دانشــگاههای بزرگ کشــور ،بــه میزبانی دانشــگاه
تربیتمدرس برگزار شــد که در این نشست ،رؤسای
بیشــتر دانشــگاههای مذکور ،به صــورت مجازی در
اجالس حضور یافتند و به ارائه دیدگاههای خود درباره
موضوعات مورد بحث پرداختند.
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مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فوالد در پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران احداث شد
مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فوالد ،با رویکرد حرکت
به سمت تحول دیجیتال در صنعت فوالد کشور ،در پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران احداث شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از پارک
علم و فناوری دانشــگاه ،مراســم احداث مرکز نوآوری
تحول دیجیتال در فوالد ،با رویکرد حرکت به سمت تحول
دیجیتال در صنعت فوالد کشــور ۱۳ ،خــرداد  ،۱۳۹۹در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،برگزار شد .این پروژه
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
فوالد مبارکه اصفهان و دانشــگاه تهران و با هدف ایجاد
استارتآپ استودیو تحول دیجیتال در صنعت فوالد برای
استقرار هستههای نوآور و شرکتهای فناور ،برگزار شد.
دکتر عباس زارعی هنزکی ،رئیــس پارک علم و فناوری
دانشــگاه تهران ،در اين مراســم با بیان اینکه امروز برای
دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه ،روز بزرگی
است ،خاطر نشــان کرد« :در اقتصاد نوآوری ،هنگامی که
دانشگاه ،صنعت و دولت در کنار یکدیگر قرار میگیرند،

توفیق رخ میدهد و امروز چنین روزی است».
دکتر زارعی همچنین به زنجیره ارزش پارک علم و فناوری
دانشــگاه تهران از مرحله ایدهیابی تا توسعه کسب و کار
اشــاره کرد و شــرحی از برنامههای پارک علم و فناوری
دانشــگاه تهران مانند بذر ،جوانه ،رویش و… ارائه داد،
سپس فرایندهای ســرمایهگذاری و حمایتها و خدمات
پارک را تشریح کرد.
رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران مرکز نوآوری
تحــول دیجیتــال را مرکزی پیشرو و نــوآور در تحول
دیجیتال صنعت فوالد دانســت و مأموریت این مرکز را
ایجاد و شتابدهی هستههای نوآور و پیشرشد و سپس
تشــکیل و حمایت شرکتهای رشــدی و پسارشدی به
منظور توسعه زنجیره ارزشــی تحول دیجیتال در صنایع
فوالد و سایر صنایع عنوان کرد.
دکتر زارعی در پایان گفت« :مرکز نوآوری تحول دیجیتال
نقطــه آغازی براي حرکت به ســمت تحول دیجیتال در
صنعت فوالد کشــور اســت و با هدف ایجــاد بازوهای
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تحقیقاتــی و اجرایی برای صنعت فوالد مبارکه و ارائه
خدمات و محصوالت منطبق با زنجیره ارزشی فوالد،
استفاده از پتانسیلهای دانشی موجود در دانشگاه براي
برطرفسازی چالشهای موجود در صنایع ،استفاده از
ظرفیتهای علمی و ایدههای نوآور دانشجویان دانشگاه
تهران به منظور ایجاد کسب و کار در تحول دیجیتال،
ترویج فرهنگ کارآفرینــی و نوآوری و ایجاد مرکزی
برای انجام تحقیقات مرتبط با گسترش و توسعه پایدار
صنعت فوالد کشور ،احداث میشود».
مهندس نقوی ،معــاون تکنولوژی و فنــاوری فوالد
مبارکــه ،در بخش ديگري از این مراســم گفت« :دنیا
به ســمت اقتصاد نسل چهارم در حرکت است .فوالد
مبارکه بهعنوان پیشــتاز این صنعت در راستای تعامل
دیجیتال در صنعــت فوالد در تالش اســت و مرکز
نوآوری تحول دیجیتــال در فوالد نیز به همین منظور
احداث و راهاندازی میشود».
وی با تبیین فناوریهای محوری در تحول دیجیتال مانند
هوش مصنوعی ،اینترنت اشــیا ،ماشینهای خودران،
بالکچیــن ،خودکار کــردن تجهیزات ،بهینهســازی
فرایندهای تولید ،چاپ ســه بعدی و … به تشــریح
چالشهای پیشروی صنایع در زمینه تحول دیجیتال
چون اطمینان از پاســخدهی مســتمر بهمنظور تأمین
نیازهای آینده و تســلط بر وضعیت بازار ،باقیماندن
در بازار رقابت از طریق فرایندهای پربازده و همچنین
ذخیره منابع ،حصــول به محصــول باکیفیت باالتر،

بهینهکردن عملکرد واحدها و کاهش هزینه نگهداری
و هزینه سرمایهگذاری ،داشتن برنامه تولید منعطف و
در عین حــال تضمین زمان تحویل محصول ،افزایش
پیچیدگی تولید محصوالت جدید و کاهش زمان عمر
آنها پرداخت.
دکتر نقوی ،افزایش بازدهی و عملکرد بهتر سیســتم
(بهینهسازی فرایند) ،مدیریت صحیح امکانات ،کاهش
مصــرف مواد اولیه و انرژی ،بهبود کیفیت محصوالت
نهایی و ایجاد محصوالت هوشمند با دانش تاریخچه
محصول ،ایجاد شبکهسازی بین واحدهای تولیدی و
زنجیره تأمین ،یادگیری ماشــین براي تولید آلیاژهای
جدید ،قابلیت ردیابی محصــول و ایجاد راهحلهای
غیرمتمرکز به جای متمرکز را از مزایای تحول دیجیتال
در صنعت فوالد برشمرد.
در این مراســم دکتر نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهــران ،دکتر قادریفر ،مدیر کل دفتر تجاریســازی
معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری؛ دکتر
زرندی ،معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت؛ دکتر غریبپور ،مدیر عامل ایمیدرو؛ دکتر
محمدی ،رئیس ســتاد اقتصاد دیجیتال معاونت علم و
فناوری ریاست جمهوری؛ مهندس عظیمیان ،مدیر عامل
فوالد مبارکه اصفهان؛ مهندس نقوی ،معاون تکنولوژی
و فناوری فوالد مبارکه اصفهان و دکتر زارعی هنزکی،
رئیــس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران ،حضور
داشتند.

کـــــــــرونا و دانشــــــگــاه

حمایت  45میلیون تومانی صندوق
نیکوکاری از دانشگاه تهران
در ایام کرونا

معاونت پژوهشی تشریح کرد:
اقدامات ویژه دانشگاه تهران درخصوص
بیماری کرونا

اعطای  50وام قرضالحسنه به
دانشجویان دانشگاه تهران در شرایط
بحران کرونا

لزوم توجه به تحقیقات مرتبط با علوم
پایه و ایجاد شبکه همکاری بین محققان
برای مقابله با بیماری کرونا
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رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد:

لزوم توجه به تحقیقات مرتبط
با علومپایه و ایجاد شبکه
همکاری بین محققان برای
مقابله با بیماری کرونا

رئیس دانشگاه تهران در جلسه ستاد
مقابله با بیماری کرونا در کالن شهر
تهران با اشــاره به اینکــه ویروس
کرونا تمامــی ابعاد زندگی را تحت
تأثیر قرار داده اســت ،بر لزوم توجه
به تحقیقات مرتبط با علوم پایه برای
مقابله با این بیماری و ایجاد شــبکه
همکاری بین محققان تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه
تهران ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران ۱۶ ،اردیبهشت
 ،۱۳۹۹بــه همــراه اعضــای کمیته
راهبردی «بررسی راهکارهای علمی
جلوگیــری از شــیوع و مقابلــه با
ویروس کوید ،»۱۹-در جلسهای با
حضور فرمانده ستاد مقابله با بیماری
کرونا در کالنشهر تهران و همچنین
جمعی از اســتادان دانشــگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی گفت« :دانشگاه
تهران برای انجام مســئولیتپذیری
اجتماعــی ،کارگروههــای مختلف
فنــاوری ،اجتماعی و اقتصادی را با

همکاری دانشگاههای بزرگ تشکیل و ابعاد مختلف شیوع و مقابله با این
بیماری را بررسی کرده است».
وی با بیان اهمیت و لزوم گســتردهترکردن شبکه تحقیقاتی بین محققان به
منظــور مقابله با این بیماری ،برای انجام هرگونه همکاری در این زمینه با
ستاد مقابله با بیماری کرونا اعالم آمادگی کرد.
دکتر علیرضا زالی ،فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا ،نیز با قدردانی از
فعالیتهای گسترده در حال انجام مرتبط با ویروس کوید ۱۹-در دانشگاه
تهران ،پیشــگیری ،تشخیص و درمان را ســه محور اصلی مقابله با کرونا
اعالم کرد.
دکتر زالی همچنین با استقبال از تشــکیل کارگروههای مشترک بین ستاد
مقابله با کرونا و دانشــگاه تهران ،مطابق با ســه محور یاد شــده ،بر لزوم
عملیاتیکردن نتایج تحقیقات کارگروهها در حداقل زمان ممکن تأکید کرد.
در ادامه جلســه ،مدیران کارگروههای علمی مقابله با ویروس کوید،۱۹-
ضمن تبیین لزوم دسترسی به دادهها در سطح ملی به منظور انجام تحقیقات
دقیقتر ،گزارشــی از فعالیتهای انجامگرفته و در حال انجام کارگروهها
در زمینههای مختلف همچون استفاده از زیستحسگرها براي تشخیص،
ایجاد کیتهای تشــخیص در سطح ملی ،استفاده از روشهای بیوفیزیکی
برای شناســایی ،پیشــگیری ،مقابله و درمان ویروس ،ســاخت واکسن و
داروهای مؤثر برای درمان ،ســاماندهی دادههای شــبکههای اجتماعی و
تحلیل هوشمند دادههاي مرتبط با بیماری کرونا ،ارائه کردند.
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اختصاص اعتبار ویژه
به طرحهای پژوهشی
مرتبط با ویروس کرونا
در دانشگاه تهران
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به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت
پژوهشی دانشــگاه تهران،اين معاونت اعتبار طرحهای
نوع ششــم (طرح حمایت از پایاننامهها و رسالهها) که
موضوع آنها مرتبط با ویروس کروناست را تا چهار برابر
برای پایاننامه کارشناسیارشــد و سه برابر برای رساله
دکترا افزایش داد.
بر اساس اعالم معاونت پژوهشــی ،این موضوع شامل
موارد مبتنی بر کار در آزمایشــگاههای تجربی اســت و
شامل شبیهســازی ،مدلســازی و کارهای غیرتجربی
نمیشود.

اولین وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری
در دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک علم
و فنــاوری ،این پارک اولین وبینار در زمینه بحران کرونا و
اکوسیســتم کارآفرینی و نوآوری را ۲۶ ،فروردین  ،۱۳۹۹با
همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و با
حضور دکتر علــی داوری و دکتر حمید پاداش از اعضای
هیأتعلمی دانشکده کارآفرینی و دکتر علی موسوی ،عضو
هیأت مدیره مؤسسه دانشبنیان برکت ،برگزار کرد.
دکتر علی داوری ،عضو هیأتعلمی دانشــکده کارآفرینی،
در ابتــدای این وبینار گفت« :جهان بعــد از جنگ جهانی
دوم چنین تجربهای به صورت پاندومی نداشــته است .این
چالشی است که بیش از  ۱۸۰کشور دنیا اعم از توسعهیافته
و در حال توسعه را درگیر کرده است».
دکتر داوری ضمن تشــريح چهار سناریو در ارتباط با پایان
شیوع این بیماری خاطرنشان کرد« :سناریو خوشبینانه معتقد
بــود کرونا تا پایان فروردین پایان میگیرد که این ســناریو
ملغی شد و سناریو واقعبینانه به ادامه بحران کرونا تا خرداد
اشاره دارد .سناریو بدبینانه نیز عنوان میکند که بحران کرونا

تا مرداد ادامه خواهد داشــت و البته در انتها ،ســناریو بسیار
بدبینانه مطرح شده است که بر اساس آن ،کشور در نیمه دوم
سال یعنی مهرماه نیز درگیر بحران کرونا خواهد بود».
دکتر حمید پاداش ،عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی،
نیز به بیــان آثار کرونا بر اکوسیســتم کارآفرینی در جهان
پرداخت و تاکيد کــرد« :باید زیرســاختهای ارتباطی و
اطالعاتی دقیقی ایجاد و توســعه یابــد و حجم حمایتها
و ســرمایهگذاریها در حیطه اســتارتآپها به حد کافی
برسد تا کارآفرینان و فنآفرینان بتوانند با آسودگی خاطر به
توسعه سرمایهگذاری خود بپردازند».
در ادامه دکتر علی موســوی ،عضو هیأتمدیره مؤسســه
دانشبنیان برکت ،ضمن اشــاره به موضوع تحریم و کرونا
اظهار کرد« :ما باید فهم دقیقی از شرایط به دست آوریم تا
در بحران کرونا و سپس در دوره پساکرونا به درستی عمل
کنیم .مسأله کرونا محک خوبی برای کسبوکارهای حیطه
فروش آنالین ،سالمت آنالین ،آموزش آنالین ،پستآنالین
و بارگاههای آنالین است».
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نشست معاونان دانشجویی
دانشکدهها و پردیسهای

دانشگاه تهران برگزار شد
نشست معاونان دانشجویی دانشکدهها و پردیسهای دانشگاه
تهران ۱۶ ،اردیبهشت  ،۱۳۹۹بهصورت مجازی برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
دانشجویی ،در ابتدای این نشست دکتر سعید حبیبا ،معاون
دانشــجویی دانشــگاه ،ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و
بزرگداشــت روز معلم ،از زحمات پنجســاله دکتر محمد
اســماعیلی ،در دوران تصدی سمت مدیریت امور سراهای
دانشــگاه تهران ،تقدیر و تشکر ،همچنین برای دکتر هادی
غفوریان ،بهعنوان مدیر کل جدید امور ســراهای دانشگاه
تهران آرزوی توفیق کرد.
معاون دانشجویی دانشــگاه در ادامه سخنان خود با تأکید
بر اینکه دانشــگاهها نمیتوانند تولید علم را متوقف کنند،
درباره شــرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت« :بهطور
قطع ویروس کرونا تا مدتها مهمان جوامع بشری خواهد
بود و ما باید با مدیریت صحیح تالش کنیم ،شــرایط را به
روال عادی بازگردانیم و یکی از مهمترین راههای مدیریت
این شرایط ،رعایت بهداشت فردی ،عمومی و فاصلهگذاری
اجتماعی است».
دکتر حبیبا در خصوص بازگشــایی دانشکدهها ،پردیسها
و ســراهای دانشجویی و حضور فیزیکی دانشجویان تاکيد

کرد« :در این زمینه دانشگاه تهران ،تابع دستورات ستاد ملی
مبارزه با کرونا اســت .تا این مرحله اجازه حضور فیزیکی
به دانشــجویان مقطع دکترا داده شــده است که حضور در
آزمایشگاهها ،مزرعه ،بیمارستان و … برای آنها ضروری
است و در عین حال نیازی به استفاده از سراهای دانشجویی
ندارند».
وی افزود« :این دانشــجویان باید درخواســت خود را از
طریق ســامانه گلستان ارســال کنند که پس از تأیید استاد
راهنما ،گروه مربوط ،آموزش دانشــگاه و همچنین کسب
گواهی سالمت از اداره کل بهداشت و درمان ،میتوانند در
دانشــگاه حضور یابند .پس از ارزیابی وضعیت حضور این
دانشــجویان ،بعد از دو هفته ،درباره دانشجویانی که نیاز به
سرای دانشجویی دارند ،تصمیمگیری خواهد شد».
در ادامه جلســه ،درباره موضوعــات مختلفی چون ،نحوه
اجرای دســتورالعمل بهداشــتی بازگشــایی دانشکدهها و
پردیسها براي حضور دانشجویان مقطع دکترا ،نحوه توزیع
غــذای احتمالی در صورت حضور فیزیکی دانشــجویان،
بررســی وضعیت پیمانکاران سلف سرویسها و بوفهها در
دو ماهه اخیر و مناقصه غذای ســلف سرویسها برای سال
جدید تحصیلی ،بحث و تبادلنظر صورت گرفت.

دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا ترجمه شد
دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا توسط گروه
زبان چینی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه
تهران ترجمه شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،دانشجویان
گروه چینی دانشــکده زبانهــا و ادبیات خارجی به
همراه دکتر امین بذرافشــان ،عضــو هیأتعلمی این
دانشکده ،دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا را
ترجمه کردند.

نویسنده این دستورالعمل جانگ ون هونگ استاد تمام
دانشگاه فودن شانگهای و رئیس کارگروه ویژه مقابله
با «کوئید  »۱۹در شانگهای است.
آشنایی با التهاب ریوی ناشی از ابتالء به «کوئید »۱۹
در یــک دقیقه ،نکات کلیدی در پیشــگیری فردی و
شــیوههای پیشــگیری از ابتالء در شرایط مختلف از
جمله مباحثی اســت که در این دســتورالعمل به آن
پرداخته شده است.
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پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دومین وبینار در زمینه بحران کرونا را برگزار کرد
پــارک علــم و فناوری
دانشــگاه تهران دومین
وبینــار در زمینه بحران
کرونــا را بــا موضوع
اســتراتژی دیجیتــال
مارکتینگ برگزار کرد.
به گزارش روابطعمومی
دانشگاه تهران به نقل از
پارک علم و فناوری ،در
این وبینار که  ۹اردیبهشت  ۱۳۹۹برگزار شد ،بحران کرونا
و اثرات این بحران بر کسب و کارها و رفتار مصرفکننده
مورد بررســی قرار گرفت .ســپس دوره پساکرونا و اثرات
بحــران در کوتاهمدت ،میانمــدت و بلندمدت مورد بحث
قــرار گرفت و در نهایت به بحث اســتراتژیهای دیجیتال
مارکتینگ پرداخته شد.
مجتبی نیکآیین ،مدرس کارگاه ،در این وبینار گفت« :اصوالً
وبینارها ،ورکشاپها و دورههای آموزشی برای رسیدن به
یک هدف برگزار میشــوند ،وبینارهــا دارای محدودیت
زمانی هستند و با توجه به این امر میتوان گفت« :مهمترین
ویژگی وبینارها ارائه ســرنخهای جدید و بهروز توســط
سخنران است».
وی افزود« :در دوره بزرگترین و مهمترین بحران سالمتی
قرن اخیر هستیم .عمدت ًا بحرانها تأثیرات خاصی را در ابعاد
مختلف جامعه بر جای میگذارند .بســیاری از تأثیرات در

لحظه مشخص میشود و
برخی دیگر را نسلهای
بعد درک خواهند کرد.
در ایــن وبینار تمرکز ما
بر روی اثرات کرونا بر
بعد اقتصادی در بازههای
زمانــی کوتاهمــدت،
میانمــدت و بلندمدت
است».
نیکآیین تاکيد کرد« :کرونا ســبک زندگی را تغییر میدهد
و قاعدت ًا رفتار مصرفکننده نیز تغییر خواهد کرد .کســب
و کارها باید این نکته را مدنظر قرار دهند که بســتر آنالین
راه حل قطعی برای نجات همه کســب و کارها نیست .پس
نکته مهم این است که تغییرات نگرش مصرفکننده را درک
کنیم و سپس اثرات این تغییر را بر بازار ،اندازه بازار و رفتار
مصرفکننده مورد توجه قرار دهیم».
مــدرس کارگاه ،دیجیتال مارکتینگ را ابــزاری در اختیار
مارکتینــگ توصيف کرد که برای بــازاری که دچار بحران
شــده ،نمیتواند معجــزه کند.وي افــزود« :همان طور که
بسیاری از کسب و کارها دچار بحران شدهاند ،مارکتهای
جدیدی نیز شــکل گرفته و یا در حال شکلگیری هستند
و بازیگرانی که با ســرعت بیشتری به دغدغههای به وجود
آمده پاسخ دهند ،میتوانند وارد این بازارهای جدید شوند
و در این بازارها اولین باشند».

اهدای یک ماه حق مسئولیت اعضای هیأترئیسه دانشگاه تهران
برای کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،با هدف
همیاری و کمک دانشــگاهیان به اقشار آسیبدیده
از ویروس کرونا و با اولویت کمک به دانشــجویان
دانشگاه تهران ،اعضای هیأترئیسه دانشگاه ،معادل
یک ماه حق مسئولیت خود را اهدا کردند.

کلیــه کارکنان دانشــگاه تهــران ،اعــم از اعضای
هیأتعلمی و کارمندان ،در صورت تمایل میتوانند
با مراجعه به ســامانه آماده شــده برای این منظور،
بخشــی از حقوق خود را به این امر خداپســندانه
اختصاص دهند.
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بیانیه بیستوهفتمین اجالس رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور
اعضای بیســتوهفتمین اجالس رؤســای دانشگاههای
بزرگ کشور در خصوص شیوع بیماری کرونا و شرایط
ایجاد شده در کشور بیانیهای صادر کردند.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران ،بیستوهفتمین
اجالس رؤســای دانشــگاههای بزرگ کشور با حضور
۱۳رئیس دانشگاه عضو و معاونان آموزشی و دانشجویی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،چهارم اردیبهشــت
 ،۱۳۹۹بهصورت ویدئو کنفرانس و به میزبانی دانشــگاه
تربیت مد ّرس برگزار شد.
حاضران در این اجالس ،ضمن ابراز تأســف از شرایطی
که بر اثر شــیوع ویروس کرونا برای کشور و دنیا پیش
آمده و بــا اعالم همدردی با خانوادههــای قربانیان این
ویروس بهویژه اســتادان ،کارمندان و دانشجویان فقید و
اعالم سپاسگزاری از کادر درمانی ،بهداشتی ،خدماتی و
پشتیبانی و تمامی مسئوالنی که برای مدیریت این بحران
در تالش هستند ،بر موارد ذیل تأکید کردند:
 .1دانشــگاهها افزون بــر انجام وظایــف و برنامههای
آموزشی و پژوهشــی مرسوم سعی کردهاند توان علمی،
کارشناســی و تجهیزاتــی خود را در خدمــت مقابله با
شرایط پیش آمده ناشی از شیوع این ویروس قرار دهند و
بدیهی است همچنان آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی

علمی ،فنــاوری و فکری از دولت و ســتاد ملی مبارزه
با کرونا اعالم میدارند .امید اســت با مدیریت یکپارچه
و راهبردی ،دانش ،تجربیات ،دســتاوردها و تواناییهای
فناورانه دانشــگاهها به همــراه پارکهای علم و فناوری
بیش از گذشته برای غلبه بر این بحران مورد بهرهبرداری
قرار گیرد.
 .2از آنجا که حفظ سالمتی و ایمنی دانشجویان ،استادان
و کارمندان دانشگاه از هر چیزی مهمتر است ،دانشگاهها
همچنان تمام تــاش خود را به کار خواهند بســت تا
با همفکــری و همگرایی ،برنامههای آموزشــی خود را
در نیمســال جاری با رعایت مقــررات و آئیننامههای
آموزشی ،پژوهشــی و اداری و با حفظ کمیّت و کیفیت
و بــا لحاظ مصوبات و ابالغیههای ســتاد ملی مبارزه با
کرونا از طریق آموزش مجازی و غیر حضوری به انجام
برســانند .در همین جهت اعــام مینمايیم که از زمان
بروز این مشکل دانشــگاهها با استفاده از توانمندیها و
ظرفیتهای خود در ســریعترین زمــان ممکن برنامهها
و زیرســاختهای الزم را برای تداوم آموزش از طریق
سامانههای الکترونیکی فراهم ساخته و بیدرنگ به انجام
وظایف و مســئولیتهای خود و دستیابی به کیفیتهای
مورد نظر مشغول هستند .از اینرو وظیفه خود میدانیم
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تا از یکایک دانشــگاهیانی که ما را در انجام این مهم یاری
دادهاند ،سپاسگزاری نمايیم.
 .3دانشــگاهها تالش خواهند کرد تا با توجه به ابالغیههای
ســتاد ملی مبارزه با کرونا برنامهای بــرای تکمیل دروس
عملی با اســتفاده از فرصت تابســتان پیشِرو ارائه کرده و
پیش از آغاز نیمسال اول سال تحصیلی آینده این دروس را
تکمیل و شرایط را برای آغاز سال تحصیلی جدید در موعد
مقرر فراهم سازند.
ّ
 .4معاونان آموزشی دانشگاههای عضو با هماهنگی معاونت
محتــرم آمــوزش وزارت عتف امتحانات پایــان ترم را با
استفاده از روشها ،سامانهها و ابزارهای ممکن قبل از آغاز
ســال تحصیلی جدید برنامهریزی و اجرایی خواهند کرد.
در همیــن جهت ضرورت دارد تــا آئیننامههای مربوط و
مقررات موجود متناســب با شرایط کنونی بهویژه در مورد
شــیوه برگزاری امتحانات و نمرهدهی پس از بررسی دقیق
مورد بازبینی قرار گیرند.
 .5در شــرایط کنونی حضور دانشــجویان در خوابگاهها و
ســالنهای غذاخوری و هر گونه تجمع آنان در مکانهای
عمومی دانشگاه ،ممکن اســت سالمتی آنان را در معرض
خطر قرار دهد ،با این همه در صورتی که ستاد ملی مبارزه
با کرونا اجازه حضور دانشــجویان را در دانشگاهها صادر
نماید ،معاونان دانشــجویی برنامهای برای حضور و اسکان
آنان بر اساس پروتکلهای ستاد یادشده و با اولویت حفظ
سالمتی دانشجویان در خوابگاهها و تأمین غذا تهیه و اعالم
خواهند کرد.
 .6ضمــن تشــکر از اقدامات به موقــع و مدبرانه وزارت
عتف در مدیریت شرایط پیشآمده و اقدامات الزم برای به
حداقل رساندن هزینههای اینترنت دانشجویان برای استفاده
از برنامههای آموزش الکترونیکی دانشــگاهها با مساعدت
وزارت محترم ارتباطات و فنــاوری اطالعات ،انتظار دارد
همه دستگاههای ذیربط از دســتاوردهای موفق دانشگاهها
در عرصه آموزش غیرحضوری پشتیبانی نموده و در جهت
تأمین منابع و توســعه و تجهیز زیرساختهای الزم آنان را
بیش از پیش مورد حمایت قرار دهد.
 .7معاونان دانشجویی همچون گذشته ضمن تعامل سازنده
با نمایندگان دانشــجویان و شــوراهای صنفی ،گفتوگو
بــا آنان را برای بهرهگیری از نظــرات و دیدگاههای آنها با
رعایت عدم دخالت در امور آموزشــی و اجرایی و وظایف
ذاتی دانشگاهها دنبال خواهند نمود.
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بخشنامه نحوه فعالیت
آموزشی و پژوهشی
اعضای هیأت علمی
دانشگاه از  ۱۵اردیبهشت
اداره کل منابــع انســانی دانشــگاه تهران طی
بخشنامهای نحوه فعالیت آموزشی و پژوهشی
اعضای هیأتعلمی دانشگاه از  ۱۵اردیبهشت
 ۱۳۹۹را اعالم کرد .متن بخشنامه به شرح زیر
است:
با آرزوی سالمتی و تندرســتی برای خانواده
بزرگ دانشــگاه تهران و با تشــکر از اعضای
محترم هیأتعلمی کــه به دلیل وجود بیماری
کرونا کالسهای خــود را به صورت مجازی
برگزار کردند .پیرو دســتورالعمل اعالم شده
از ســوی دولت و بخشنامههای اداره کل منابع
انســانی درباره نحوه فعالیــت اداری کارکنان
دانشــگاه ،مــوارد زیر بــرای انجــام فعالیت
آموزشی و پژوهشی اعضای هیأتعلمی از ۱۵
اردیبهشت  ۱۳۹۹اعالم میگردد:
 .1بــا توجه به ضــرورت رســیدگی به امور
آموزشی و پژوهشی دانشجویان و دیگر اموری
که مســتلزم حضور در گروه و دانشکده است
ضرورت دارد اعضــای محترم هیأتعلمی از
تاریــخ  ۱۳۹۹/۰۲/۱۵در دانشــکدهها حضور
داشته باشند و وظایف خود را با رعایت اصول
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی در محل به
انجام رسانند.
 .2با توجه هماهنگی انجام شده با مرکز یادگیری
الکترونیکی دانشگاه ،امکان بهتری در برگزاری
کالسهای الکترونیکی در بستر سامانه دانشگاه
برای اســتادان محترم فراهم شده است .ضمن ًا
کارشناســان و رابطان آموزش الکترونیکی در
واحدهــا و نیز مرکز یادگیری الکترونیکی برای
رفع اشکاالت احتمالی آماده خدمت به استادان
خواهند بود.
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اعطای  ۵۰وام قرضالحسنه به دانشجویان دانشگاه تهران
در شرایط بحران کرونا
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از بنیاد
حامیان دانشگاه ،این بنیاد با هدف حمایت از دانشجویان
در شــرایط بحران کرونا ،مبلغ  ۵۰میلیون تومان به ۵۰
دانشجوی دانشــگاه تهران ،در قالب وام قرضالحسنه
اعطا کرد.
ایــن اقــدام بنیــاد ،برای عمــل به نیــت دکتر عزت
شکروی ،استاد خیر دانشــگاه تهران ،مبنی بر پرداخت
وام قرضالحســنه به دانشجویان از محل اهدایی ایشان
به صندوق ســرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه در سال
گذشته ،صورت گرفته است.
این خیــر نیکاندیش بینالمللی و اســتاد بازنشســته
گروه فیزیک دانشــگاه تهران ،در پایان سال  ۱۳۹۸برای
حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران ،مبلغ  ۱۰۰میلیون
تومان به صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه اهدا

کرد .بــا توجه به نیت ایشــان در خصوص اعطای ۵۰
میلیــون تومان از این مبلغ در قالب وام قرضالحســنه
به دانشــجویان متقاضی ،بنیاد حامیان دانشگاه با هدف
حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در شرایط بحران
کرونا به  ۵۰دانشجوی متقاضی از صندوق قرضالحسنه
دانشگاه این وام را اعطا کرد.
بنیــاد حامیان دانشــگاه تهران از خیریــن نیکاندیش
درخواســت دارد با توجه به اهمیت حمایت از علم و
دانش در شــرایط کنونی و همچنیــن براي لزوم حفظ
فاصلهگذاری اجتماعی ،بــرای پرداخت مبالغ حمایتی
خود بــه صندوق نیکوکاری دانشــگاه ،بــا مراجعه به
تارنمای بنیاد حامیان دانشگاه تهران به نشانی https://
 utf.ut.ac.irبخش «حمایت از دانشــگاه» کمکهای
خود را اهدا کنند.

درگاه دریافت کمک اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران
به اقشار آسیب دیده از کرونا فعال شد

درگاه دریافــت کمکهــای اعضــای هیأتعلمی و
کارکنان دانشــگاه تهران به اقشار آسیبدیده از کرونا
در سایت دانشگاه تهران فعال شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران ،با هدف انجام
مســئولیت اجتماعی دانشگاهیان دانشــگاه تهران در
قبال موضوع کرونا و با مصوبه هیأترئیســه دانشگاه،
درگاه ویــژهای به منظور دریافــت کمکهای اعضای
هیأتعلمی و کارکنان دانشــگاه ،توسط مرکز فناوری

اطالعــات و فضای مجازی دانشــگاه طراحی و فعال
شــده اســت که از طریق آن ،افراد میتوانند با اهدای
بخشی از حقوق خود ،در این امر مشارکت کنند.
اطالعات دریافتی از همــکاران محترم در این درگاه،
به امور مالی دانشــگاه منتقل شده و موارد اعالم شده
از حقــوق همکاران محترم کســر و با اولویت کمک
به دانشجویان آســیبدیده از کرونا مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.
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مدیرکل فرهنگی و اجتماعی تشریح کرد:

اقدامات ویژه اداره کل فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه تهران در دوران بحران کرونا

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران ضمن تشریح
اقدامات ویژه این اداره کل در دوران بحران کرونا ،پیگیری
سامانهسپاری امور فرهنگی و اجتماعی را از جمله کارهای
مهم برشمرد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،دکتر محمدعلی
زارع چاهوکــی ،مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه،
ضمن تشــریح اقدامات ویژه این اداره کل در دوران بحران
کرونا ،گفت« :سامانهســپاری امور فرهنگی و اجتماعی از
جمله کارهای مهمی اســت که به زودی راهاندازی خواهد
شــد که همان ســامانه جامع خدمات الکترونیک اداره کل
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،خواهد بود».
وی افزود« :در این سامانه تمام فرایندهای حوزه فرهنگی و
اجتماعی از جمله انجمنهای علمی دانشجویی ،کانونهای
فرهنگی و نشــریات دانشــجویی از زمان ارائه درخواست
توســط دانشــجو تا صدور مجوز در قالب ســامانه انجام
خواهد شد .با توجه به گســتردگی دانشگاه تهران و تعدد
پردیسها و دانشــکدهها ،ایجاد این سامانه تأثیر زیادی در
یکسانسازی رویهها ،تســهیل امور تشکلهای دانشجویی
و کاهش اســتفاده از کاغذ برای تحقق مدیریت ســبز در
دانشگاه خواهد داشت».
دکتر زارع چاهوکی اظهار کرد« :با شــیوع ویروس کرونا و
عدم حضور دانشجویان در محیط دانشگاه از ،اسفند ،۱۳۹۸
تاکنون و لزوم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،تالش شد تا
از طریق سامانههای مجازی و استفاده از ظرفیتهای مختلف
دانشگاه در این حوزه ،امور فرهنگی و اجتماعی انجام شود.
خوشــبختانه تجربیات خوبی در این حوزه به دست آمد و
زمینه استفاده هر چه بیشتر از سامانهها فراهم شده است».
مدیــر کل فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه در ادامه اعالم
کرد که بهمنظور تســهیل امور تشــکلهای دانشــجویی،
تمــام درخواســتها و مکاتبــات اداری از طریق ایمیل و
ســامانههای مجازی پیگیری و در کوتاهترین زمان ممکن

انجام شــده است .همچنین با پیگیریهای صورت گرفته و
مساعدت مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه،
تشکلهای دانشــجویی میتوانند برنامه خود را در سامانه
 mooc.ut.ac.irبهصورت آنالین برگزار کنند ،این سامانه
با توجه به کاراییهای متعدد آن مورد اســتقبال دانشجویان
قرار گرفته است.
وی تاکيــد کرد« :از اوایل اســفند  ۱۳۹۸تاکنون با همت و
تالش تشــکلهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ،بیش
از  ۲۵رویداد در حوزه انجمنهای علمی دانشجویی و ۱۵
رویــداد در حوزه کانونهای فرهنگی بهصورت مجازی در
این سامانه و سایر شــبکههای اجتماعی برگزار شده و در
حوزه نشریات دانشجویی نیز بیش از  ۴۰نشریه بهصورت
الکترونیکی انتشار یافته است».
دکتــر زارع چاهوکــی ،در بخش دیگر ســخنان خود ،از
راهاندازی شــبکه اجتماعی فرهنگی ،هنــری دوران کرونا
و پســاکرونا بــه آدرس  https://net.ut.ac.irو با هدف
تبادلنظر و ارائه پیشــنهادها در خصــوص مدیریت امور
فرهنگی و اجتماعی در شــرایط ایجاد شده ناشی از شیوع
ویروس کرونا ،خبر داد.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه افــزود« :در تاالر
گفتوگوی این شــبکه بیش از یکصد محتوا در حوزههای
فعالیتهــای داوطلبانــه ،تــابآوری اجتماعــی در زمان
بحرانها ،مدیریت اســترس ،تولیدات آموزشــی مقابله و
پیشگیری از ویروس کرونا و مالحظات زیستمحیطی در
این زمینه ،آموزش حرکات ورزشی در ایام قرنطینه و سایر
محتواهای مرتبط قرار گرفته است».
وی در پایان گفت« :در تالش هستیم تا با استفاده از سامانه
برگزاری جلسهها ،نشستها و کارگاههای آموزشی آنالین،
برنامههــا و فعالیتهای تشــکلهای دانشــجویی را بیش
از گذشته توســعه دهیم و زمینه مشــارکت هر چه بیشتر
تشکلهای دانشجویی را فراهم سازیم».
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اقدامات بنیاد حامیان پردیس فارابی
دانشگاه تهران در روزهای کرونایی
به گزارش روابطعمومی بنیاد حامیان دانشــگاه تهران و به
نقل از بنیاد حامیان پردیس فارابی ،کمکهای بنیاد حامیان
پردیس فارابی با همکاری اســتادان پردیس فارابی و بنیاد
حامیان دانشگاه تهران به بیماران درگیر کرونا ،مراکز بهداشتی
و نیروهای مســتقر در آرامستانهای استان قم به شرح زیر
صورت گرفته است :هزار ماسک  n95ضروری و مورد نیاز؛
هزار کیلو میوه ومرکبات؛ ۵٠٠بســته آب معدنی؛ اهداء ۷۵
مورد کارت بانک  ۵۰هزار تومانی و مواردی مانند وعدههای
غذا ،آب میوه و موارد مشابه که اکنون نیز ادامه دارد .هچنین
بنیاد حامیان پردیس فارابی ضمن تشــکر فــراوان از همه
محبتهای صورت گرفته تا کنون ،آمادگی جذب هر نوع
کمک جدید از سوی استادان ،کارمندان ،دانشجویان و دیگر
خیران را در راســتای رفع نیازهای کادر درمان و نیروهای
جهادگر در مراکز درمانی استان اعالم می دارد.

بنیــاد حامیان دانشــگاه تهران ضمن تقدیــر از اقدامات
صورتگرفته توســط بنیاد حامیان پردیس فارابی قم به
منظور همراهی برای رفع مشکالت ناشی از بیماری کرونا
از بنیادهای حامیان پردیسها ،دانشــکدهها و واحدهای
دانشگاه تهران درخواست دارد اقدامات نیکوکارانه خود
را در این حوزه به روابط عمومی بنیاد حامیان دانشــگاه
تهران اعــام دارند تا اطالع رســانی گســترده در این
خصوص صورت گیرد.

سامانه آنالین مشاوره دانشگاه تهران (مشورپ)

برای دانشجویان و دانشآموختگان راهاندازی شد
سامانه آنالین مشاوره دانشگاه تهران (مشورپ) برای دانشجویان و دانشآموختگان
از سوی مرکز مشاوره دانشگاه تهران راهاندازی شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز مشاوره ،با توجه به شرایط
فعلی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و برگزاری کالسهای درس دانشــجویان
به صورت غیرحضوری و از ســوی دیگر ضرورت پاســخ به نیازها و مســائل و
مشــکالت روانشناختی دانشجویان ،مرکز مشــاوره دانشگاه تهران عالوه بر ارائه
خدمات مشــاوره تلفنی ،اقدام به ارائه رایگان خدمات مشــاوره الکترونیکی برای
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه تهران توسط کارشناسان و متخصصان مرکز
مشاوره دانشگاه در سامانه مشاوره آنالین روانشناسی مشورپ کرد.
دانشجویان میتوانند در طول هفته از طریق لینک https://mashverapp.com/
 user/#?inputType=tehran-univercityوارد ســامانه شده با واردکردن
شماره دانشجویی ،جلســه درمانی خود را با متخصصان (روانپزشک ،روانشناس
و مشــاور) آغاز و یا طبق زمانبندی صــورت گرفته برای رزرو وقت اقدام کنند.
استفاده از این خدمات کام ً
ال محرمانه بوده و هزینهای برای دانشجویان ندارد.
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مسابقه ادبی ،هنری و بهداشتروانی ترم کرونایی برگزار شد
بــه گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
مرکز مشــاوره ،مســابقه ترم کرونایی با محوریتهای
خودمراقبتی و رعایت بهداشــت در پیشگیری و مبارزه
با کرونا ،بهداشتروانی ،امیدواری و اوقات فراغت در
ایام کرونایی و عوارض ،پیامدها و آموختههای فردی،
اجتماعی و خانوادگی ترم کرونا برگزار شد.
حمید پیروی ،رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران،
ضمن تشکر و قدردانی از مشارکت دانشجویان در این
مســابقه گفت« :بیش از یک هزار اثر به دبیرخانه کانون
همیاران ســامتروان دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی ارسال شده است».
وی افزود« :از این تعداد آثار ارسالی  ۳۰۳اثر شعر۲۶۹ ،

کاریکاتور و نقاشی ۱۰۳ ،اثر عکاسی ۲۷۹ ،مقاله کوتاه،
 ۷دکلمه ۱۰ ،انیمیشــن و فیلم ۴۲ ،داســتان ،خاطره و
دلنوشته ۱۲ ،پوستر و همچنین  ۷۹اثر متفرقه دریافت
شده است».
وی خاطرنشان کرد« :تمامی این آثار به تدریج در کانال
کانون همیاران ســامتروان دانشــگاهها و مؤسسات
آمــوزش عالی به نشــانی @anoonhamyaranو
گروه کانون دانشجویی همیاران سالمت روان (یاریگران
زندگی) به نشــانی _https://t.me/joinchat/BT
 IET_YjIWXb1g-Uq3dVgمنتشــر میشــود
و پس از داوری آثار ارســال شــده ،نتایــج به اطالع
دانشجویان خواهد رسید».

سپاسنامه دانشگاه تهران برای مرزبانان جان
مرکز مشــاوره معاونت دانشــجویی دانشگاه تهران به
مناسبت روز جهانی بهداشــت و با هدف حمایت از
کادر درمانی کشور سپاسنامهای منتشر کرد.
به گــزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران در این
سپاسنامه آمده است:
«یــک دقیقه زمان میگذاریم و از پرســتاران ،بهیاران،
پزشــکان و همه کســانی که در بیمارســتان و مراکز
درمانی و پژوهشــی در خط مقابله بــا درمان بیماری
کرونا هستند ،سپاسگزاری میکنیم .سپاس از آن جهت
که جان را بر طبق اخالص گذاردهاید تا جانی را نجات
دهید .بیتردید این منش حرفهای مصداقی از پایبندی
اخالقی به ارزشهای واالی حرفهای و انســانی است.
ارزشهایی که به فرد شــجاعت گذشــتن از مرزهای
منافع شــخصی و بودن در خط مقدم برای حفظ جان
دیگری را تا حد وظیفه تعالی میبخشد.
شــما در خط مقدم ،کســانی هســتید که از مرز جان
صیانت میکنید ،آنقدر که به ما اعتماد به نفس زیستن
در جهانی امنتر را هدیه کردهاید ،این مرزبانی برای ما

که از گذر جنگ با جانفشانی هم نسلهایمان گذشتهایم
آشناست ،مرزها یکی است ،شما یکی هستید و سپاس
ما یکی است».
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معاون پژوهشی دانشگاه تهران تشریح کرد:

اقدامات ویژه دانشگاه تهران در خصوص بیماری کرونا

معاون پژوهشی دانشگاه تهران اقدامات ویژه دانشگاه تهران
در خصوص بیماری کرونا را تشریح کرد.
به گــزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران ،دکتر محمد
رحیمیان ،معاون پژوهشی ،ضمن تشریح اقدامات تفصیلی
این دانشگاه در ارتباط با بیماری کرونا (کووید  )۱۹گفت:
«دانشگاه تهران برای در اختیار قراردادن تمامی ظرفیتهای
پژوهشــی و آزمایشــگاهی خود آمادگی الزم را دارد ،امید
است با همکاری شبکه متخصصان دانشگاهی کشور ،بتوان
هر چه زودتر راهکارهای مؤثری را برای کنترل و درمان این
بیماری در زمان مناسب ،عملیاتی کرده و به اجرا گذاشت».
معاون پژوهشی دانشگاه تهران ساخت سیستم کمک تنفس
مصنوعی ارزانقیمت و آزادســازی طراحی آن برای تولید
در کشــور ،ســامانه غربالگری صوتی برای بیمار کرونايي
مبتنی بر الگوی سرفه افراد ،توسعه سامانه پیگیری وضعیت
بیمــاران کوویــد  ۱۹در منزل و طراحی زیرســاخت ملی
یکپارچه پردازش و تشخیص را مهمترین اقدامات دانشگاه
تهران در این زمینه برشمرد.
وی خاطرنشــان کرد« :عالوه بر ایــن ،کارگروههای علمی
تخصصــی ،تشــخیص و مقابله با ویــروس کووید  ۱۹با
رویکردهای بیوفیزیکی ،حســگرها و کیتهای تشخیص،
ارائه روشهای درمان و تولید واکسن ،سیستمهای هوشمند
و آنالیز داده و کارگروه مشــورتی امور اجتماعی در دوران

کووید  ۱۹و همچنین خوشه مشورتی اقتصاد کالن در دوران
کووید  ۱۹برای بررسی و ارائه راهکار در خصوص جوانب
مختلف این بحران ،با مشارکت استادان و صاحبنظران دو
دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ،تشکیل شده است».
دکتر رحیمیان ،با اشــاره به برگزاری نشستهای تخصصی
کارگروه اجتماعی دانشگاه تهران ،تاکيد کرد« :این نشستها
با هدف بررسی «پیامدهای اجتماعی شیوع و بررسی کرونا
در ایران و راهکارهای مقابله با آن» با متخصصان حوزههای
مرتبط و بررســی مســائل خــاص این بیمــاری از جمله
پیامدهای روانی ،اجتماعی ،اقتصادی آن و ارائه راهکارهای
پیشنهادی حل این پیامدها از جمله راهبرد انسجام اجتماعی
در کنار فاصلهگیری اجتماعی ،بررسی مشکالت موجود در
مدیریت بحران و اقدامات قابل اجرا توسط دانشگاه تهران
با همکاری سایر دانشگاههای کشور صورت گرفته است».
معاون پژوهشی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان
خــود اظهار کرد« :برگزاری نشســت تخصصــی با عنوان
«راهکارهای علمی جلوگیری از شــیوع و مقابله با ویروس
کووید  ۱۹-از طریق برگزاری نشست مشورتی متخصصان
در چهار کارگروه «تشخیص و مقابله با ویروس کووید ۱۹
با رویکردهای بیوفیزیکی»« ،حسگرها و کیتهای تشخیص
ویروس کووید  ،۱۹-ارائه روشهای درمان و تولید واکسن
برای ویروس کووید ،۱۹-سیســتمهای هوشــمند و آنالیز
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داده» و بحــث و بررســی در خصــوص اهمیت موضوع،
فعالیتهای در حــال انجام و ایدههای مــورد نظر درباره
اپیدمیولوژی شــیوع و گســترش بیماری ،ایجاد کیتهای
تشــخیص در سطح ملی ،بررســی اثر محرکهای مختلف
مهارکننده ویروس ،ســاخت واکسن و داروهای مؤثر برای
درمــان و همچنین امکانات مورد نیاز برای انجام تحقیقات
در دانشگاه تهران از دیگر کارهای انجام شده در این زمینه
است».
وی بــا تبیین برگزاری نشســتهای تخصصــی کارگروه
اقتصــاد کالن دانشــگاه تهــران گفت« :نشســتهای این
کارگروه تحت عنوان «بررســی ابعاد اقتصادی و اجتماعی
شیوع کرونا و راهکارهای مدیریت آثار» از طریق برگزاری
نشست مشــورتی متخصصان حوزههای مربوط و بررسی
ابعاد اقتصادی بحران شــیوع ویروس کرونا و آثار ناشی از
آن بر اقتصاد ایران ،ارائه راهکارهای پیشنهادی مقابله با آن
و راهکارهای مدیریت بحران و جلوگیری از پایداری آثار
آن در کشــور در ابعاد اقتصــادی ،اجتماعی ،علمی و فنی
تشکیل شده است».
دکتــر رحیمیان از ارائه پیشــنهاد طرح جامــع «دادهکاوی
هوشمند برای تابآوری در شرایط بحرانی بیماری کووید
 ،»۱۹توســط کارگروه سیستمهای هوشمند و آنالیز داده در
برنامــه ویروس کووید  ۱۹با هدف تشــکیل یک کارگروه
ملی با همکاری دانشــگاه به منظور حمایت از بهکارگیری
دادهکاوی هوشمند تهران برای مدیریت بحران کرونا ،عبور
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از آن ،مدیریت بازگشت بحران و بازسازیهای کشور برای
بازگشت به شرایط بهینه خبر داد.
معاون پژوهشــی دانشــگاه تهــران ارائه پیشــنهاد طرح
جامــع «ســامانه ملــی رادیولــوژی از راه دور کرونــا
،»NationalCorona Teleradiology System
توســط دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر پردیس
دانشکدههای فنی با هدف دریافت تصاویر پزشکی دیجیتال
اخذ شــده از بیماران توسط دستگاههای پزشکی مستقر در
تمامی مراکز درمانی ،آمبوالنسها و بیمارستانهای صحرایی
و ارائه گزارش تخصصی آنها در اســرع وقت به پزشــکان
معالج را از دیگر اقدامات صورت گرفته در دانشگاه تهران
برشمرد.
دکتر رحیمیان در پایان ســخنان خود تهیه و ســاماندهی
دادههــای شــبکههای اجتماعی (حدود  ۴میلیون پســت)
برای تحلیــل و گفتمان جامعه ایرانــی در مقابله با کووید
۱۹براي برنامهریزیهــای بعدی از طریق پویش ملی برای
تحلیل هوشــمند دادهها (در حال انجام) ،پردازش تصاویر
 CTو رادیوگرافی با هدف ایجاد امکان تشخیص از طریق
رادیوگرافی برای کاهش هزینه و امکان انجام در سراســر
کشــور (در حال پژوهــش) و همکاری در ســاخت نانو
حسگرهای میکرو سیالی برای آشکارسازی ویروس کووید
( ۱۹در حال مطالعه) را از دیگر اقدامات انجام شــده و در
حال انجام توســط محققان و پژوهشــگران دانشگاه تهران
توصیف کرد.

گزارش پنج استراتژی تابآوری کسب و کار
در شرایط بحران منتشر شد

گــزارش پنج اســتراتژی تابآوری کســب و کار در
شــرایط بحران از سوی دانشــکده کارآفرینی دانشگاه
تهران منتشر شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
دانشکده کارآفرینی ،این گزارش شامل پنج استراتژی
تابآوری کسب و کار در شرایط بحران است که بعد
از دریافت نظرات اصالحی ،محتوای آن بهروزرسانی
شده است.

در این گزارش ریسکهای جهانی ،اقتصادی و صنایع
به همراه ریســک مشاغل بررسی شده است .همچنین
در ادامه ،استراتژی پنجگانه ســرمایه انسانی ،فروش،
مالی ،زنجیره تأمین و تفکر اســتراتژیک و کارآفرینانه
در کنار تجربیات بینالمللی و داخلی معرفی شدهاند.
این پژوهش توســط دکتر علــی داوری و با همکاری
دکتــر مهدی جعفرزاده و دکتر احســان چیتســاز و
نظارت دکتر غالمحسین حسینینیا انجام شده است.
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آخرین تصمیم دانشگاه تهران درخصوص زمان دفاع پایاننامه
معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دانشجویان
کارشناسی ارشد نیمسال ششــم تحصیلی موظف به دفاع
از پایاننامه خود تا پایان تیرماه  ۹۹هســتند ،گفت :تصمیم
جدیدی برای تغییر این زمان اتخاذ نشده است.
دکتر حســین حســینی ،ضمن بیان این مطلب به تشــریح
جزئیات مصوبه اخیر شــورای آموزشی دانشگاه تهران در
خصوص زمان دفاع پایاننامه دانشــجویان این دانشگاه در
نیمســال تحصیلی جاری اشاره و اظهار کرد« :تصمیمی که
در خصوص زمان دفاع پایاننامه دانشــجویان گرفته شــد
صرفا مشمول دانشــجویان دوره کارشناسی ارشد با شش
نیم سال تحصیلی میشــود ،بر این اساس این دانشجویان
موظف هســتند تا پایان تیر مــاه  ۹۹پایاننامههای خود را
دفاع کنند».
وی در ادامه تاکيد کرد« :در ســالهای گذشته دانشجویان
فوق میتوانســتند تا پایان شهریور برای دفاع پایاننامههای
خود اقدام کنند ،اما با توجه به اینکه تراکم تقاضا برای دفاع
پایاننامه در شــهریور برای تمامی دانشجویان باال است ،به
همین جهت تصمیم گرفتیم دانشــجویانی که شش نیمسال
تحصیلی در دوره کارشناسی ارشــد قرار دارند و مشمول
سنوات نیز شــدهاند زودتر از شهریور نسبت به دفاع خود
اقدام کنند».
معاون آموزشــی دانشگاه تهران خاطرنشــان کرد« :تراکم
تقاضا برای دفاع پایاننامه در شــهریور موجب میشود که
امــکان برنامهریزی برای هماهنگی بــا داوران ،اختصاص

فضا و مدیریت ســایر امور در دانشــگاه با مشکل مواجه
شود .به همین دليل تصمیم فعلی نیز در همین راستا گرفته
شده است و صرفا شامل دانشجویان ارشد با شش نیمسال
تحصیلی خواهد شد».
حسینی خاطرنشان کرد« :البته با توجه به شرایط پیش آمده
در کشور در خصوص شــیوع کرونا ویروس ممکن است
این مصوبه مجددا تغییر پیدا کند ،یعنی؛ اســتثنائا زمان دفاع
این دانشــجویان مجددا به تاخیر بیفتد ،اما اعمال این تغییر
نیازمند تصویب این تصمیم در شورای آموزشی دانشگاهها
اســت و تا زمانی که تصمیم جدیدي گرفته نشــده باشد
دانشجویان همچنان باید از این مصوبه تبعیت کنند».
وی بــا تاکیــد بر اینکه طــول تحصیلی ۲۰تــا  ۲۵درصد
دانشجویان دانشــگاه تهران در دوره ارشد به شش نیمسال
تحصیلی میکشــد ،گفت« :اغلب دانشــجویان کارشناسی
ارشد در نیمسال پنجم تحصیلی نســبت به دفاع پایاننامه
خود اقدام میکنند».
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران همچنیــن در خصوص
ســنوات تحصیلی دانشــجویان دکتری نیز گفت« :سنوات
قانونی این دانشجویان هشــت نیمسال تحصیلی است که
دو نیمســال دیگر به طول تحصیل آنها اضافه میشود .در
مجموع دانشــجویان دکتری باید تا  ۱۰نیمسال تحصیلی از
رســاله خود دفاع کنند که البته  ۲۵تا  ۳۰درصد دانشجویان
دکتری موفق نمیشــوند بعد از  ۱۰نیمســال تحصیلی از
پایاننامههای خود دفاع کنند».

43

دو ماهنامه خبری دانشگاه تهران /شماره 125

اقدامات اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران در دوران بحران کرونا
مدیر کل تربیت بدنی دانشــگاه تهران با اعالم اقدامات
ایــن اداره کل در دوران بحران کرونا ،از برنامهریزی و
امکانســنجی برگزاری آنالین برخی رشتههای ورزشی
خبر داد.
به گــزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
معاونت فرهنگی و اجتماعــی ،علی حبیباللهی ،مدیر
کل تربیت بدنی دانشــگاه تهران ،دربــاره فعالیتهای
ورزشــی این اداره کل در دوران شــیوع ویروس کرونا
گفت« :بــا توجه به محدودیتهای بــه وجود آمده به
دلیل انتقال بیماری کرونا ،فعالیتهای ورزشی اداره کل
تربیت بدنی دانشگاه ،در این دوره متوقف شد».
وی افــزود« :هماهنگــی ،پیگیــری و مشــارکت در
تصمیمســازیهای وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری

برای شرایط فعلی و بعد از کرونا در حال انجام است و
با تالشهای صورت گرفته برنامهریزی و امکانسنجی
رشتههایی که قابلیت برگزاری مسابقه بهصورت آنالین
را دارند ،از سوی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران،
در حال پیگیری است».
حبیباللهی در پایان ضمن اعالم خبر برگزاری مسابقه
آنالین دارت در هفته آخر اردیبهشت  ،۹۹آموزشهای
پیشگیری و مراقبتهای بهداشــتی و مقابله با استرس
و ورزش در منزل از طریق اینســتاگرام ،سایت و کانال
اداره کل ،در ماههای اســفند ،فروردین و اردیبهشت و
برگزاری مســابقه آنالین شــطرنج را از دیگر اقدامات
انجام شــده اداره کل تربیت بدنی دانشــگاه تهران در
دوران بحران کرونا برشمرد.

تداوم همکاری دانشگاه تهران
با ستاد فرماندهی مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران

در روند تداوم همکاری دانشــگاه تهران با ستاد فرماندهی
مقابله با بیماری کرونا در کالن شهر تهران ،رویداد نمایشگاه
مجازی و کنفرانس ویروس کوید ۱۹-برگزار میشود.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
پژوهشــی ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران ۳۰،اردیبهشت  ،۱۳۹۹در جلسهای با حضور فرمانده
ستاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران و همچنین
جمعی از اســتادان دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی،
گفت« :دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،ظرفیتهای بسیاری برای انجام تحقیقات مرتبط با
ویروس کوید ۱۹-دارند .بنابراین الزم اســت همکاری بین
دانشگاههای مذکور و دانشگاههای علوم پزشکی در جهت

همافزایی برای مقابله با این بیماری گستردهتر شود».
دکتر علیرضا زالی ،فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا،
نیــز ضمن قدردانی از ایجاد ســامانه اســتفاده از دادههای
شــبکههای اجتماعی برای تحلیل ذهنیت و گفتمان جامعه
ایرانی در دانشگاه تهران بر نقش مؤثر سامانه مذکور جهت
سیاستگذاری ستاد تأکید کرد.
در ادامه جلسه ،بهمنظور ایجاد شبکه تحقیقاتی بین محققان
و امکان تبادلنظر در موضوعات مرتبط با کرونا مقرر شد،
دانشگاههای تهران ،علوم پزشــکی تهران و علوم پزشکی
شــهید بهشتی با همکاری ســتاد مقابله با کرونا دو رویداد
شامل نمایشــگاه مجازی در خرداد  ۱۳۹۹و کنفرانس روز
کوید  ۱۹را در تیر  ۱۳۹۹برگزار کنند.
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جلسه کمیته داوری آثار برگزیده ترم کرونایی دانشگاههای کشور برگزار شد
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز مشاوره
دانشگاه ،جلسه کمیته داوری بخش روانشناختی آثار ارسال
شــده به دبیرخانه ادبی ،هنری و بهداشت روانی مسابقه ترم
کرونایی ۳۰اردیبهشــت  ،۱۳۹۹با حضور دکتر سعید حبیبا،
معاون دانشــگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی ،مدیر
کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و جمعی از استادان و کارگزاران فرهیخته در حوزه سالمت
و بهداشت روان در ســطح آموزش ،سیاستگذاری و اجرا
برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر حبیبا ،معاون دانشجویی دانشگاه تهران،
انجام چنین فعالیتهای اجتماعمحوری که ســبب مشارکت
جمعی دانشجویی میشود را امید بخش ارزیابی کرد.
حمید پیروی ،رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،نیز هدف از
برگزاری این رویداد را تقویت همبســتگی اجتماعی و اصول
مهم گذر از بحران کرونا چون امید ،خودمراقبتی و دگرمراقبتی
و مســئولیت فــردی و اجتماعی در جمعیت دانشــجویی

دانشگاههای سراسر کشور توصیف کرد.
وی خاطر نشان کرد« :آثار برآمده از مرحله اول داوری در کمیته
هنری از دیدگاه روانشناختی و سالمت روان با دقت با اجماع
نظر مورد نقد و بررسی قرار گرفتند ،به گونهای که ارزیابی آثار
باقیمانده به جلسه دوم داوری روانشناختی موکول شد«.
پیروی افزود« :در این جلســه شــاخصهای داوری تأکید بر
محورهای مسابقه شامل موضوعهای مرتبط به امید ،نوعدوستی
و مسئولیتپذیری اجتماعی در پیشگیری و مقابله با کرونا و
نیز آموختههای فردی ،اجتماعی و خانوادگی این بحران بود،
بنابراین آثار بر پایه این شاخصها با گفتوگوی جمعی مورد
واکاوی قرار گرفتند».
این مسابقه از اسفند  ۱۳۹۸شروع و تا پایان فروردین  ۱۳۹۹ادامه
داشت .مراسم اختتامیه و اعالم اسامی برندگان در روز شنبه ۱۰
خرداد  ۱۳۹۹از ساعت  ۱۶با حضور معاون دانشجویی دانشگاه
و مسئوالن ســازمان خدمات دانشجویی بهصورت آنالین از
طریق پیوند  http://vclas9.ut.ac.ir/counsبرگزارشد.

بررسی بحران کرونا و پساکرونا
در چهارمین نشست خوشههای
اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
پژوهشــی ،چهارمیــن نشســت خوشــههای اقتصادی و
اجتماعی ،با موضوع بررســی بحران ناشی از شیوع کرونا
و دوران پســا کرونا ۱۳ ،اردیبهشت  ،۱۳۹۹با حضور دکتر
محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران و همچنین
استادان و صاحبنظران دانشگاه ،برگزار شد.
در این نشست ،خوشه مشــورتی اقتصاد کالن ،درباره آثار
و تبعــات اقتصادی شــیوع ویروس کرونــا و راهکارهای
مدیریت آنها ،بررسی و تحقیقهای انجام شده را ارائه کرد.
در بررسیهای این خوشــه عنوان شده که شیوع ویروس
کرونا بر هر چهار نهاد کلیدی اقتصاد ملی یعنی؛ خانوارها،
بنگاهها ،دولت و بخش خارجی تأثیر جدی داشته و هر یک
از این نهادها در سطوح مختلف ،تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
پیشنهادهای سیاستی این خوشه بر بهکارگیری سیاستهای
پولی و مالی انبســاطی با اولویت حمایــت از خانوارها و
بنگاهها متمرکز بوده و در این خصوص با لحاظ ویژگیهای

اقتصاد ملی ،راهکارهــای عملیاتی در هر یک از حوزهها،
ارائه شده است.
در ادامه نشست کارگروه سرمایه اجتماعی ،مسائلی نظیر تأثیر
بحران کرونا بر کارگران غیر رسمی ،گروههای اجتماعی خاص
چون پناهندگان ،موضوع اجتماع روستایی و عشایری و بررسی
یافتههای نظرسنجی اخیر درباره کرونا را بررسي شد.
همچنین تعیین روزی برای اعالم همبســتگی ملی همراه با
ادای احترام به کادر درمانی کشور ،همدردی با خانوادههای
سوگوار در بحران کرونا و لزوم تدوین سیاستهای حمایتی
دقیق برای پوشــش گروههای کمدرآمد و محروم از جمله
پیشنهادهای تبیین شده از سوی این کارگروه بود.
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حمایت  ۴۵۰میلیون تومانی صندوق نیکوکاری
از دانشگاه تهران در ایام کرونا

بنیاد حامیان دانشگاه تهران در ماههای بهمن و اسفند ۱۳۹۸
تا پایان فروردین ســال  ۹۹و در روزهای مواجهه کشور با
بحران کرونا و لزوم حمایت از دانشــجویان و دانشــگاه با
اهــدای بیش از  ۴۵۰میلیون تومان از محل ســود صندوق
سرمایهگذاری نیکوکاری در بخشهای مختلف به حمایت
از دانشگاه تهران پرداخته است.
بنیــاد حامیان دانشــگاه از بهمن ســال  ۱۳۹۸تــا پایان
فروردین  ۱۳۹۹از محل سود صندوق نیکوکاری دانشگاه
تهران توانســته اســت  ۴۵۵میلیون و  ۱۰۰هــزار تومان
را بــه منظور حمایت از  ۱۷۶دانشــجو برتــر و متقاضی
دانشــگاه و دانشــجویان ایدهپرداز و کارآفرین ،کمک به
تجهيز آزمایشــگاه فیزیولوژی دانشــکده زیستشناســی
پردیس علوم ،حمایت از بهینهســازی ملزومات آموزشی
مجازی دانشــکده زبانها و ادبیــات خارجی ،اعطای وام
قرض الحسنه به  ۵۰دانشــجوی متقاضی دانشگاه ،کمک
به بهداشــت و درمان خوابگاههــای متأهلین و بینالملل،
پردیس فارابی قم و برخی از دانشکدههای دانشگاه تهران
اختصاص دهد.
شرح اقدامات حمایتی بنیاد حامیان دانشگاه تهران به ترتیب
ذیل است:
 .۱حمایت از دانشجویان کارآفرین و ایدهپرداز معرفی شده
از طرف پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،جمع ًا به مبلغ
 ۱۴۰میلیون تومان.
 .۲کمک به  ۱۱۶نفر از دانشجویان متقاضی معرفی شده از
سوی مرکز مشاوره دانشگاه تهران و معتمدین بنیاد حامیان
دانشگاه تهران ،جمع ًا به مبلغ  ۱۱۱میلیون  ۵۰۰هزار تومان .
 .۳کمک به بورسیه تحصیلی هفت ماه  ۶۰نفر از دانشجویان
برتر دانشــگاه تهران در مقطع کارشناسی ،جمع ًا به مبلغ ۸۴
میلیون تومان.
 .۴اعطــای وام قرض الحســنه به  ۵۰نفر از دانشــجویان

متقاضی دانشگاه تهران ،جمع َا به مبلغ  ۵۰میلیون تومان.
 .۵کمک به تجهيز آزمایشــگاه فیزیولوژی دانشکده زیست
شناســی پردیس علوم دانشــگاه تهران ،جمع ًا به مبلغ ۳۰
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان.
 .۶کمــک به تجهيز و بهينهســازي ملزومــات از راه دور
(آموزش مجازي) دانشكده زبانها و ادبيات خارجی جهت
آموزش از راه دور دانشجویان براي مقابله با ویروس کرونا،
جمع َا به مبلغ  ۲۰میلیون تومان.
 .۷کمــک به بهداشــت و درمان (خريد ماســك ،ژل ضد
عفوني كننده و…) خوابگاههاي متأهلين ايراني و بينالملل،
پردیس فارابی قم و برخی از دانشــکدههای دانشگاه تهران
برای مقابله با ویروس کرونــا ،جمع َا به مبلغ  ۱۹میلیون و
 ۲۹۰هزار تومان .
صندوق نیکوکاری دانشــگاه تهران بــا حمایت حامیان از
جمله دانشآموختــگان ،کارمندان ،اعضــای هیأتعلمی
و ســایر دوستداران دانشــگاه تهران با نیت کمک به حل
مشــکالت مالی دانشــجویان و دانشــگاه در سال ۱۳۹۵
راهاندازی شــد و با مدیریت اجرایی بنیاد حامیان دانشگاه
تهران در حمایت از دانشگاه تهران میکوشد.
بنیاد حامیان دانشگاه تهران از خیرین نیکاندیش درخواست
دارد با توجه به این ایام و لزوم حفظ فاصلهگذاری اجتماعی،
بــرای پرداخت مبالغ حمایتی خــود به صندوق نیکوکاری
بنیاد حامیان دانشــگاه تهران ،میتوانند با مراجعه به بخش
حمایت از دانشگاه وبسایت بنیاد حامیان به نشانیhttps://
 /utf.ut.ac.irنســبت به حمایت از آیندهسازان کشور و
اعتالی علم و دانش ،اقدام نمایند.
هـــر حمایتـــی از طرف شما خیّر نیکاندیش ،فـــارغ از
نـوع و مقـــدار آن ،الهـامبخـش آغـاز فصلـی جدیـد در
آفرینـش آینـــده روشـن بـرای جوانـان کشـور عزیزمـان
خواهـد بـود.
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برگزاری نشست مشترک دبیران مناطق دهگانه
و معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه یک کشور

نشســت مشــترک دبیران مناطق دهگانه و معاونان دانشجویی
دانشگاههای منطقه یک کشور به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
دانشــجویی ،این نشســت با حضور معــاون وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و رئیس ســازمان خدمات دانشجویی،
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاون
امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویی وزارت علوم،
دبیران مناطق دهگانه ،معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه
یک و مدیران سازمان خدمات دانشجویی ۳ ،خرداد ،۱۳۹۹
بهصورت مجازی برگزار شد.
دکتر ســعید حبیبا ،معاون دانشجویی دانشــگاه تهران و دبیر
منطقه یک دانشگاههای کشور ،هدف از برگزاری این نشست
را تشریک مساعی دانشگاههای کشور در راستای تصمیمات
ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و مسأله بازگشایی دانشگاهها
از  ۱۷خرداد عنوان کرد.
سپس دکتر مجتبی صدیقی ،معاون وزیر و رئیس سازمان خدمات
دانشجویی ،در خصوص بازگشــایی دانشگاهها گفت« :تا این
زمان تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص بازگشایی
دانشگاه صرف ًا برای دانشجویان دکتری آن هم بهصورت محدود
و به تشــخیص استاد و آموزش برای رشتههایی بوده است که
نیاز به فعالیت فیزیکی در آزمایشگاه ،مزرعه و بیمارستان دارند.
شرایط سراهای دانشجویی مانند قبل آمادگی پذیرش دانشجویان
را ندارد و بازگشت دانشجویان باید بهصورت حداقلی صورت
پذیرد و هر دانشگاهی متناسب با شرایط و امکانات خود میتواند
در این باره تصمیمگیری کند».
وی افزود« :در صورت بازگشــایی دانشــگاهها ،سرو غذا در
رستورانها را نخواهیم داشــت و تنها دانشگاهها در صورت
لــزوم میتوانند غذا را در ظروف در بســته و با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی بین دانشجویان توزیع کنند».
دکتــر صدیقی در پايان اعالم کرد« :برآیند این جلســات در
اختیار وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری ،به منظور انتقال به

ســتاد ملی مبارزه با کرونا قرار میگیرد تا در خصوص زمان
بازگشــایی ،نحوه بازگشایی و شروع ســال تحصیلی آینده
تصمیمات الزم اتخاذ شود».
در این نشســت همچنین دکتر محمدرضا علم ،معاون امور
دانشجویان داخل ســازمان امور دانشجویی ،ضمن تشکر از
میزبانی دانشگاه تهران گفت« :به دنبال یافتن راهکارهایی هستیم
تا در صورت بازگشایی دانشــگاهها ،با رعایت پروتکلهای
ســتاد ملی مبارزه با کرونا ،آسیبی متوجه دانشجویان ،استادان
و کارکنان نشود».
در ادامــه ،دبیــران مناطــق دهگانــه و معاونان دانشــجویی
دانشــگاههای منطقه یک ،تجربهها و اقدامات صورت گرفته
توسط دانشگاههای مناطق خود را مطرح کردند و چالشهای
پیشروی حوزه معاونت دانشــجویی دانشگاهها را در شرایط
بحران کرونا عنوان و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
لزوم راهاندازی سراها و نداشتن ظرفیت کافی در سراها بهویژه
دانشــگاههایی که تنها تحصیالت تکمیلی دارند ،واحدهای
عملی ،زمان شروع نیمسال آینده ،راهاندازی رستورانها و ارائه
خدمات رفاهی به دانشجویان ،مشکالت و نبودن اعتبار الزم
براي تهیه اقالم ضدعفونی و بهداشتی توسط دانشگاهها ،تداوم
برگزاری کالسها بهصورت مجازی بهویژه برای دانشجویان
کارشناســی و برگزاری امتحانــات پایان ترم دانشــجویان
تحصیالت تکمیلی بهصورت مجازی تا حصول اطمینان کامل
از وضعیت پایدار ایمنی در برابر همهگیری ویروس کرونا از
جمله مباحث مهم مطرح در این نشست بود.
در پایان نیز مقرر شد دبیران مناطق دهگانه ،دانشگاههای منطقه
خود را در جریان مباحث مطرح در این جلســه قرار دهند و
پیشنهادهای دانشگاههای منطقه را در خصوص زمان بازگشایی،
نحوه بازگشایی ،زمان شروع سال تحصیلی جدید ،بازگشایی
سراها ،نحوه برگزاری امتحانات ،دروس عملی و … در اسرع
وقت در اختیار سازمان خدمات دانشجویان کشور براي انتقال
به وزیر علوم و ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار دهند.
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برگزیدگان رویداد ادبی ،هنری و بهداشت روانی
مسابقه ترم کرونایی معرفی شدند
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز
مشاوره دانشگاه ،در مراسم اختتامیه رویداد ادبی ،هنری
و بهداشت روانی مسابقه ترم کرونایی ۱۰،خرداد ،۱۳۹۹
برگزیدگان رویداد ادبی ،هنری و بهداشت روانی مسابقه
ترم کرونایی ،معرفی شدند.
دکتر محمدرضا علم ،معاون دانشــجویان داخل وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری که بهصورت مجازی در این
جلسه حضور داشت ،ضمن تقدیر از مشارکت گسترده
دانشــجویان دانشگاههای کشور ،این رویداد را تاریخی
توصیف کرد و گفت« :شاید اولین بار در کشور و یا دنیا
باشد که چنین رویدادی برگزار شده است و من در این
فرصت از تمامی دســتاندرکاران و بهویژه دانشجویان
تقدیر و تشکر میکنم».
در ادامه حمید پیروی ،رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه
تهران ،در خصوص برگزاری این رویداد خاطرنشــان
کرد« :از نخســتین روزهای اسفند سال گذشته با انتشار
خبر شیوع ویروس کرونا در کشور ،ناگهان با پدیدهای
غریــب و هولناک به نام پاندمی کرونا روبهرو شــدیم.
از اینرو مرکز مشــاوره دانشگاه تهران بنا بر مسئولیت
اجتماعــی و احســاس تکلیفی کــه دارد بــا تکیه بر
توانمندیهای جمعیت فرهیخته دانشــجویی کشور و
با همکاری دفتر مشــاوره و ســامت وزارت عتف و
همچنین کانون دانشجویی همیاران سالمت روان برآن
شــد که با طراحی و اجرای برنامههای اجتماعمحور با
محوریت دانشجویان ،زمینه خلق فرصتهای با همبودن
و اقداماتی کنشگرانه و مثبت در جمعیت دانشجویی را
فراهم سازد».
وی افــزود« :در این رویداد که با هــدف تقویت امید
و ارتقاء راهکارهای ســازگارانه و تــوأم با مراقبت در
دانشــجویان صورت گرفت ،کوشش شد تا دانشجویان
در خلق آثار ،رویکردی مثبت و امیدبخش داشته باشند،
به همین دلیــل خلق آثار در قالب طنز مورد تأکید قرار
گرفت».
رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران تاکيد کرد« :این

رویداد از اسفند  ۱۳۹۸شروع و تا بهار  ۱۳۹۹با محوریت
خودمراقبتی و رعایت بهداشــت در پیشگیری و مبارزه
با کرونا ،نوعدوســتی و مســئولیتپذیری اجتماعی در
پیشــگیری و مبارزه با کرونا ،بهداشت روان ،امیدواری
و اوقات فراغت در ایــام کرونایی ،عوارض ،پیامدها و
آموختههای فردی ،اجتماعی و خانوادگی در ایام کرونا
برگزار شد».
پیروی در خصوص میزان مشــارکت دانشجویان گفت:
«تعداد یک هزار و  ۱۰۴اثر به دبیرخانه رویداد با مشارکت
دانشجویان  ۱۰۹دانشگاه از سراسر کشور ارسال شد و
نزدیک به  ۲هزار دانشجو از دانشگاههای سراسر کشور
نیز در شــبکههای اجتماعی گوناگون متعلق به رویداد
عضو شدند .آثار پس از دریافت ،براي ارزیابی به کمیته
داوری ارســال شــدند تا از بعد روانشناختی و هنری
مورد بررســی قرار گیرند که پس از بررســیهای الزم
برگزیدگان اول تا سوم مشخص و معرفی شدند».
اسامی برگزیدگان رویداد ادبی ،هنری و بهداشت روانی
مسابقه ترم کرونایی به شرح زیر است:
برگزیدگان اول :محمدرضا جعفری ندوشن از پردیس
شهیدان پاکنژاد یزد (فیلم) ،الهه ایزدی از دانشگاه آزاد
اســامی واحد علوم تحقیقات تهران (داســتان) ،مهسا
سنایی از دانشگاه تهران (خاطره) و رضا توحیدمنش از
دانشگاه جهرم (پادکست).
برگزیــدگان دوم :یگانــه جمالی از دانشــگاه اصفهان
(پوستر) ،سولماز الیاسزاده از دانشگاه هنر اسالمی تبریز
(پوستر) ،احسان صادقی از دانشگاه تهران (دلنوشته) و
زهرا نظرپور از دانشگاه صنعتی خاتماالنبیا (دکلمه)
برگزیده ســوم :کیمیا محمدی از دانشــگاه کردستان
(نقاشی  /تصویرسازی).
اين مراسم با حضور دکتر سعید حبیبا ،معاون دانشجویی
دانشــگاه تهران و دکتر منصورهالسادات صادقی ،مدیر
کل دفتر مشــاوره و ســامت وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری به میزبانی مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران و
بهصورت مجازی برگزار شد.
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پنجمین نشست خوشههای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد

پنجمین نشست خوشــههای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه
تهران ،در خصوص بحران ناشــی از شیوع ویروس کرونا و
دوران پساکرونا ،برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از معاونت
پژوهشــی ،در پنجمیــن نشســت خوشــههای اقتصادی و
اجتماعی که  ۱۷اردیبهشت  ۱۳۹۹با حضور دکتر محمود نیلی
احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران ،برگزار شد ،تأثیر تحریمها و
سیاست فشار حداکثری آمریکا بر منابع مالی ایران و مسیرهای
متفاوتی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دی ماه سال
جاری در پیشروی کشــور قرار میدهد ،یکی از موضوعاتی
بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین ایجاد بستر مناسب اجتماعی برای استفاده از ماسک
در وسایل نقلیه عمومی ،موضوع دیگری بود که در این نشست
مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس پیشنهاد شد ،با توجه
به اینکه استفادهکنندگان از حمل و نقل عمومی از گروههای کم
درآمد جامعه هستند و در صورتی که استفاده از ماسک اجباری
شود ،باید به رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد .در این جلسه
هشدار داده شــد که احتمال افزایش آسیبهای اجتماعی در
دوران پساکرونا مانند خشونت ،زورگیری و سرقت وجود دارد
و باید از هماکنون برای آن چارهای اندیشیده شود.
در بخش دیگری از این جلســه پیشنهاد شد که دولت برای
جلوگیری از بروز از هم گسیختگیهای اجتماعی ،باید کمک
مالی خود به گروههای تهیدســت را ادامه دهد .بحران کرونا
میتواند مبنای گفتوگــوی ملی بین دولت ،احزاب و مردم،
فرصتی برای کاهش شــکافهای اجتماعی و ترمیم سرمایه
اجتماعی و بهبود تعامالت بینالمللی باشد.
این جلسه از منظر اثرات اقتصادی بحران کرونا ادامه یافت .از
این باب ،ظرفیتهای سیاستهای پولی از نگاه هدایت اعتبار
به عنوان یک روش کارا از سوی اعضای خوشه مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و تأکید شد ،هدایت اعتبار از جمله ظرفیت
سیاســتهای پولی به شمار میآید که در شرایط فعلی کشور
برای حمایت از اقتصاد و اشتغال میتواند مفید واقع شود.
در پایان نشست ،ارائه مکانیسم هدایت اعتبار از سوی دولت

و نظارت کارا بر اجرای این مکانیسم ،بهعنوان نکته اصلی در
موفقیت اســتفاده از این ظرفیت برای دوره فعلی و پساکرونا
مطرح شد که نیاز به توجه ویژه دولت دارد.
ششمین نشست خوشــههای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه
تهران برگزار شد
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از معاونت
پژوهشــی ،ششمین نشست خوشههای اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه تهران ۲۳،اردیبهشت  ،۱۳۹۹با رویکرد انجام رسالت
علمی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مدیریت کاهش اثرات
ناشی از بحران ویروس کرونا برگزار شد.
در این نشســت ،بازار ســرمایه و چالشهــای پیش روی از
ابعاد اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررســی قرار گرفت.
حاضران جلســه بیان کردند که بازار سرمایه فرصت مغتنمی
برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است ،اما نباید از تبعات منفی
رشد این بازار بر نابرابری ،شکاف طبقاتی و فقر و سرایت آثار
منفی بازار به بخش حقیقی اقتصاد غافل شد .تأکید ویژه در این
جلسه بر حمایت از بازار از طریق مدیریت هر دو سمت عرضه
و تقاضای بازار با بهکارگیــری ابزارهای علمی در این حوزه
است که شناسایی این ابزارها و تعریف مکانیسمهای اجرایی
برای مدیریت عرضه و تقاضای بازار ضروری است.
همچنین در این نشست استادانی از دانشگاههای بزرگ کشور
از جمله دانشگاههای اصفهان ،شیراز ،عالمه طباطبایی ،الزهرا
و دانشــکدههای اقتصاد ،مدیریت و حقوق و علوم سیاســی
دانشگاه تهران حضور داشتند.
ششمین نشست خوشــههای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه
تهران با رویکرد انجام رســالت علمی و مسئولیت اجتماعی
دانشــگاه در مدیریت کاهش اثرات ناشی از بحران ویروس
کرونا و با هدف بحث و بررسی علمی و ارائه پیشنهاد براي حل
مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور ،با حضور دکتر محمود
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران؛ دکتر شاپور محمدی،
رئیس سابق ســازمان بورس و اوراق بهادار؛ معاونان دانشگاه
تهران ،معاون ســازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگانی از
هیأت دولت و مجلس شورای اسالمی ،برگزار شد.

داخلی
اخــــــــــــــــــــــبـــــار

از کتاب دو جلدی «تاریخ دانشگاه تهران»
رونمایی شد

بزرگترین طرح خیریه دانشجویی ماه
رمضان در دانشگاه تهران اجرا شد

کانون دانشآموختگان دانشگاه تهران به
ثبت رسمی رسید

امضای قرارداد همکاری وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات با دانشگاه تهران
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پیام تبریک مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
به مناسبت روز ارتباطات و روابطعمومی
بیستوهفتم اردیبهشــت ،روز جهانی روابطعمومی و
ارتباطــات ،صرف ًا یک نام در یک برگ از تقویم روزگار
نیست ،بلکه یک سرفصل از اخالق ،علم و هنر است.
روابطعمومی دانشــگاه در یکسال گذشــته با تیزبینی،
دانایی و هوشــیاری همگام با سایر بخشهای دانشگاه،
تمام تالش خود را به کار بست تا با استفاده از شیوههای

نوین ارتباطی و اطالعرسانی
در اجرای اهداف ســهگانه
ســومین برنامــه راهبردی
دانشگاه ( )۱۳۹۶-۱۴۰۰و سند چشمانداز دانشگاه در افق
 ۱۴۰۴با همراهی کارشناسان حوزه ستادی روابط عمومی
و رابطان خبری واحدهای تابعه ،گامهای مؤثری در حوزه
اطالعرسانی آگاهانه و ارتباطات هوشمند بردارد.
اینجانب بر حسب وظیفه و به نشانه قدرشناسی این روز
را به یکایک همکاران فعال در حوزه خطیر اطالعرسانی
و ارتباطــات ،تبریــک گفته و از تالشهــای آگاهانه و
عالمانه انجامشــده مســئوالن روابطعمومــی و رابطان
خبری پردیسها ،دانشکدهها و دیگر واحدهای دانشگاه
برای کسب ســرآمدی در انعکاس فعالیتهای علمی و
دانشگاهی سپاسگزارم و توفیق روزافزون همه تالشگران
این حوزه را از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.

عضو هیأت دانشگاه تهران رئیس مجلس شورای اسالمی شد
دکتــر محمدباقر قالیباف ،عضو هیأت علمی دانشــکده
جغرافیای دانشــگاه تهــران ،با رأی نماینــدگان خانه
ملت ،بهعنوان رئیس مجلس شــورای اسالمی انتخاب
شــد.دکتر محمد باقر قالیباف ،دانشیار گروه جغرافیای

سیاسی دانشــکده جغرافیای دانشــگاه تهران ،منتخب
اول مردم تهران برای یازدهمین دوره مجلس شــورای
اسالمی است و هفته گذشته پس از آغاز به کار مجلس،
با کســب  ۲۳۰رأی نمایندگان مجلس ،به عنوان رئیس
مجلس یازدهم شــورای اســامی انتخاب شد .پیش از
این ،ریاست مجلس شورای اسالمی به مدت  ۱۲سال بر
عهده دکتر علی الریجانی ،عضو هیأت علمی دانشکده
ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران ،بود.هیأترئیسه
دانشگاه تهران ،ضمن تبریک انتخاب آقای دکتر قالیباف
به ریاست مجلس شــورای اسالمی و آرزوی توفیقات
بیشتر برای ایشان ،از زحمات و خدمات ارزشمند آقای
دکتر الریجانی نیز که در مدت مسئولیت خود خدمات
شایان توجهی در راســتای اهداف کالن آموزش عالی
داشــتند ،تقدیر و تشــکر نموده و برای ایشان آرزوی
توفیقات بیشتر دارد.
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امضای قرارداد همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
با دانشگاه تهران

به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،در راســتای
تعامل مراکز آموزش عالی با دستگاههای اجرایی کشور،
سه قرارداد همکاری مشترک ،اسفند  ،۱۳۹۸میان وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات و دانشگاه تهران امضا شد.
این قراردادهــای همکاری در زمینههای ارائه خدمات
مشــاوره در امــور حقوقی ،عمرانی ،منابع انســانی و
همچنین مطالعه در زمينه ایجاد گلخانههای هوشــمند
بــا اســتفاده از فناوریهای نویــن و مطالعه در زمينه

طراحی ســامانههای مدیریت شــبکه توســعه اقتصاد
دیجیتال ،بینالملليسازی و امور نخبگان مقیم خارج،
با حضور دکتر ســعید یزدانی ،معــاون اداری و مالی
دانشــگاه؛ محمدصدیــق دامغانیزاده ،مشــاور وزیر
و رئیــس پارک ارتباطات و فنــاوری اطالعات؛ دکتر
مهدی پورفتح ،مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه
و دکتر محمدرضا صادقی مقدم ،رئیس سازمان توسعه
و سرمایهگذاری دانشگاه ،امضا شد.

برگزاری نشست معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه یک
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
دانشــجویی ،نشســت معاونان دانشــجویی دانشگاههای
منطقه یک کشــور با حضور دکتــر مجتبی صدیقی ،معاون
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و رئیس ســازمان خدمات
دانشــجویی و معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه یک،
 ۲۰فروردین  ،۱۳۹۹به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشســت معاونان دانشجویی چالشهای پیش روی
حوزه معاونت دانشجویی دانشگاهها در شرایط بحران کرونا
را مطرح کرده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
لزوم راهاندازی ســراها و رســتورانهای دانشــجویی و
ارائه خدمات رفاهی ،ورزشــی به دانشجویان و مدیریت
وضعیت بهداشــتی آنها در صورت بازگشت دانشجویان

و تــداوم برگــزاری کالسها بــه صورت مجــازی تا
حصول اطمینان کامــل از وضعیت پایدار ایمنی در برابر
همهگیری ویروس کرونا از جمله مباحث مهم مطرح در
این نشست بود.
در پایان نیز مقرر شــد جمعبندی جلسه برای ارائه به وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری تهیه و تدوین شود.
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رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جلسه با رئیس جمهور:

اکوسیستم علم و فناوری برای توسعه همهجانبه کشور نقش بسیار مهمی دارد

رئیس پــارک علم و فناوری دانشــگاه تهران در جلســه
هماندیشــی رؤســا و مدیران پارکهای علم و فناوری و
شــرکتهای دانشبنیان با رئیس جمهور ،با تأکید بر نقش
اکوسیستم علم و فناوری بر توسعه همهجانبه کشور مواردی
که پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،براي مبارزه با بحران
کرونا و جهش تولید انجام داده است را تشريح کرد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،در این جلســه
هماندیشــی که بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،دکتر
عباس زارعی ،رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،با
اشاره به حمایت از دولت الکترونیک و بهبود زیرساختها

برای جهش تولید گفت« :بحران کرونا فرصتی ایجاد کرد تا
شرکتهای دانشمحور و فناور بر اساس چابکی و انعطاف
بتوانند در ظرفیتهای خود تغییر ایجاد کنند».
دکتر زارعی در ادامه به معرفی اجمالی پارک علم و فناوری
دانشــگاه تهران پرداخت و به شکلگیری شبکه فناوری در
ســال  ۹۷اشاره کرد و گفت« :پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران در سال  ۹۹مباحث چابکسازی ،تولید ناب و جهش
تولید را مد نظر قرار داده است».
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در بخش دیگری
از ســخنان خود با تبیین زنجیره بحــران کرونا اظهار کرد:
«در این زنجیره ســه مرحله قبل ،حین و بعد بحران کرونا
مورد توجه است .با توجه به حمایتهایی که توسط پارک
علم و فناوری دانشــگاه تهران از شــرکتهای فناورمحور
انجام گرفته اســت ،آنها این توانایی را خواهند داشت تا
پاسخگوی بهتری باشند».
وی افزود« :در زمان شــيوع بحران کرونا و کندسازی روند
اپیدمی ،مباحث تشخیص و درمان ،محورهای اصلی مدنظر
ما بود .بعد از بحران کرونا نیز بحث جبران تبعات اجتماعی
و حمایتهای اقتصادی و توانمندســازی شرکتها مورد
توجه است».

شصت و سومین جلسه مشاوران بینالملل دانشگاه تهران برگزار شد
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
بینالملل ،شصتوسومین جلسه مشاوران بینالملل دانشگاه
تهــران ۲۷ ،فروردیــن  ،۱۳۹۹با حضور دکتــر محمدباقر
قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه تهران و همچنین مشاوران
بینالملل واحدهای دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای جلســه ،گزارشهایــی در زمینههای مختلفی
چــون تأثیر بیماری کرونا بر وضعیــت آموزش عالی در
ایــران و جهان ،روابط بینالملــل ،مقابله با اثرات بحران
کرونا و برنامه راهبردی معاونت بینالملل دانشگاه تهران
در شــرایط بحران کرونا ،توسط مســئوالن و کارشناسان
معاونت بینالملل دانشگاه ارائه شد.
در ادامه این جلسه مجازی ،مشاوران بینالملل دانشکدهها

و پردیسهــای مختلفنظر خود را در زمینه چالشهای
پیشآمده به دلیــل بروز همهگیری کرونا بيان و همچنین
پیشــنهاداتی در خصوص اقدامات قابل اجرا در این برهه
از زمان ارائه کردند.
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جلسه معاونان و مدیران بینالملل دانشگاههای بزرگ کشور برگزار شد
بــه گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
معاونت بینالملل ،جلســه معاونان و مدیران بینالملل
دانشــگاههای بزرگ کشــور ۲۰ ،فروردین  ،۱۳۹۹با
حضور دکتر ســاالر آملــی ،قائم مقام وزیــر در امور
بینالملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،به صورت مجازی
برگزار شد.
دکتر ســاالر آملی در ابتدای این جلســه در خصوص
مســائلی همچون وجود شرایط ویژه در همکاریهای
علمی ،بینالمللی به علت بروز بحران کرونا و ضرورت
تبدیــل این تهدیــد به فرصتی برای انتقــال تجربیات
جوامع مختلف به عنوان پایه و اساس تحقیقات علمی
مطالبی را عنوان کرد.
وی بر لزوم ارتباط با دانشــگاههای خارجی که با آنها

تفاهمنامه منعقد شــده اســت و همچنین نقش مهم و
ظرفیت انجمنهای علمی در شرایط تحریم و بیماری
کرونا بــه منظور بسترســازی همکاریهــای علمی
بینالمللی تاکید کرد.
در ادامه جلســه ،معاونان و مدیــران بینالملل حاضر
در جلســه ســواالت و مســائل مرتبط با چالشهای
پیــش روی امور بینالملل در شــرایط بحران کرونا را
طرح کــرده و به بحث و تبادل نظر پرداختند .تاکید بر
ضرورت تسهیل بازگشــت دانشجویان و استادانی که
فرصت مطالعاتی آنها در کشــورهای خارجی به علت
بحران کرونــا ناتمام مانده اســت ،از جمله مهمترین
موضوعات طرح شــده در این جلسه بود .همچنین در
پایان مقرر شــد جمعبندی جلســه برای ارائه به وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری تهیه و تدوین شود.

د ۱۳۹۸
ثبت بیش از  ۱۳۰۰زمینلرزه در اسفن 
توسط مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک

شــبکههای لرزهنگاری مرکــز لرزهنگاری
کشــوری وابســته به مؤسســه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران در اســفند ماه  ،۱۳۹۸تعداد
نزدیک به  ۱۳۲۰زمینلرزه را ثبت کردند.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به
نقل از مؤسسه ژئوفیزیک ،این زمینلرزهها
در نواحــی مختلف ایــران و نواحی مرزی
رخ داده و توســط شــبکههای لرزهنگاری
ثبت و تعیین محل شدهاند .در اسفند ۱۳۹۸
تعــداد  ۲۴زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴.۰
در داخل کشــور توســط مرکز لرزهنگاری
کشوری به ثبت رسیده است که بزرگترین
آنها  ۴اســفند  ۱۳۹۸با بزرگی  ۵.۹حوالی
قطور واقع در اســتان آذربایجان غربی رخ
داده است.
از لحاظ آماری ۱هزار و ۱۷۹زمینلرزه دارای
بزرگای کوچکتر از  ،۳تعداد  ۱۱۴زمینلرزه
دارای بزرگای بین  ۳و  ،۴تعداد  ۲۱زمینلرزه
دارای بزرگای بین  ۴و  ۵و تعداد  ۳زمینلرزه
دارای بزرگای بیش از  ۵بوده است.
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همزمان با سالروز تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران

از کتاب دو جلدی «تاریخ دانشگاه تهران» رونمایی شد
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،در دومین جلسه
شورای دانشگاه ۱۲ ،خرداد  ،۱۳۹۹با حضور رئیس دانشگاه
تهران از کتاب دو «جلدی تاریخ دانشگاه تهران» که به همت
و تالش استادان گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
دکتر غالمحسین زرگرینژاد ،دکتر منصور صفت گل و دکتر
محمد باقر وثوقی تألیف شده است ،رونمایی شد.
دکتر سید احمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیر کل حوزه
ریاســت و روابط عمومی ،در این مراســم گفت« :بر اساس
طرح پژوهشــی مصوب در ستاد بزرگداشت هفتادمین سال
تأسیس دانشگاه در سال  ،۱۳۸۳در نظر است تا به تمامی ابعاد
تاریخ دانشگاه تهران در قالب مجموعه کتابهایی در ده جلد
پرداخته شود .دو جلد نخست این مجموعه که حاوی تاریخ
دانشگاه در دوره اول حیات آن (تا سال  )۱۳۲۲است ،اکنون
چاپ و نشر شده که همزمان با سالروز تصویب قانون تأسیس
دانشگاه در مجلس شورای ملی به رونمایی خواهد رسید».
وی در خصــوص نحــوه تألیف و گــردآوری منابع این
کتاب تاکيد کرد« :برای انجام این امر مهم پیجویی اســناد
دانشگاهی در آرشیوهای مختلف کشور ،از جمله سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران ،آرشیو وزارت خارجه ،وزارت
معارف و اســناد دربار پهلوی که بخشی از آنها در آرشیو
اســناد ریاســت جمهوری نگهداری میشــوند و آرشیو
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران صورت گرفته است».
مشاور رئیس دانشگاه تهران در ادامه خاطر نشان کرد« :این
کتاب در  ۲جلد و  ۱۷فصل با یک هزار و  ۳۱۶صفحه توسط
مؤسســه انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است .در

جلد نخست کتاب به معرفی بخشی از تاریخ دانشگاه تهران
چون زمینهها و ریشههای تاریخی دانشگاه؛ معرفی دارالفنون
شــالوده مدارس عالی معاصر ایران معاصر؛ پیشزمینههای
تأسیس دانشــگاه تهران در عصر مظفری و دوره مشروطه؛
نخســتین گامها برای برنامهریزی و ایجاد سازمان اداری و
آموزشی دانشگاه؛ ساختمانها ،امالک و موقوفات دانشگاه
تهران؛ کتابخانهها و انتشارات دانشگاه تهران؛ تاریخ تفصیلی
دانشســرایعالی و ادبیات در دوره اول تاریخ دانشــگاه و
دانشگاه تهران و روابط بینالمللی پرداخته شده است».
دکتــر خضــری در پایــان با اشــاره به اهمیــت جایگاه
تاریخنگاری و بهویژه تاریخ دانشــگاه تهران ،این کتاب را
که با کوشش بیوقفه استادان گروه تاریخ دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تألیف شده است را در نوع خود و
در بین دانشگاههای کشور بینظیر توصیف کرد.

انتشار دو کتابچه «حمایت اثر بخش» و «شروع کن» در دانشگاه تهران
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز مشاوره
دانشگاه ،این مرکز به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات و
با شعار سازمان جهانی بهداشت «تنباکو و مواد دخانی عامل
انتقال ویروس کرونا و تشدید بیماری» ،دو کتابچه «حمایت
اثر بخش» و «همین حاال شروع کن» را منتشر کرد.
سازمان جهانی بهداشــت ۱۱ ،خرداد ،برابر با  ۳۱ماه May
را بهعنوان روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است.
با توجه به تأثیرات مخرب تنباکو و مواد دخانی بر ســامت

جامعه و همچنین استعمال دخانیات بهعنوان یکی از عوامل
مؤثر در انتقال و تشــدید ویروس ،مرکز مشــاوره دانشگاه
تهران با همکاری دفتر مشــاوره و ســامت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،بهمنظور آگاهسازی آحاد جامعه بهویژه
جوانان و دانشــجویان ،اقدام به انتشار پوستر و کتابچههای
آموزشی درباره نحوه کاهش و ترک مواد دخانی و همچنین
توصیههایی برای حمایت و کمک به ترک مصرف دخانیات
کرده است.
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همکاری پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران
در زمینه بهینهسازی فرایند آموزش مجازی

پردیــس بینالمللــی کیش دانشــگاه تهــران در زمینه
بهینهسازی فرایند آموزش مجازی با سازمان منطقه آزاد
و آموزش و پرورش جزیره کیش همکاری میکند.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس
کیش ،با توجه به شــیوع ویروس کرونــا و عدم برگزاری
کالسهای درس حضوری دانشآموزان ،پردیس بینالمللی
کیش دانشگاه برای انجام مسئولیت اجتماعی خود در سطح
جزیره کیــش ۳۰ ،فروردین  ،۱۳۹۹در جلســه مجازی با
حضور برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش ،رئیس و
معاونان اداره آموزش و پرورش کیش و مدیران مدارس به
معرفی سامانه یادگیری الکترونیکی پردیس پرداخت.

رئیس آموزش و پرورش کیش ،ضمن اشاره به توانمندی
این پردیس در برگزاری جلسهها و همچنین کالسهای
آموزشــی به صورت مجازی اظهار امیدواری کرد که با
مساعدت رئیس پردیس و همت کارکنان ،این توانمندی
و نگاه مثبت دانشگاه بتواند به پیشبرد و پیشرفت آموزشی
دانشآموزان جزیره کیش کمک کند.
در پایــان این جلســه مجازی مقرر شــد که بــا انجام
هماهنگیهــای الزم ،عالوه بر مســاعدت به برگزاری
کالسهای درســی و کمک درســی ،پردیس بینالمللی
کیش دانشــگاه تهران در زمینه تهیه محتوای آموزشــی
مورد نیاز آموزش و پرورش کیش نیز یاری رساند.

وزیر علوم در نامهای به روسای دانشگاهها روز معلم و استاد را تبریک گفت
اعضای هیأتعلمــی با توجه به
مســئولیت حرفهای و اجتماعی
خــود رافع مشــکالت و باعث
پیشرفت کشور باشند.
دکتر منصور غالمي ،وزیر علوم،
تحقیقات و فنــاوری ،در نامهای
خطاب به روســای دانشــگاهها و مؤسسات پژوهشی۱۲ ،
اردیبهشت ،روز معلم و استاد را به تمامی استادان و اعضای
هیأتعلمی کشــور صمیمانه تبریک گفت و از تمامی آنها
دعــوت کرد با توجه به مســئولیت حرفــهای و اجتماعی
خود در عرصه دانشــگاه مشارکت فعاالنه و روزافزونی در
طرح ایدههای نوآورانه و تولیــد محصوالت دانشبنیان و
فناوریهای نو داشــته و رافع مشکالت و پیشرفت کشور
باشند .متن نامه دکتر غالمی به شرح زیر است:
سالروز شــهادت استاد شــهید مرتضی مطهری ،اندیشمند
و متفکر توانای کشــورمان ،به درســتی روز معلم و استاد
نامگذاری شــده و فرصتی است تا ضمن ارجنهادن به مقام

و جایگاه اندیشه و عالم صمیمانهترین مراتب سپاسگزاری
و قدردانی خود را از جامعه علمی کشــور که عهدهدار امر
آموزش و پژوهش در مجامع علمی کشور هستند ابراز کنم.
ضمن عرض تبریک روز اســتاد بــه جنابعالی و یکایک
اعضای محترم هیأتعلمی که نقش بیبدیلی در ارتقای علم
و توسعه کشــور دارند ،از همکاران گرامی دعوت میکنم
با توجه به مســئولیت حرفهای و اجتماعی خود در عرصه
دانشگاه مشــارکت فعاالنه و روزافزونی در طرح ایدههای
نوآورانه و تولید محصــوالت دانشبنیان و فناوریهای نو
داشته و رافع مشکالت و پیشرفت کشور باشند.
امیدوارم جامعه علمی کشور همچنانکه تا به حال در گذر
از روزهای ســخت به شایستگی نقشآفرینی کرده ،در این
برهه هم با اتکال به قدرت الهی و تالش و ســعی عالمانه
و مجدانه خود افقهای تــازهای را به روی میهن عزیزمان
بگشــاید و اعتمادساز و امیدآفرین باشــد .مجددا ً ه ّمت و
حمیّت همــه همکاران عزیــز را ارج مینهم و از خداوند
بزرگ سالمتی و دوام توفیق آنان را مسألت دارم.
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پیام تسلیت هیأترئیسه دانشگاه تهران در پی درگذشت
دکتر سید محمدکاظم نایینی استاد پیشکسوت پردیس علوم
دکتر سید محمدکاظم نایینی ،اســتاد برجسته و پیشکسوت
پردیس علوم دانشگاه تهران دعوت حق را لبیک گفت.
با نهایت تأســف و تأثــر اطالع یافتیم که اســتاد ارجمند و
پیشکسوت دانشگاه تهران و خدمتگزار صدیق آموزش عالی،
روانشــاد دکتر ســید محمدکاظم نایینی که عمری را در راه
خدمت به نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی کشــور سپری
کرد ،رخ در نقاب خاک کشید.
آن مرحوم کــه از مفاخر آموزش عالی کشــور بود ،عالوه
بر سالها تالش در کسوت اســتادی پردیس علوم دانشگاه
تهران ،از جمله مدیران ارشــد نظام آموزش عالی کشور بود
که عمر گرانقدر خود را در راه برنامهریزی برای اعتالی نظام
آموزش عالی و دانشــگاهی صرف کرد .سالها خدمت در

مناصب مختلف اجرایی آموزش عالی
در وزارت علوم و همچنین ستادهای
ملی آموزش عالی کشــور ،از جمله
خدمات ارزشمند و باقیاتالصالحات
عمر پربرکت ایشان است.
هیأترئیسه دانشــگاه تهران درگذشــت این چهره ماندگار
آموزش عالی را به خانواده مع ّزی ،عموم استادان ،دانشجویان
و کارگزاران آموزش عالی تسلیت گفته ،برای روح آن مرحوم
رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان ایشان ،به خصوص
فرزند گرامیشــان ،جناب آقای دکتر سید امید نایینی ،استاد
محترم دانشکده فنی دانشگاه تهران ،صبر و سالمتی از خداوند
متعال مسألت مینماید.

کانون دانشآموختگان دانشگاه تهران با طی مراحل قانونی در
اداره ثبت شرکتها به ثبت رسمی رسید.
بــه گــزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقــل از اداره
دانشآموختــگان ،در دومیــن جلســه هیأتمدیــره کانون
دانشآموختگان ۹ ،اردیبهشــت  ۱۳۹۹که بهصورت مجازی و
با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس هیأت مدیره و
همچنین دیگر اعضای کانون برگزار شد ،خبر ثبت رسمی کانون
دانشآموختگان دانشگاه تهران ،در اداره ثبت شرکتها به شماره
ثبت  ۴۹۵۳۰و شناسه ملی  ۱۴۰۰۹۱۰۳۹۹۸اعالم شد.
در بخــش دیگری از دومین جلســه هیأتمدیــره کانون،
آئیننامههای داخلی هیأتمدیره و عضویت کانون که توسط
کارگروه تشکیالت تهیه شده بود ،مورد بررسی قرار گرفت و
مقرر شد اصالحات مدنظر هیأتمدیره در آنها توسط کمیته
تشکیالت اعمال و در اختیار اعضا قرار داده شود.
در پایان جلسه نیز پیشنویس فراخوان مسابقه طراحی لوگوی
کانون مطرح و بر این اســاس تصمیم گرفته شد تا برگزاری
مســابقه با محوریت کانون و با کمک دانشــگاه انجام شود.
مشارکت و همکاری در رشد و ارتقاء دانشگاه تهران بهعنوان
دانشــگاه مادر و دانشــکدهها و پردیسهای آن با بهرهگیری
از توان دانشآموختگان دانشــگاه تهران ،اســتفاده از ظرفیت
دانشآموختگان برای توسعه ارتباط دانشگاه و جامعه ،تالش
براي ارتقاء و بهروزرسانی حرفهای دانشآموختگان ،استفاده
از ظرفیتهای کانون برای کمک به اشتغال دانشآموختگان و
حمایت از دانشآموختگان کارآفرین دانشگاه تهران ،جمعآوری،

حفظ و بهروزرسانی اطالعات کلیه دانشآموختگان دانشگاه
تهران و ارتباط مستمر با آنها از جمله اهداف تشکیل کانون ،بر
مبنای اساسنامه مصوب آن است .همچنین کمک به ایجاد ،تداوم
و هماهنگســازی و تسهیل مناسبات فعالیتهای کانونهای
دانشآموختگان دانشــکدهها و پردیسهای دانشــگاه تهران،
جذب و هدایت کمکهــای مادی و معنوی دانشآموختگان
براي تحقق اهداف کانون ،مشــارکت در طرحهای ضروری
کشــور و تبادل نظر در زمینههای مختلف در جهت رشــد و
شکوفایی اقتصاد و صنعت ،برگزاری گردهماییهای اعضای
کانون و مشارکت در جشــنهای دانشآموختگی پردیس و
دانشــکدههای دانشــگاه تهران ،فراهمآوردن زمینه استفاده از
تســهیالت رفاهی و خدماتی برای اعضای کانون و حمایت
معنــوی و مــادی از دانشآموختگان شــاخص و کمک به
ارائه دســتاوردهای آنها را نیز میتوان از دیگر اهداف کانون
دانشآموختگان دانشگاه تهران برشمرد.
دانشــکدهها و پردیسهای فاقد کانونهای دانشآموختگان
میتواننــد با ارائه اساســنامه خود به هیــأت مدیره کانون
دانشگاه ،پس از تأیید هیأتمدیره مجوز الزم را برای فعالیت
کسب کنند.
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بیست و نهمین نشست معاونان اداری و مالی
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بیست و نهمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاههای بزرگ
کشور ۱۰ ،اردیبهشت  ،۱۳۹۹به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از معاونت
اداری و مالی ،در این جلسه که بهصورت مجازی و با مشارکت
حضوری برخــی از معاونان و همچنین حضور مجازی برخی
دیگر از اعضای جلسه برگزار شد ،در خصوص مواردی چون
پــاداش پایان خدمت از محل فروش اموال ،افزایش حقوق ۹۸
و کسری بودجه دانشــگاهها ،افزایش حقوق کارکنان ،موضوع
پنج درصد تنخواه ســال گذشته ،عدم دریافت سود سپردهها و
بررسی برخی از تبصرههای بودجه سال  ۹۹گفتوگو و تبادل
نظر صورت گرفت.

رونمایی از لوح یادبود مرحوم
استاد حاج محمدکریم فضلی
در بنیاد حامیان دانشگاه تهران
لوح یادبود مرحوم اســتاد حاج محمدکریم فضلی در بنیاد
حامیان دانشگاه تهران رونمایی شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از بنیاد حامیان
دانشگاه ،در پی درگذشت استاد حاج محمدکریم فضلی ،لوح
یادبودی برای ایشان در بنیاد آماده و رونمایی شده است ،در
گزارش بنیاد حامیان دانشگاه تهران آمده است:
«خبر درگذشت اســتاد حاج محمد کریم فضلی ،کارآفرین
برتر کشــور و پدر ارجمند خیر نیکاندیش دانشگاه تهران،
دکتر مهدی فضلی ،موجب تألم و تأثر شد.
اســتاد حاج محمدکریــم فضلی بنیانگذار گــروه صنعتی
گلرنگ بود .ایشــان در تاریخ هفتم اردیبهشــت  ۱۳۱۱در
تویســرکان اســتان همدان دیده به جهان گشود و با فکر
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نخستین جلسه دفاع مجازی
پردیس بینالمللی کیش
دانشگاه تهران برگزار شد
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به
نقل از پردیس بینالمللی کیش ،با توجه به
شــیوع بیماری کوویــد  ۱۹و لزوم رعایت
طرح فاصلهگــذاری اجتماعی ،نخســتین
جلســه دفاع مجازی این پردیس در مقطع
دکتری ۲۱ ،اردیبهشت  ،۱۳۹۹برگزار شد.
ســید ابوالفضل حســینی مقدم ،دانشجوی
دکتری تخصصی رشته مدیریت با گرایش
تحقیق در عملیات ،از رساله خود با عنوان
«طراحی مــدل یکپارچگی مدیریت دانش
در زنجیره تأمین پایدار با اســتفاده از مدل
تلفیقی پویایی سیستم و برنامهریزی ریاضی
برای شرکت ملی نفت ایران» ،به راهنمایی
دکتر مهدی شــامی زنجانی و مشاوره دکتر
محمدرضا مهرگان با موفقیت دفاع کرد.

پایهریــزی کار تولیدی و صنعتی بــزرگ از اوایل دهه ۴۰
کار خود را شــروع کرد .از جمله حمایتهای این خانواده
ارجمند از دانشگاه تهران ،اهدای مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان به
صندوق ســرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه و بورسیه ۱۷۷
دانشجوی دانشگاه تهران بوده است.
بنیاد عامالمنفعه حامیان دانشــگاه تهران ،با توجه به شرایط
موجود ،در نظر دارد طرح لوح یادبود استاد حاج محمدکریم
فضلی را بهمنظور هدیه به روح بلند مرتبه ایشــان ارائه کند
تا اثرات خیر این لوح همچون نام ایشان در دانشگاه تهران
جاودانه شود .عالقهمندان برای اهداء لوح یادبود میتوانند
به صفحه اختصاصی استاد حاج محمدکریم فضلی به نشانی
https://utf.ut.ac.ir/index.php/donate_fazli/
 indexدر سایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران مراجعه کنند».
دانشــگاه تهران ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به خانواده
محترم و بازماندگان ایشان و همچنین خانواده بزرگ خیرین
نیکاندیش و حامیان دانشــگاه تهران ،برای ایشان از درگاه
خداوند سبحان ،علو درجات آرزومند است.
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آزمون صالحیت عمومی

برای انعقاد قرارداد شرکتی کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد
آزمــون صالحیت عمومی بــرای انعقاد قرارداد شــرکتی
کارکنان دانشــگاه تهران توســط مرکز آموزشهای ضمن
خدمت برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از مرکز
آموزشهــای ضمن خدمــت ،دومین آزمــون صالحیت
عمومی برای انعقاد قرارداد شرکتی برای  ۸۰نفر از کارکنان
شــرکتی دانشگاه تهران ۲۱ ،اردیبهشــت  ،۱۳۹۹با رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی ،مالحظات بهداشــتی و ضدعفونی

جلسه کمیته ناظر
بر نشریات دانشجویی
دانشگاه تهران
برگزار شد

جلســه کمیته ناظر بر نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه تهــران با
حضــور اعضــای کمیتــه۲۲ ،
اردیبهشت  ،۱۳۹۹برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه
تهران به نقــل از معاونت فرهنگی
و اجتماعی ،در این جلسه با صدور
مجوز یک نشــریه ،تغییــرات در
هفت نشریه و اعطای امتیاز نشریه
حرفهای به چهار نشــریه موافقت
شد .همچنین با تغییر نشریه پژوهش
در تاریــخ از حالت فصلنامه به دو
فصلنامه و تغییر نام نشــریه UT-
 TEDبه دلتا نیز موافقت شد.
درخواســت اعطای امتیاز نشریه
حرفــهای بعد از تأییــد در کمیته
ناظر ،برای اعطای امتیاز نشــریه
حرفــهای به معاونت پژوهشــی
دانشــگاه ارســال خواهد شــد.
نشــریاتی که امتیــاز حرفهای را
کســب کنند ،در گروه نشــریات
علمی ،ترویجی قرار میگیرند.

محیط ،توسط مرکز آموزشهای ضمن خدمت برگزار شد.
ایــن آزمون بــه درخواســت اداره کل منابع انســانی و با
همکاری پردیس دانشــکدههای فنی ،اداره کل بهداشت و
درمان و اداره کل طرحهای عمرانی و پشــتیبانی دانشــگاه
تهران برگزار شد.
در رونــد برگزاری این آزمون نیــز نمایندگانی از اداره کل
منابع انســانی ،اداره کل حراســت و مرکــز آموزشهای
الکترونیکی دانشگاه ،نظارت و همکاری داشتند.

نشست مشترک کرسیهای یونسکو دانشگاه تهران
برگزار شد

به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت بینالملل ،نشست
مشــترک کرسیهای یونسکو دانشــگاه تهران ،با حضور دکتر حجتاهلل ایوبی،
دبیر کل کمیســیون ملی یونســکو در ایران؛ دکتر محمدباقــر قهرمانی ،معاون
بینالملل دانشــگاه و همچنین رؤســای کرسیهای یونســکو دانشگاه تهران،
۲۳اردیبهشت ،۱۳۹۹بهصورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،دکتر ایوبی ،دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ،بر
جایگاه مهم کرسیها و ضرورت حمایت از فعالیتهای آنها تأکید کرد.
رؤسای کرسیهای دانشگاه تهران نیز دیدگاههای خود را در خصوص فعالیت
کرسیها ،فرصتها و چالشهای پیش رو ،ضرورت همکاری با مجامع داخلی
و بینالمللی برای دســتیابی به اهداف کرسیها بهویژه با توجه به شرایط جدید
پســاکرونا بیان کردند .همچنین در ادامه بر توســعه تعامالت بین کرســیها با
یکدیگر و با مجامع بینالمللی ،تحقیقات بینرشــتهای ،همکاری در زمینه تهیه
منشور و دستورالعملهای همکاری و فعالیتهای اجتماعی و ضرورت برگزاری
رخدادهای مرتبط با کرســیها و نیز تعیین روز ملی کرسیهای یونسکو تأکید
کردند و مقرر شــد همکاریهای کمیسیون ملی یونسکو با کرسیهای یونسکو
در دانشگاه تهران و نیز سایر کرسیهای یونسکو در سطح ملی گسترش یابد.
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پیام تسلیت هیأترئیسه دانشگاه تهران
به مناسبت درگذشت دکتر حمید کهرام
عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
با تأســف و تأثــر فراوان
درگذشــت دکتــر حمید
کهرام ،عضو هیأت علمی
پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران ،را
تســلیت عرض مینماید .مرحوم دکتــر حمید کهرام،
نمایندگي مردم اهواز در دوره ششــم مجلس شــورای
اسالمی و ریاست مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی

رازی ( )۱۳۹۲-۹۶را بر عهده داشتند.
هیأترئیســه دانشــگاه تهران ضمن ابــراز تأثر عمیق،
درگذشــت این اســتاد گرانقدر را به خانواده سوگوار
ایشــان ،بازماندگان ،دانشــجویان و همکاران این استاد
فقید تســلیت گفته ،رحمت و غفــران الهی را برای آن
مرحوم و سالمتی و شکیبایی برای بازماندگان از درگاه
خداوند منان مسألت مینماید.

بزرگترین طرح خیریه دانشجویی ماه رمضان در دانشگاه تهران اجرا شد

کانونهای خیریه دانشجویان دانشگاههای تهران ،شهی د
بهشــتی ،عالمه طباطبائی و علــم و صنعت با همکاری
یکدیگر ،کمکهــای نقدی دانشــگاهیان را برای تهیه
ارزاق و توزیع بین نیازمندان جمعآوری کردند.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از اداره
کل فرهنگی و اجتماعی ،کانونهای خیریه دانشــجویان
دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،عالمه طباطبایی و علم
و صنعــت برای اولین بار با اجرای طرح عصر همدلی با
همکاری یکدیگر ،کمکهای نقدی دانشگاهیان را برای
تهیه ارزاق و توزیع در میان نیازمندان جمعآوری کردند.
در قالب این طرح  ۴۵میلیون تومان با کمک دانشگاهیان
جمعآوری شده است که از آن محل تعدادی بسته ارزاق
تهیه و به خانوادههای بیبضاعت شناســایی شــده اهدا
میشــود .همچنین بخشی از مبلغ جمعآوری شده نیز به

صورت نقدی به حســاب دانشجویان بیبضاعت واریز
خواهد شد.
این طــرح بزرگترین طرح دانشــجویی در ماه مبارک
رمضان است که در شرایط به وجود آمده به علت شیوع
ویروس کرونا برگزار شده است .در کنار این طرح قرار
است دانشــگاه تهران به صورت مستقل  ۵۰۰پُرس غذا
تهیه کند تا در بخشی از شــهر تهران در میان نیازمندان
توزیع شود.
دکتــر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشــگاه تهران؛
دکتر ســید احمدرضا خضری ،مدیر کل حوزه ریاست
و روابط عمومی؛ دکتر مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی
و اجتماعی؛ دکتر سعید حبیبا ،معاون دانشجویی و دکتر
محمدعلی زارع چاهوکی ،مدیر کل فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه تهران ۲۹ ،اردیبهشت ،از این طرح بازدید کردند.
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پیام تسلیت هیأترئیسه دانشگاه تهران
در پی درگذشت دکتر ثریا قزل ایاغ
استاد پیشکسوت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
با کمال تأســف و تأثر
با خبر شــدیم دکتر ثریا
قزل ایاغ ،استاد پیشکسوت دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشــگاه تهران ،دعوت حق را لبیک گفته و رخ
در نقاب خاک کشیده است.
این استاد دانشــور و فرهیخته که عمر پربرکت خود را
در راه آموزش ،نشــر و اعتالی ادبیات کودکان ســپری
کرد ،عالوه بر تربیت نســلهای متمادی از دانشجویان،

پژوهشهای ارزشمندی در قالب کتاب و مقاله از خود
به یادگار گذاشــت که همواره مورد اســتفاده محققان،
دانشجویان و صاحبنظران خواهد بود.
هیأترئیســه دانشــگاه تهران ضمن ابــراز تأثر عمیق،
درگذشت این استاد برجسته را به خانواده سوگوار ایشان،
دانشــجویان و استادان تســلیت گفته ،رحمت و غفران
واسعه الهی برای آن مرحومه و سالمتی و شکیبایی برای
بازماندگان از درگاه خداوند منان مسألت مینماید.

راهاندازی مدرسه بینالمللی کسب و کار
با مشارکت دانشگاههای خارجی در پردیس کیش دانشگاه تهران
در بازدید معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه
و بودجه کشــور از پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران،
بر راهاندازی مدرســه بینالمللی کســب و کار با مشارکت
دانشگاههای مطرح خارجی تأکید شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس
بینالمللی کیش ،معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان
برنامه و بودجه کشــور ،رئیس هیأت عامل صندوق توسعه
ملــی ایران به همراه مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش،
هشــتم خــرداد  ۱۳۹۹مصادف با ســالروز تصویب قانون
تأسیس دانشگاه تهران ،از پردیس بینالمللی کیش دانشگاه
بازدید کردند.
در حاشیه این بازدید ،نشستی با حضور دکتر پورمحمدی،
معاون امور اقتصادی و هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه
کشــور ،دکتر علیزاده ،رئیس پردیس ،دکتر خلیلی عراقی
مشاور رئیس دانشگاه و اعضای هیأترئیسه پردیس برگزار
شد که موضوع راهاندازی مدرسه بینالمللی کسب و کار با
مشــارکت دانشگاههای مطرح خارجی و کمک و همکاری
ســازمان برنامه و بودجه ،سازمان منطقه آزاد کیش ،بانکها
و بیمهها ،محور اصلی این نشست بود.
در این نشســت ،رئیس پردیس بینالمللــی کیش ،ضمن
خوشآمدگویی به میهمانان ،گزارشی از فعالیتهای پردیس
و مســائل و مشــکالت موجود در خصوص طرح توسعه

پردیس و تنگناهای ارزی دانشجویان خارجی ارائه کرد.
معاون امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه کشور نیز با
حمایت از طرح توســعه پردیس ،بــر ظرفیتهای پردیس
بینالمللی کیش دانشگاه تهران براي تبدیل جزیره کیش به
قطب علمی کشــور در همکاریهای بینالمللی ،راهاندازی
مدرســه بینالمللی کسبوکار با مشــارکت دانشگاههای
خارجی را گام مهمی در تحقق این امر توصیف کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود پیشــنهاد تشــکیل
شــورای راهبردی متشکل از دانشگاه تهران ،سازمان برنامه
و بودجه کشــور ،منطقه آزاد کیش و بانکها را ارائه کرد تا
همزمان با تشــکیل این شورا ،راهاندازی مدرسه بینالمللی
کسب و کار در پردیس بینالمللی کیش نیز عملیاتی شود.
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بعد از بیستوسه سال کتاب شعر تازهای از دکتر شفیعی کدکنی منتشر شد
توســه ســال ،مجموعه تازهای از
بعد از بیس 
اشــعار دکتر محمدرضا شغیعی کدکنی ،استاد
ممتاز دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران و از
برجســتهترین شاعران معاصر کشــور ،با نام
«طفلی به نام شادی» منتشر شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،این
مجموعه که شــامل پنج دفتر شعر با نامهای
«زیــر همین آســمان و روی همیــن خاک»،
«هنگامــه شــکفتن و گفتن»« ،از همیشــه تا
جاودان»« ،شــیپور اطلســیها» و «در شــب
سردی که سرودی نداشت» است ،دربرگیرنده
ســرودههای بعد از «هزاره دوم آهوی کوهی»
است که در سال  ۱۳۷۶منتشر شده بود.
دکتر شــفیعی کدکنی عالوه بر بیش از  ۵۰سال تدریس در
دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران و نشــر تألیفات ارزشمند
پژوهشــی و آموزشی ،از مطرحترین چهرههای شعر معاصر
فارســی اســت که زبان و نگاه ویژه وی باعث شــده است

اشعارش مورد استقبال ویژه اهل شعر قرار گیرد
و بسیاری از شعرهایش ،جزء ضربالمثلهای
مشهور زبان فارسی قرار گیرد.
ی عالوه بر مجموعههای
از دکتر شفیعی کدکن 
شــعر ،تاکنون کتابهای ارزشمندی در حوزه
پژوهش و نقد شعر منتشــر شده است که از
جمله میتوان به« :صور خیال در شعر فارسی»
(مروارید« ،)۱۳۵۰ ،موســیقی شــعر فارسی»
(توس« ،)۱۳۵۸ ،ادوار شعر فارسی از مشروطه
تا ســقوط سلطنت» (ســخن« ،)۱۳۸۰ ،زمینه
اجتماعی شعر فارســی» (اختران« ،)۱۳۸۶ ،با
چراغ و آینه» (ســخن )۱۳۹۰ ،و «رســتاخیز
کلمات» (ســخن  )۱۳۹۱،اشــاره کرد .سال
گذشته نیز تصحیح و پژوهش ارزشمندی از «تذکره االولیاء»
عطار نیشابوری از این استاد برجسته منتشر شد« .طفلی به نام
شــادی» را انتشارات سخن در  ۴۱۸صفحه منتشر کرده و از
امروز در دسترس خوانندگان عالقمند خواهد بود.

مسابقه مجازی دارت در دانشگاه تهران برگزار شد
مســابقه مجازی دارت با حضور  ۷۰شرکتکننده از سوی
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
فرهنگی و اجتماعی ،با توجه به اینکه بحران بیماری کرونا،
تمامی فعالیتهای ورزشی حرفهای ،نیمهحرفهای ،همگانی
و تفریحــی را تحت تأثیر قــرار داده و محدودیت حضور
فیزیکی ورزشــکاران در میادین ورزشی را به همراه داشته
است ،اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران ،در اردیبهشت و
خرداد سال جاری مسابقات ورزشی در رشتههای مختلف
را بهصورت مجازی برگزار کرد.
در ایــن دوره ،مســابقات دارت دانشــجویان ،کارکنان و
اعضای هیأتعلمی دانشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان
با همکاری کمیته دارت اســتان تهران ،بهصورت آنالین در
فضای مجازی برگزار شد.

در این مسابقات که پنجشنبه اول خرداد  ۱۳۹۹با حضور۷۰
شرکتکننده برگزار شد ،نتایج زیر به دست آمد:
مقام اول :عبداهلل بابایی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
با امتیاز ۴۵۲
مقام دوم :مرتضی فریدونی از دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی با امتیاز ۴۴۴
مقام ســوم :نرجس جعفری پازوکی از پردیس ابوریحان با
امتیاز ۳۹۹
مقــام چهارم :حســین مهدی از دانشــکده ادبیات و علوم
انسانی با امتیاز ۳۹۳
مقام پنجم مشــترک :محمدامین روشنی از پردیس علوم با
امتیاز ۳۵۱
مقام پنجم مشــترک :آرمین چهرمنــوری از اداره کل امور
خوابگاهها با امتیاز .۳۵۱
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اعطای امتیاز نشریه حرفهای به چهار نشریه دانشجویی دانشگاه تهران
بر اســاس طرح «اعطای امتیاز نشریه حرفهای به نشریات
برتر دانشــجویی دانشــگاه تهران» با اعطای امتیاز نشــریه
حرفهای به چهار نشریه دانشجویی موافقت شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
فرهنگی و اجتماعی ،طرح «اعطای امتیاز نشــریه حرفهای
به نشریات برتر دانشــجویی دانشگاه تهران» با هدف رشد
و ارتقای نشریات دانشــجویی دانشگاه ،برای اولین بار در
کشور با همکاری معاونت پژوهشی اجرا میشود.
بر اســاس مجوز صادرشــده از ســوی معاونت پژوهشی
دانشــگاه تهران ،با اعطای امتیاز نشــریه حرفهای به چهار
نشــریه با عنوانهای «دنا» به صاحب امتیازی انجمن علمی
دانشجویی زیستشناسی« ،سیمرغ فنی» به صاحب امتیازی
انجمن علمی دانشجویی علوم مهندسی« ،جوانه» به صاحب
امتیازی انجمن علمی دانشــجویی زراعت و اصالح نباتات
و «دلتا» به صاحب امتیازی انجمنهای علمی دانشــجویی
دانشگاه تهران موافقت شد.

انتشار نخستین مجله علمی بینالمللی
طراحی دانشگاه تهران
در پردیس بینالمللی کیش
نخســتین مجله علمی بینالمللی طراحی دانشگاه
تهران با عنوان «تفکر طراحی» در پردیس بینالمللی
کیش منتشر شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
پردیس بینالمللی کیش ،نخســتین مجله تخصصی
طراحی دانشــگاه تهران ،به زبان انگلیسی و با عنوان
«تفکر طراحی» ()Journal of Design Thinking
بهار  ۱۳۹۹در پردیس بینالمللی کیش انتشار یافت.
در شماره نخست این مجله ۷ ،مقاله از بین  ۱۷مقاله
ارسالی پس از داوری پذیرفته شده است.
دکتر مجید علیزاده ،مدیرمســئول؛ دکتر یاســمن
خداداده ،سردبیر و آلما زنجانیان ،مدیر داخلی این
مجله هســتند .همچنین  ۱۱استاد برجسته داخلی
و خارجــی بهعنوان هیأت تحریریــه با این مجله
همکاری میکنند.
مقاالت نخستین شماره مجله در آدرس jdt.ut.ac.ir
برای عموم عالقهمندان قابل دسترسی است.

نشریههای مذکور بهعنوان یک نشریه ترویجی و یک امتیازی
محسوب میشوند که هر شــماره نشریه مورد بررسی قرار
میگیرد و در صورت ارتقای شــاخصهای نشریه حرفهای،
امتیــاز افزایــش پیدا میکنــد و در صورت عــدم رعایت
شاخصها ،امتیاز علمی اختصاص یافته سلب میشود.
بر اساس این طرح به نشریات دانشجویی برتر دانشگاه که از نظر
شکلی ،محتوایی و اصول فنی در سطح باالیی قرار داشته باشند،
امتیاز علمی اعطاء خواهد شد .در مرحله اول نشریه دانشجویی
دارای این امتیاز در رده نشریات علمی ،ترویجی ثبت میشود و
در صورت ارتقاء کیفیت ،امتیاز آن افزایش خواهد یافت.

تداوم فعالیت نشریات دانشجویی
دانشگاه تهران در زمان بحران بیماری کرونا
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه تهران با تداوم فعالیت خود در
زمان بحران بیماری کرونا در اردیبهشــت سال جاری بهصورت
الکترونیکی منتشر شدند.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از اداره کل فرهنگی
و اجتماعی ،با وجود محدودیت انتشــار کاغذی در زمان بحران
بیماری کرونا ،نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در اردیبهشت
سال جاری بهصورت الکترونیکی در سامانه نشریات دانشجویی
و شبکههای اجتماعی منتشر شدند.
شیوع ویروس کرونا در کشور موجب تعطیلی بسیاری از فعالیتهای
فرهنگی ،اجتماعی و علمی دانشجویان دانشگاههای مختلف شد ،اما
دانشجویان با انگیزه و فعال حوزه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران،
با همت و تالش خود در این دوره نیز به انتشار الکترونیک نشریات
در سامانه نشریات دانشجویی و شبکههای اجتماعی اقدام کردند.
آفتاب ،ایران  ،۱۴۰۴آوای زمین ،برقرار ،بهمن  ،۵۷بیدار ،بیدارگاه،
پاپدیا ،پرومته ،پویش ،تریبون ،جعبه سیاه ،جوانه ،چشمه ،چرخه،
خوشــه ،دامستیک ،ســپیدار ،سالم ،صنعت ســبز نوین ،طلیعه،
فراهنگ ،کــوی بصیرت ،مکانیک بیوسیســتم ،وحدت و نبض،
نشریات دانشجویی منتشر شده دانشگاه تهران هستند.
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برگزاری رویداد هفته سفیران زمین به مناسبت روز جهانی زمین پاک و هفته زمین
رویداد هفته سفیران زمین به مناسبت روز جهانی زمین پاک و
هفته زمین با شعار «من هم یک سفیر زمین هستم» برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از اداره کل
فرهنگی و اجتماعی ،انجمنهای علمی دانشــجویی محیط
زیست دانشــگاههای تهران ،الزهرا (س) ،مازندران ،صنعتی
اصفهان ،رازی ،شهید باهنر کرمان ،اتحادیه انجمنهای علمی
دانشــجویی محیط زیست و باشگاه دانشجویان حامی محیط
زیســت و منابع طبیعی ،همزمان با روز جهانی زمین پاک با
هدف حمایــت و حفاظت از زمین ،اقدام به برگزاری رویداد
«هفته سفیران زمین» کردند.
هفته ســفیران زمیــن از دوم اردیبهشــت آغــاز و تا نهم
اردیبهشــت  ۱۳۹۹ادامه داشت .این رویداد با شعار «من هم
یک سفیر زمین هســتم» و با محورها و بخشهای مختلف
برای گروههای کودک و نوجوان و همچنین دانشــجویان و
جوانان پایهگذاری و اجرا شد.
در ایــن رویــداد شــرکتکنندگان آثار خــود را بهصورت
ویدئوهای یکدقیقهای ،عکس و کاریکاتور ،شعر و دکلمه در
قالب محورهای مدیریت پســماند ،آلودگی هوا ،آب و خاک،
تغییرات اقلیمی و تنوع زیســتی برای دبیرخانه ارسال کردند.
تولید محتواهای آموزشی توسط کمیته برگزاری در قالبهای
مختلفی چون اینفوگرافی ،پوستر ترویجی ،پادکست صوتی و

ویدئویی نیز از برنامههای این رویداد بود.
بیش از  ۷۵اثر محیط زیستی در بخشها و محورهای گوناگون
از شهرهای مختلف کشور و از گروههای سنی متفاوت برای
شــرکت در رویداد دریافت شــد و بیش از یکصد نشان به
داوطلبان این رویداد اهدا شد.
برگــزاری پنج گفتوگــوی زنده در قالــب گفتوگوهای
ســفیران زمین با حضور دکتر معینالدینی ،عضو هیأتعلمی
گروه محیط زیست دانشگاه تهران؛ دکتر شیخی ،دبیر اتحادیه
انجمنهای علمی دانشجویی محیط زیست ایران؛ دکتر بدره،
عضو هیأتعلمی دانشــگاه الزهرا (س) ،محمد الموتی ،دبیر
شبکه سازمانهای غیر دولتی محیط زیست و منابع طبیعی ،و
آیه حمداوی ،فعال اجتماعی در حوزه پسماند ،هر شب ساعت
 ۲۲به مدت یک ساعت از دیگر برنامههای این رویداد بود.

اولین نشست ارزیابی زیستمحیطی مالچپاشی نفتی
در دشت آزادگان برگزار شد
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس
علوم ،اولین نشســت علمی ،تخصصی ارزیابی ضرورت و
عوارض زیســتمحیطی مالچپاشی نفتی در دشت آزادگان
(منطقه بیت کوصر خوزستان) ۳۰فروردین ،۱۳۹۹با حضور
کارشناسان ،صاحبنظران دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با
موضوع ،در قالب کارگروه تنوع زیستی اتحادیه انجمنهای
علوم زیستی ایران ()FIrBSبهصورت مجازی برگزار شد.
در این نشســت ،پس از ارائه گزارش روند اجرایی کنونی
توسط دستاندرکاران فرایند مالچپاشی در منطقه و نیز ارائه
گــزارش کوتاهی از تبعات درازمدت زیســتمحیطی این
اقدام ،اعضای نشســت بر ضرورت بازنگری فرایند مبتنی
بر قواعد و راهکارهای اســتاندارد و ارزیابی امکان استفاده

از راهکارهــای جایگزین مانند بهرهمنــدی از مزیتهای
مالچهای غیرنفتــی با تبعات محیط زیســتی کمتر در این
اکوسیستم شکننده و منحصربهفرد تأکید کردند.
ضرورت توقف فرایند اجرایی مالچپاشــی در منطقه مورد
نظر و انجام بررســیهای ضروری در این زمینه را میتوان
از توصیههای تخصصی شــرکتکنندگان در این نشســت
برشمرد.
همچنیــن تهیه گــزارش فنی از طرح مالچپاشــی و تبعات
کوتاهمدت و درازمدت آن بر روی اکوسیستم ،تنوع زیستی و
گونههای گیاهی و جانوری منحصربهفرد منطقه با مشارکت
متخصصان تنوع زیستی کشور و مشاوران اجرایی طرح ،در
دستور کار کارگروه تنوع زیستی اتحادیه قرار گرفت.
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دکتر سرسنگی در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور موزهها و فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران:

بستر خوبی برای انجام فعالیتهای فرهنگی
در باغ موزه نگارستان و خانه موزه مقدم ایجاد شده است
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت
فرهنگی ،مراســم تودیع و معارفه مدیــر امور موزهها و
فضاهای فرهنگی دانشــگاه تهران که  ۱۳خرداد  ۱۳۹۹با
حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،برگزار شد،
محمدجواد جامه بزرگی ،بهعنــوان مدیر امور موزهها و
فضاهای فرهنگی دانشــگاه تهــران معرفی و از زحمات
محسن نقیلو در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.
در این مراســم دکتر مجید سرســنگی ،معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشــگاه تهران ،ضمن قدردانی از زحمات
همکاران باغموزه نگارســتان و خانه موزه مقدم ،گفت:
«ضریب تأثیر دانشگاه در جامعه یک بحث جهانی است
که دانشگاه تهران نسبت به پیگیری آن اقدام کرده است.
همچنیــن موضوع فعالیت موزههــا و فضاهای فرهنگی
یکی از شــاخصهای ارزیابی برای دانشگاهها از طرف
یک مؤسسه خارجی اعالم شده است».
وی افزود« :دانشــگاه تهران یکی از معدود دانشگاههای
جهان اســت که دارای موزههای متنــوع در حوزههای
علمی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری اســت .در حقیقت ما
میراثدار گذشتگان هستیم و باید از این میراث فرهنگی
و گرانبها به خوبی حراست و محافظت کنیم و به آیندگان
انتقال دهیم».
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران با اشــاره به
اينکه باغموزه نگارستان و خانهموزه مقدم میزبان مخاطب
عام و طبقات اجتماعی مختلف جامعه هستند ،تاکيد کرد:
«این دو مــوزه از موزههای منحصر به فــرد با توجه به
تعداد اشــیا و قدمت آثار است و با تالشهای انجامشده
این موزهها بهعنوان مقصد گردشگری شهری مورد توجه
هنرمندان و شهروندان قرار گرفته است و در واقعباغ موزه
نگارســتان و خانهموزه مقدم ،موزههای ملی و بینالمللی
محسوب میشوند».
دکتر سرســنگی اظهار اميدواري کرد با همکاری شورای
عالی موزههای دانشگاه ،معاونت فرهنگی و اجتماعی نه
تنهــا این دو موزه متمایز را راهبری کند ،بلکه شــرایطی

فراهم شود که این معاونت ناظر بر سیاستها و عملکرد
اجرایی موزههای پردیسها و دانشکدهها نیز باشد.
وی در خصوص اهمیت موزهها و فضاهای فرهنگی در
سطح ملی و بینالمللی گفت« :موزهها سرمایه کل بشریت
هستند و مختص یک جغرافیا نیســتند .در واقع موزهها
میراث بشر و نشاندهنده تمدن بشریت و هویت انسانها
هســتند ،از اینرو نباید کوچکترین خدشه و آسیبی به
این موزهها وارد شــود .باغموزه نگارســتان و خانهموزه
مقدم ،فضاهایی هستند که ما را به جامعه بینالملل متصل
میکنند و از اقدامات مهم صــورت گرفته در این زمینه
احداث «موزه منیر» اســت که میتوان با قاطعیت گفت
مانند آن در دنیا وجود ندارد».
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در بخش دیگری
از سخنان خود ضمن تشکر و قدردانی از زحمات محسن
نقیلو در زمان تصــدی مدیريت امور موزهها و فضاهای
فرهنگی دانشگاه تهران ،افزود« :ثبت حریم این دو موزه
در شورای حریم کشــور ،توجه به تبلیغات هوشمند در
بســتر فضای مجازی ،مرمت و اکران آثار نقاشــی استاد
فتحاهلل عباد ،احداث موزه بانک پاسارگاد ،افتتاح گنجینه
مقدم ،راهانــدازی مجموعههای فرش و نقره ،تولید فیلم
مســتند دیوارنگاره صف سالم ،انتشــار کتاب پژوهشی
صف ســام و مرمت و اکران تابلوهای نقاشــی اســتاد
فتح اهلل عباد از اقدامات مهم در زمان مسئولیت آقای نقیلو
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اســت .در این مدت کارهای زیربنایی خوبی انجام شده است که
امیدواریم نسبت به ارتقای آن تالش شود».
دکتر سرسنگی تالشها و برنامههای آقای نقیلو را در این دو سال
ارزشــمند توصیف کرد و افزود« :یقیــن دارم اقدامات و فعالیت
همکاران ایشان در تاریخ دانشگاه تهران به یادگار میماند .همچنین
بــرای آقای جامهبزرگی بهعنوان یک فرد ســختکوش ،متعهد و
مؤمن آرزوی موفقیت میکنم .بســیاری از کارهای خوبی که آقای
نقیلو شروع کرده باید توسط ايشان به ثمر برسد».
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بســتر خوبــی برای انجام
فعالیتهای فرهنگی و هنری ایجاد شــده است ،خاطرنشان کرد:
«همه ما بخشهای مختلف یک مجموعه هســتیم که باید در کنار
یکدیگر تمام تالش خود را نســبت به پیشبرد اهداف و برنامههای
یکپارچه دانشگاه در حوزه مسئولیت اجتماعی به کار بگیریم».
در ادامه این مراسم ،مدیر پیشین امور موزهها و فضاهای فرهنگی
دانشگاه تهران ،با اشاره به عملکرد باغموزه نگارستان و خانهموزه
مقدم ،گزارش کوتاهی از موفقیتها و برنامههای خود و همکارانش
ارائه داد و خاطرنشــان کرد کار در این دو موزه یک کار گروهی
بوده و اگر موفقیتی هم حاصل شــده تالش کلیه همکاران در هر
رده شــغلی بوده است و برای مدیر جدید امور موزهها و فضاهای
فرهنگی و همکارانش آرزوی موفقیت کرد.
همچنیــن محمدجــواد جامهبزرگی ،مدیر جدیــد امور موزهها و
فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران ،نیز مواردی را بهمنظور اهداف و
چشمانداز برنامههای خود اعالم کرد و از زحمات مدیران سابق و
کارکنانی که تالشهایی را به ثمر رسانده بودند ،تشکر کرد.
در پایان این مراســم از زحمات مهندس نقیلو ،مدیر پیشین امور
موزههــا و فضاهای فرهنگی دانشــگاه تهران ،بــا حضور مدیران
معاونت فرهنگی و اجتماعی قدردانی شد.
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درخشش فیلم ساخته عضو
هیأتعلمی دانشگاه تهران
در جشنواره بینالمللی

فیلم حافــظ و گوته به کارگردانی دکتر
فرشاد فرشتهحکمت ،عضو هیأتعلمی
پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران،
در جشــنواره فیلمهای باستانشناســی
امریــکا( )۲۰۲۰موفق به کســب یک
جایزه اصلی و دو دیپلم افتخار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران،
در این جشنواره بینالمللی یکصد فیلم
از  ۲۶کشــور جهان در بخش مســابقه
حضور داشــتند و در پایان جشــنواره،
جایــزه بهترین موســیقی متن به همراه
دیپلمهای افتخار بهترین فیلمبرداری و
بهتریــن جلوههای ویژه و انیمیشــن به
فیلم بلند مستند داستانی حافظ و گوته
تعلق گرفت.
دکتر فرشاد فرشتهحکمت ،عضو هیأت
علمی گروه هنرهای نمایشی و مدرس
رشته ســینما در پردیس هنرهای زیبای
دانشگاه تهران ،کارگردانی فیلم؛ ساسان
محبــی ،اســتاد مدعو گروه موســیقی
دانشــکده هنرهای نمایشی و موسیقی
پردیس هنرهای زیبا ،ســاخت موسیقی
متن؛ حامــد فرشــتهحکمت ،مدیریت
فیلمبرداری و استودیو روشنا ،جلوههای
ویژه را در این فیلم بر عهده داشتند.
فیلمبرداری بخــش خارجی این پروژه
در شــهرهای مختلف آلمــان از جمله
فرانکفورت ،وایمار ،برلین ،هایدلبرگ،
الیپزیک ،ینا ،پلینز و… انجام شــده و
فیلمبرداری بخشهــای داخلی آن نیز
در شهرهای شیراز و تهران به سرانجام
رسیده است.
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مدیر کل بهداشت و سالمت دانشگاه خبر داد:

ابالغ دستورالعمل بهداشتی

فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری


مدیر کل بهداشت و سالمت دانشــگاه تهران از ابالغ
ت آموزشی و پژوهشی
دســتورالعمل بهداشــتی فعالی 
دانشــجویان مقطع دکتری در اردیبهشــت سال جاری
خبر داد.
بــه گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
معاونت دانشــجویی ،دکتر یوســف مقدس ،مدیر کل
بهداشت و ســامت دانشــگاه ،ضمن اعالم این خبر
گفت« :با توجه به بازگشــایی تدریجی دانشــگاهها و
مراکز آموزش عالی ،پیرو تصمیمات ســتاد ملی مبارزه
با کرونا و افزایش میزان حضور دانشجویان تحصیالت
تکمیلــی از  ۱۷خرداد در دانشــگاه ،لــزوم تدارک و
برنامهریزی برای اجرای دســتورالعملهای بهداشتی و
رعایت بهداشت فردی بیش از پیش ضرورت دارد».
وی تاکيــد کرد« :از همان اولین روزهای طرح موضوع
حضور دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه ،این اداره
کل بنا به دستور معاونت دانشــجویی دانشگاه تهران،
اقدام بــه تدوین و ابــاغ مجموعــهای تحت عنوان
دســتورالعمل بهداشــتی فعالیت آموزشــی ،پژوهشی
دانشجویان مقطع دکتری در خصوص ویروس کووید
 ،۱۹در تاریخ  ۲۲اردیبهشت سال جاری کرده است».

دکتر مقدس افزود« :این دستورالعمل عالوه بر ضوابط
بهداشتی مبارزه با بیماری کرونا مبتنی بر آئیننامههای
وزارت بهداشــت ،حاوی پرسشــنامه ارزیابی سالمت
دانشجویان و تعهدنامه رعایت ضوابط بهداشتی توسط
دانشجویان متقاضی است».
مدیر کل بهداشت و سالمت دانشگاه تهران خاطرنشان
کــرد« :با توجه به اینکه رعایت بهداشــت فردی نقش
کلیدی و بسزایی در پیشگیری از شیوع و کنترل بیماری
دارد ،لذا در جلســات حوزه دانشجویی تصمیم گرفته
شــد که همزمان با از سرگیری مجدد فعالیت دانشگاه،
نســبت به تشریح مفاد این تعهدنامه و تأکید بر نظارت
و اجرای کامل آن در تمامی اماکن آموزشی و پژوهشی
دانشگاه ،اقدام شود».
وی محورهــای اصلی این تعهدنامــه را حفظ فاصله
فیزیکــی ،خودداری از حضــور در اماکن پرجمعیت،
استفاده از ماسک ،مراجعه به مراکز درمانی در صورت
بروز عالئم ســرماخوردگی و سایر اقدامات پیشگیرانه
عنوان کرد.
دکتر مقدس در پایــان گفت« :این تعهدنامه همزمان با
ارزیابی سالمت دانشــجویان متقاضی خوابگاه تکمیل
و بهصورت الکترونیک در ســامانه نگهداری میشود.
بدیهی اســت تأکید و نظارت بــر رعایت اجرای مفاد
این تعهدنامــه در واحدهای دانشــگاه میتواند نقش
تأثیرگذاری در پیشگیری از شــیوع بیماری در محیط
دانشــگاه داشته باشد .لذا ضمن ارائه متن این تعهدنامه
از کلیــه همکاران و مدیران دانشــگاه تقاضا داریم در
مجموعه تحت مدیریت خود ،پیشبینی و تدارک الزم
را براي اجرای مفاد تعهدنامه و نظارت بر پیادهســازی
آن اعمال کنند».
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ثبت بیش از  ۹۰۰زمینلرزه در اردیبهشت ۱۳۹۹

توسط مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته
به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،اردیبهشت ،۱۳۹۹
بیش از  ۹۰۰زمینلرزه را ثبت کردند.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسسه
ژئوفیزیک ،شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری
وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران ،اردیبهشت
 ،۱۳۹۹تعداد نزدیک بــه  ۹۶۰زمینلرزه را ثبت کردند .این
زمینلرزهها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده
و توسط شبکههای لرزهنگاری ثبت و تعیین محل شدهاند.

اردیبهشــت  ۱۳۹۹تعداد  ۹زمینلرزه با بزرگی بیش از
 ۴.۰در داخل کشور توســط مرکز لرزهنگاری کشوری
به ثبت رسیده اســت که بزرگترین آنها در تاریخ ۱۳
اردیبهشت  ۱۳۹۹با بزرگی  ۵،۱حوالی فاریاب واقع در
استان کرمان ،رخ داده است.
از لحاظ آماری  ۸۷۶زمینلرزه دارای بزرگای کوچکتر
 ،۳تعداد  ۷۷زمینلرزه دارای بزرگای بین  ۳و  ،۴تعداد ۶
زمینلرزه دارای بزرگای بین  ۴و  ۵و تعداد  ۳زمینلرزه
دارای بزرگای بین  ۵و  ۶بوده است.

نسخه الکترونیکی روزشمار تاریخی سال  ۱۳۹۹دانشگاه تهران منتشر شد
در آســتانه  ۸۶سالگی دانشگاه تهران نســخه الکترونیکی
روزشمار تاریخی سال  ۱۳۹۹دانشگاه منتشر شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران ،مرور رویدادهای مهم
دانشگاه از آغاز تاکنون و مرور دورههای مختلف تاریخی که
هر کدام باعث غرور و افتخار هر ایرانی است ،کمک خواهد
کرد تا بانیان این وقایع و استادان بزرگی که هر کدام اثری به
یادماندنی از خود برجای گذاشتهاند ،هرگز فراموش نشوند و
انگیزهای باشد تا آیندگان نیز با تمام توان بکوشند در جهت
پیشبرد برنامهها و اعتالی این دانشگاه بزرگ که همواره رتبه
اول را در کشور داشته و دارد کمر همت گمارند.
اداره کل حوزه ریاســت و روابطعمومی دانشگاه تهران با
تدوین و فراهمسازی این مجموعه تحت عنوان «روزشمار
اهم
تاریخی دانشــگاه تهران» بر آن اســت تا ضمن مرور ّ
رویدادهای تاریخی دانشــگاه از زمان تأسیس آن تاکنون،
به معرفی برخی از چهرههای برجسته و مفاخر برخاسته از
این دانشگاه بپردازد تا از این رهگذر گوشهای از پویایی و
حیات علمی آن را بر دوستدارانش بازنماید.
تاریخ اولین انتشار این اثر به سال  ۱۳۸۳به مناسبت هفتادمین
سال تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران به همت دکتر سید
احمدرضا خضری دبیر ســتاد هفتادمین سال تصویب قانون
تاسیس دانشگاه تهران بازمیگردد و بعد از یک وقفه ده ساله،
انتشار مجدد این روز شمار تاریخی به مناسبت گرامیداشت
هشتادمین ســالگرد تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران به

همت دکتر خضری دبیر ســتاد هشتادمین سالگرد در دستور
کار قرار گرفت و از آن تاریخ مرتب ًا هرساله منتشر شده است.
امید است این روزشــمار تاریخی در هشتادوششمین سال
تصویب قانون تأســیس دانشگاه تهران بتواند رسالت خود
را در یــادآوری و ثبت وقایــع و زندگینامه و فعالیتهای
بزرگان و استادان علم این دانشگاه بزرگ به انجام رساند.
در پایان الزم است از بنیاد فرهنگی مصلینژاد که زمینه انتشار
این روز شمار تاریخی را فراهم آورده است تقدیر و تشکر شود.
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مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده مطالعات جهان برگزار شد

به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از دانشکده
مطالعــات جهان مراســم تودیع و معارفه رئیس دانشــکده
مطالعــات جهان ۱۹ ،خــرداد  ،۱۳۹۹با حضــور وزیر امور
خارجه ،هیأترئیسه دانشگاه تهران ،برخی رؤسای پردیسها
و دانشکدهها ،اعضای هیأتعلمی و کارکنان دانشکده برگزار
شــد ،دکتر محمد ســمیعی بهعنوان رئیس جدید دانشکده
مطالعات جهان ،معرفی و از زحمات دکتر سعیدرضا عاملی،
در زمان تصدی این سمت ،تقدیر شد.
دکتر سید احمدرضا خضری ،مشاور رئیس و مدیر کل حوزه
ریاســت و روابطعمومی دانشگاه ،در این مراسم با اشاره به
تأسیس دانشکده نوپای مطالعات جهان ،تشکیل این دانشکده
را متناســب با نیازهای جامعه و نیازهای جهانی برشمرد و
گفت« :شــاید برای برخی این پرسش مطرح بود که چرا با
وجود دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دیگر دانشکدههای
همسو ،دانشکده مطالعات جهان تأسیس شده است ،اما امروز
با خدمات ارزشــمندی که این دانشــکده از خود نشان داده
است ،همگان پی به ضرورت آن بردهاند».
وی افــزود« :به تعبیر مقام معظم رهبری اگر قرار اســت که
دانشــگاه تهران بهعنوان نماد آموزش عالی کشور و دانشگاه
ایران نماد فکر و اندیشه و تالش ایرانی باشد ،به دانشکدهای
مانند دانشکده مطالعات جهان نیاز دارد که در مأموریتهای
ملی و بینالمللی و جهانی مشارکت داشته باشد».
دکتر خضری ،با تبیین ســند چشمانداز دانشگاه تهران در افق
 ۱۴۰۴تاکيد کرد« :دانشگاه تهران باید بیش از گذشته بینالمللیتر،
اخالقمدارتر ،کارآفرینتر و مأموریتمحورتر شــود و در این

میان نقش دانشکده مطالعات جهان در بخشی از مأموریتهای
ملی و بینالمللی دانشگاه تهران مهم و اساسی است که باید مورد
توجه قرار بگیرد .این دانشکده جنبه چندرشتهای و میانرشتهای
دارد و افراد شاغل در آن با پیشینههای علمی مختلف ،درخشان
و با تجربه مشغول بهکارند».
به گفته مشاور رئیس دانشگاه تهران ،دانشکده مطالعات جهان
ظرفیت ایجاد و تقویت روابط دانشــگاهی ،بین دانشکدهای
و بیندانشــگاهی را داراست .همچنین این دانشکده تأثیری
جدی و ساختاری در گســترش علم و نهادینهسازی تجربه
و دانش را دارد و تجربهای مغتنم برای دانشگاه تهران است.
وی در ادامه ســخنان خود تربیت نیروهای متخصص برای
دســتگاههای اجرایی کشــور و بهطور خاص ،وزارت امور
خارجــه را یکــی از مأموریتهای عمده و مهم دانشــکده
مطالعات جهان توصیف کرد و افزود« :برای برخورد درست
با دنیا و معرفی درست خود ،به نیروهای متخصص ،بهمعنای
تمام کلمه نیازمندیم .این در حالی اســت که دیگر کشورها
خیلی قبلتر از ما به این مهم برای تعامل با دیگر کشــورها
پرداختهاند .ایران امروز وارد عرصههای رقابت جهانی شده
است و توانسته اقتدار و اراده خود را در عرصه بینالمللی به
منصه ظهور و عمل برساند».
دکتر خضری ،با اشــاره به پشــتوانههای فکری موجود در
دانشــکده مطالعات جهان ،اظهار کرد« :این دانشکده در این
مدت توانسته است به ظرفیت خوبی از نظر نیروی متخصص
و فوقالعاده دستیابد ،در واقع دانشکده مطالعات جهان به
درخت تناوری تبدیل شــده است که اکنون به بار نشسته و
ثمرههای آن جنبه ملی و بینالمللی دارد».
مشاور رئیس دانشگاه تهران در ادامه ابراز امیدواری کرد که در
زمان تصدی ریاست دکتر سمیعی ،بهعنوان رئیس دانشکده
مطالعات جهان ،این دانشکده با کمک دانشگاه ،به مدرنترین
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و جدیدترین ابزارها و لوازم برای رقابت در عرصه بینالمللی
تجهیز شود.
وی همچنیــن ضمن تجلیل از ســابقه درخشــان علمی و
مدیریتی دکتر عاملی ،وي را عالمی برجسته توصيف کرد که
هم مجهز به علم دینی و حوزوی و هم مجهز به جدیدترین
دانشهای نوین و تجربه بینالمللی است.
وی همچنین ،دکتر ســمیعی را فردی دانشمند ،آگاه ،عالم،
باتجربه و خالق خواند و ابراز امیدواری کرد که دانشــکده
مطالعات جهان بیش از پیش تابنده باشد و موجب سربلندی
دانشگاه و میهن اسالمیمان ایران را بههمراه آورد.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس
پیشین دانشکده مطالعات جهان ،گفت« :امروز دانشگاه تهران
نهتنها نماد آموزش عالی کشور است ،بلکه به تعبیر مقام معظم
رهبری ،دانشگاه تهران دانشگاه ایران است و اقدامات و آثار آن
پرتوافکن برای کل ایران و بهدنبال آن برای کل جهان است».
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از تعبیر مقام معظم رهبری
در دیدار اعضای هیأتعلمی دانشــگاه تهران در سال ۱۳۸۸
یاد کرد که دانشگاه تهران را دانشگاه ایران خطاب فرمودند.
دکتر عاملی به تأکید ایشان بر مسئولیت در قبال کشور و در
قبال جهان پرداخت.
رئیس پیشین دانشکده مطالعات جهان ،با اشاره به یکی دیگر
از بیانات مقام معظم رهبری در آن نشســت که «دانشــگاه
باید سیاســی باشــد نه حزبی ».در تبیین این بیانات افزود:
«سیاسیبودن بهمعنای مسئولیتپذیری است و از حزبگرایی
در دانشگاه باید پرهیز کرد .در واقع ،ورود جریانهای حزبی و
گرایشهای سیاسی به دانشگاه موجب شکلگیری اختالفات
و چنددســتگی در محیط علمی میشود که سم خطرناک و
مهلکی است .دانشــگاه نیازمند آرامش برای تدبیر علمی و
تخصصی امور کشور است».
دکتر عاملی ضمن تشــریح ظرفیتهای دانشکده مطالعات
جهان در همکاری با سایر گروهها ،دانشکدهها و دانشگاههای
ایران برای حل مســائل و مشــکالت کالن بینالمللی به دو
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مســأله مهم جهانی یکی ســلطه جهانــی و دیگری محیط
زیست ،اشاره و ابراز امیدواری کرد که این موضوعات مهم
در دانشــکده مطالعات جهان تبدیل به رشته شود تا با عمق
بیشتر به ابعاد مختلف آن پرداخته شود .وی در پایان سخنان
خود درخواســت تبدیل دانشکده مطالعات جهان به پردیس
بینالمللی دانشگاه تهران را مطرح کرد.
در ادامه دکتر محمد سمیعی ،رئیس دانشکده مطالعات جهان،
برگزاری این گردهمایی با رعایت فاصله اجتماعی و نکات
بهداشــتی را پس از چهار ماه از زمان شیوع ویروس کرونا
فرصتــی مغتنم خواند و درباره برنامههای پیشرو به بیان دو
جهتگیری و مکمل فعالیتهای دانشکده پرداخت.
وي جهتگيــري اول را حفظ گفتمان علمی و دانشــگاهی
دانســت که به کمک آن بتوان مسیری عمیق و کارآمد برای
کشور باز کرد و خود را از دامهای عوامگرایی ،حزبگرایی
و جناحگرایی رهاند و گفتمان دوم رافراهمآوردن بستههایی
برای تعامل با جهان و کشورشناســی برای مردم و اقشــار
مختلف جامعه از جمله تجار و صنعتگران عنوان کرد.
دکتر سمیعی در پایان با تأکید بر تکمیل اقدامات دکتر عاملی
در دانشکده مطالعات جهان ،ابراز امیدواری کرد که حرکتی
که دکتر عاملی در این دانشــکده آغاز کرده اســت با کمک
استادان این حوزه شتاب بیشتری بگیرد.
همچنین در این مراســم دکتر محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجــه و عضو هیأتعلمی گروه مطالعــات آمریکا؛ دکتر
حجتاهلل ایوبی ،دانشــیار گروه مطالعــات اروپا و دبیرکل
کمیســیون ملی یونســکو؛ دکتر ناهید پوررســتمی ،معاون
آموزشی ،پژوهشی دانشــکده؛ دکتر محمدرضا سعیدآبادی،
دانشیار گروه مطالعات اروپا؛ دکتر شاهو صبار ،استادیار گروه
مطالعات ایران و دکتر مهدی سنایی ،دانشیار گروه مطالعات
روسیه به ایراد سخنرانی پرداختند .در پایان مراسم لوح تقدیر
رئیس دانشگاه تهران ،به دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس پیشین
دانشکده مطالعات جهان ،اهدا شد.
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جلسه شورای هماهنگی پیشگیری
از آسیبهای روانی و اجتماعی استان تهران برگزار شد
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از مرکز
مشاوره دانشگاه ،اولین جلسه شورای هماهنگی پیشگیری
از آســیبهای روانی و اجتماعی استان تهران در سال ،۹۹
 ۲۰خــرداد ،با حضــور مدیران و نمایندگان دســتگاههای
استانی در تاالر امیرکبیر دانشگاه تهران ،برگزار شد.
حمید پیروی ،رئیس مرکز مشــاوره دانشگاه تهران ،در این
جلســه ضمن ارائه گزارشــی از روند اجرای فعالیتهای
مرکز مشاوره در ســال  ۹۸و همچنین برنامههای در دست
اجرا ســال  ۹۹با توجه به شیوع ویروس کرونا ،درخواست
تغییر مفاد تفاهمنامه و اجرای برنامههای آموزش آنالین به
جای برنامههای آموزش حضوری را مطرح کرد.
برگزاری آنالین دورههای آموزشــی تربیت مربی نشــاط
اجتماعی در دستگاهها و ســازمانها توسط دانشگاه تهران
و تشــکیل کارگروه تدوین محتوای تخصصی پیشــگیری

از آســیبهای روانی اجتماعی به سرپرستی مرکز مشاوره
دانشگاه تهران از جمله مباحث مطرح در این جلسه بود.
در پایان نیز مقرر شــد دســتگاهها ،ســازمانها و شورای
هماهنگی اســتان تهران ،نیازهای آموزشی خود را در این
زمینه به کمیته فرهنگی ،پیشگیری شورای هماهنگی استان
معرفی و با هماهنگی مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،دورههای
مذکور طراحی و برگزار شود.
در این جلســه که با هدف هماهنگی دستگاههای استانی
در خصوص چگونگی اجرای برنامههای کمیته فرهنگی و
پیشــگیری برگزار شد ،مدیران و مسئوالنی از سازمانهای
اســتانی از جمله بهزیســتی ،شــهرداری تهــران ،نیروی
انتظامی ،آموزش و پرورش ،صدا و ســیما ،دانشگاههای
علوم پزشــکی ،هالل احمر و سایر سازمانهای ذیربط نیز
حضور داشتند.

تفاهمنامه تأمین تجهیزات آموزشی مدارس توسط دانشگاه تهران امضا شد

تفاهمنامــه تأمین و اهــدای تجهیزات آموزشــی و کمک
آموزشــی به مدارس توسط دانشگاه تهران با هدف ارتقای
ســطح علم و فرهنگ جامعه و تربیت دانشآموزان توانمند
برای توســعه کشــور با حضور رئیس دانشگاه تهران امضا
شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت
اداری و مالی دانشــگاه ،این تفاهمنامه در راســتای تحقق
فرامیــن مقام معظم رهبری در خصــوص ضرورت تداوم
جهــاد مقــدس مدرسهســازی و نظر به اهمیــت و نقش
مدارس در ارتقای ســطح علــم و فرهنگ جامعه و تربیت

دانشآموزان توانمند برای توســعه کشور و بهمنظور تجهیز
مدارس مناطق محروم ۲۰ ،خــرداد  ،۱۳۹۹با حضور دکتر
محمود نيلي احمدآبادي ،رئیس دانشــگاه تهران ،بین دکتر
مهراله رخشــانیمهر ،رئیس سازمان نوســازی ،توسعه و
تجهیز مدارس کشور و دکتر سعید یزدانی ،معاون اداری و
مالی دانشگاه تهران ،به امضا رسید.
بر اســاس این تفاهمنامه دانشگاه تهران تالش خواهد کرد
بخشــی از تجهیزات آموزشــی و کمک آموزشی مدارس
هدف را که توسط سازمان نوسازی مدارس اعالم میشود،
تأمین کند.
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با هدف همکاریهای علمی و تحقیقاتی تفاهمنامه همکاری
بین دانشگاه تهران و استانداری البرز منعقد شد

با هدف همکاریهای علمی و تحقیقاتی با موضوع توسعه
علمی استان البرز ،تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه تهران و
استانداری البرز منعقد شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس
کشــاورزی و منابع طبیعی ،در نشســت عقــد تفاهمنامه
همــکاری بین دانشــگاه تهران و اســتانداری البرز که ۲۵
خرداد  ۱۳۹۹برگزار شــد ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران ،با بیان اینکه دانشگاه همواره مهمترین
مسئولیت را برای تربیت نیروی انسانی برعهده داشته است،
گفت« :امروز ،دانشگاه تهران حوزه فعالیت و اثربخشی خود
را توسعه داده است .هم اکنون ما شاهد پیادهسازی اهداف
کارآفرینی و مســئولیت اجتماعی در دانشگاهها هستیم که
در گذشته نبوده است و دانشگاهها ،ساختارها و برنامههای
جدیدی طراحی کردهاند که در حال حاضر این ســاختارها
در حوزه آموزش ،نمایان هستند».
وی افــزود« :برای اینکه دانشــگاهها را نهادینه کنیم ،امروز
نگاههای جدیدی در دانشــگاهها شــکل میگیرد که حوزه
فعالیــت اجتماعــی و مســئولیت را فراتر از شــعار پیش
میبرد که البته بخشــی از آنها در آموزش دانشــگاه تهران،
هدفگذاری شده است».
دکتــر نیلی احمدآبادی با قدردانی از اســتانداری البرز به
دلیل اســتقبال از بهکارگیری علم و فناوری در برنامههای

این اســتان خاطرنشــان کرد« :اکثر مدیران و کارشناســان
دســتگاههای اجرایی دانشآموختگان دانشــگاهها هستند،
بنابراین عملکرد خوب و بد دستگاهها به نحوی عملکرد ما
دانشگاهیان هم محسوب میشود».
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه ســخنان خود تصریح کرد:
«همه ما درگیر یک بوروکراسی سنگینی در کشور از جمله
مشــکل اقتصاد درونگرایی غیر رقابتی هستیم که دست و
پای ما را برای همکاری بســته اســت ،در حالی که از نظر
توان فردی و دیدگاه ،همه مدیران کشور دارای افق وسیعی
هســتند .بنابراین برای غلبه بر این مشکالت یکی از راهها،
توسعه همکاریهای بین سازمانی است که در تأکید رئیس
جمهــور محترم هم مبنی بر ائتالف ملــی برای رفاه مردم،
توجه بــه ائتالف بین بخشهای عظیم کشــور ،کام ً
ال باید
مورد توجه قرار بگیرد».
وی با اشــاره به ویژگیهای منحصر به فرد دانشگاه تهران
افزود« :سند تحول دیجیتال کشور در دانشگاه تهران ،نوشته
شده اســت .همچنین انجام فعالیتهای مثمر ثمر در حوزه
آلودگی هوا ،حوزه گردشــگری ،مرمت و باستانشناســی
و همکاری با اتحادیههای جنوب شــرق آســیا و اتحادیه
دانشــگاهها از دیگر فعالیتهای این دانشــگاه است که با
توجه به پتانسیلهای اقتصادی استان البرز به لحاظ تعداد و
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تنوع صنعت باید از این فرصتها بهره بیشتری ببرد».
دکتــر نیلی احمدآبادی با تبیین قدمت و پتانســیل پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی در استان البرز و قرارگرفتن آن در
شهر کرج گفت« :پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بهعنوان
یکی از مراکز علمی فعال و پویای کشــور در استان البرز،
دارای ظرفیتهــای بالقوهای در توســعه دانش بوده که به
توسعه پارکهای علم و فناوری نیز کمک میکند».
رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنان خود افزود« :نباید از
سرمایهگذاری پارکها در کنار دانشگاه غافل شد و دانشگاه
تهران فضاهــای الزم را برای این توســعه فراهم میکند.
یکــی از ثروتهای موجود مزرعههــای مجموعه پردیس
کشــاورزی است که متأسفانه در مسیر توسعه از وسط آنها
جاده عبور میکند ،بنابرایــن برنامههای ویژه برای ارتقای
این بخش خواهیم داشت».
در بخش دیگری از این نشســت دکتر عزیزاهلل شــهبازی،
اســتاندار البرز ،گفت« :امید است با استفاده از ظرفیتهای
دانشگاه تهران در البرز و همچنین پتانسیلهای دانشگاههای
بزرگ این استان از جمله دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه جامع
علمی کاربردی ،دانشــگاه پیام نور ،دانشگاه فنی و حرفهای
و دیگر مراکز آموزشــی دانشگاهی بتوانیم این استان را پر
قدرت ،مولد و توانمند معرفی کنیم .همچنین اســتان البرز
منابع انســانی قوی دارد که با چنیــن ظرفیتهایی به یقین
البرز میتواند در ایران اسالمی ،استانی پیشرو باشد».
نماینده عالی دولت در استان البرز ،با اشاره به اینکه دانشگاه
منشــأ تحول است ،بیان کرد« :منشأ تمام تحوالت در جهان
از دانشگاهها است ،چرا که دانشــگاهها کانون کارآفرینی،
توسعه و پیشرفت جوامع هســتند .دانشگاه تهران جایگاه
خوب و ویــژهای در بین دانشــگاههای کشــور دارد .در

آموزش و پژوهش و همچنین اســتفاده از ظرفیت نخبگان
و دانشمندان ،این دانشــگاه یک برند برای نظام جمهوری
اسالمی محسوب میشود».
دکتر ســید حسین گلدانســاز ،رئیس پردیس کشاورزی و
منابع طبیعــی ،نیز به روابط مناســب و ارتباطات علمی و
پژوهشــی پردیس با نهادها و ســازمانهای استان البرز از
جمله محیطزیست ،منابعطبیعی ،شهرداری ،جهاد کشاورزی
و میراث فرهنگی اشاره کرد.
وی در ادامه افــزود« :پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی
بهعنــوان قدیمیتریــن مرکز آموزش عالی کشــاورزی و
با داشــتن اســتادان مجرب و پتانســیل مزارع آموزشی و
تحقیقاتی ،بیش از پنج سال است که در زمینه موضوع روز
دنیا ،یعنی؛ بحث تولید بذر مادری پیشگام شــده است و
ساالنه بالغ بر  ۶۰۰تن انواع مرغوب بذر مادری گندم ،جو،
کلزا و کتان تولید کرده و در اختیار شرکتها و سازمانهای
فعال در حوزه کشاورزی کشور قرار داده است».
دکتر گلدانساز ارتباطات مؤثر ،سازنده و پایدار مراکز علمی
و دانشگاهی و مراکز صنعتی اســتان البرز در قالب ارتباط
صنعت و دانشــگاه را برای جامعه بسیار اثربخش توصيف
و تاکيــد کرد« :وجــود مراکز علمی قــوی در کنار صنایع
قدرتمند ،از مهمترین شاخصهای پیشرفت زیربنایی کشور
محسوب میشود ،اما این موضوع به شرطی اتفاق میفتد که
میان این دو ستون اصلی ،روابط مستحکمی برقرار شود».
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دایربودن کلینیک
کشــاورزی دارای مجوز فعالیت در ایــن پردیس را برای
استان البرز که بهعنوان قطب کشــاورزی قلمداد میشود،
بســیار با اهمیت برشــمرد و از آمادگی این پردیس براي
همکاری و ارائه خدمات کلینیکی ،مشــاوره ،آنالیز خاک و
آب و همچنین مبارزه با آفــات و بیماریهای گیاهی خبر
داد.
در پایان این نشســت که با حضور رئیس دانشــگاه تهران،
اســتاندار البرز ،رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و
تعدادی از رؤسای دانشــکدهها و مسئوالن استانی برگزار
شد ،تفاهمنامه همکاری بین دانشــگاه تهران و استانداری
البرز با هــدف همکاریهای علمــی و تحقیقاتی پیرامون
توسعه علمی استان ،منعقد شد.
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استاد برجسته دانشگاه تهران و پدر صنعت برق کشور درگذشت

پروفسور مسعود ســلطانی ،پدر صنعت برق کشور و
چهره ماندگار آموزش مهندسی برق در ایران ،شامگاه
دوشنبه  ۲۶خرداد  ۱۳۹۹رخ در نقاب خاک کشید.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران ،پروفســور
مسعود ســلطانی ،که برجســتهترین اســتاد آموزش
مهندسی برق در کشور و از تالشگران و صاحبنظران
ویژه در صنعت برق کشــور بود ،شامگاه دوشنبه ،پس

از عمــری تــاش و کوشــش در راه اعتالی آموزش
مهندســی و ارتقاء ظرفیتهای صنعت برق کشور به
دیار باقی شتافت.
پروفســور مســعود ســلطانی ،عالوه بر فعالیتهای
آموزشی برجســته در حوزه آموزش مهندسی برق ،در
حوزه اجرایی نیز از صاحبنظران فعال در حوزه صنعت
برق کشور بود و بخش زیادی از پیشرفتهای صنعت
برق کشور ،به خصوص در حوزه برق قدرت ،مدیون
تالشهای شبانهروزی ایشان در این عرصه است.
از این اســتاد فقید ،آثار و تألیفات ارزشــمندی به جا
مانده که جزء کتب مرجع در حوزه صنعت برق است
و عــاوه بر آن ،جمع زیــادی از مدیران صنعت برق
کشور و استادان برجسته مهندسی برق ،از دانشجویان
پرورش یافته نزد این استاد فرهیخته هستند.
روابطعمومی دانشــگاه تهران ،در گذشــت این استاد
برجسته و پیشکسوت را به خانواده گرامی ،بازماندگان
و دانشجویان و عالقهمندان ایشان و نیز به جامعه علمی
و صنعتی حوزه برق و نیرو تسلیت میگوید.

پیام تسلیت هیأترئیسه دانشگاه تهران
در پی درگذشت پروفسور مسعود سلطانی
استاد پیشکسوت دانشگاه و پدر صنعت برق کشور
بــا نهایت تأســف و تأثر ،با
خبر شدیم پروفسور مسعود
ســلطانی ،چهــره مانــدگار
مهندســی برق کشور و اســتاد برجسته و پیشکسوت
دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر دانشــگاه تهران
دعوت حق را لبیک گفته و رخ در نقاب خاک کشید.
این استاد برجسته که عمر ارزشمند و پربرکت خود را
در راه آموزش نسلهای متمادی مهندسان برق کشور
و انجــام پژوهــش و تألیف کتب مهم در این رشــته
سپری نمود ،عالوه بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

گســترده ،از تالشــگران و صاحبنظران صنعت برق
کشــور نیز بود و بخش زیادی از پیشرفتهای صنعت
امروز برق کشور ،مرهون و مدیون تالشهای خستگی
ناپذیر اوست.
هیأترئیسه دانشگاه تهران ،ضمن ابراز تأسف عمیق،
درگذشــت این اســتاد برجسته و پیشکســوت را به
خانواده گرامی و بازماندگان ایشــان ،جامعه علمی و
دانشــگاهی و همکاران و مدیران صنعت برق کشور
تســلیت میگوید و رحمت و غفران واسعه الهی برای
آن استاد فقید از خداوند طلب مینماید.
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رئیس مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی:

ایجاد کمربند سبز گل گهر به سیرجان از طرحهای موفق این مرکز است

رئیس مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشگاه تهران ،ایجاد
کمربند ســبز گل گهر به سیرجان را از طرحهای موفق این
مرکز برشمرد.
دکتر حســین آذرنیوند ،رئیس مرکــز تحقیقات بینالمللی
بیابان دانشــگاه تهران ،به مناســبت  ۱۷ژوئن ( ۲۸خرداد)
روز جهانی مقابله با بیابانزایی در گفتوگو با پایگاه خبری
دانشــگاه گفت« :این مرکز برای انجام وظایف خود جهت
ارائــه خدمات علمــی و اجرایی به جامعه طــی نیم قرن
فعالیت ،همواره حضور فعــال در عرصههای منابع طبیعی
داشته است».
وی ایجاد کمربند سبز گل گهر به سیرجان را یکی از طرحهای
موفق این مرکز برشمرد و تاکيد کرد« :این طرح با همکاری
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر ســیرجان به ثمر نشسته
است .طرح ایجاد کمربند سبز گل گهر به سیرجان در مسیر
اصلی سیرجان به شــیراز موضوع قرارداد شماره /۳۳۹۰۹۶
مابین معاونت پژوهشــی دانشگاه تهران و شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر سیرجان است که مورد تقاضای این شرکت
و همچنین بسیاری از شهروندان سیرجان بوده است».
دکتر آذرنیوند ،افــزود« :مطالعات اولیه این طرح در اواخر
ســال  ۱۳۹۶توســط مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان کلید
خــورد ،همچنیــن برنامه اجرایی آن در ســال  ۱۳۹۷آغاز
شــد .در این طرح  ۳۰کیلومتر از مسیر  ۵۰کیلومتری شهر
ســیرجان تا جاده اختصاصی شرکت معدنی و صنعتی گل
گهر به شــکل کمربند سبز تحت عملیات کاشت گونههای

مختلفی از درخت ،درختچه و بوتهایها قرار گرفت».
رئیس مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشگاه تهران با بیان
اینکه در اجرای این طرح دو چالش اصلی وجود داشــت،
خاطرنشان کرد« :بیابانیبودن محدوده طرح و وجود اراضی
شور در این مسیر و همچنین کمبود بارندگی از چالشهای
اجرای این طــرح بود که البته به مدد برنامهریزی اصالحی
در خاک توســط تیم مطالعهکننــده و بهکارگیری روشها
و مواد مختلفی چون هیدروژل ،سبکســازی بافت خاک،
اسید هیومیک و پلیمر بستر مناسبی برای کاشت گونههای
مختلف ایجاد شد».
وی در ادامه سخنان خود اعالم کرد« :با تالشهای صورت
گرفتــه در نهایت  ۲۲هزار پایــه از گونههای مختلف نظیر
گز شــاهی ،شــورگز ،قره داغ ،زیتون تلخ ،بــادام کوهی،
اکالیپتــوس ،آتریپلکس و ....بر اســاس ویژگیهای خاک
مسیر کاشت شد».
به گفته دکتــر آذرنیوند ،این طرح بــا کمترین تلفات و با
همکاری تنگاتنگ مدیران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
و مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشــگاه تهران به نتیجه
رســیده اســت و هم اکنون محدوده اجرای طرح در مسیر
جاده سیرجان به گل گهر چشــماندازی با کیفیتی باالتری
پیدا کرده اســت که عالوه بر کارکرد فضای سبز ،موجبات
گســترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست را بین جامعه
محلی ،کارکنان معدن و شهروندان سیرجان در منطقه فراهم
آورده است.
رئیس مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان دانشــگاه تهران ،در
پایــان اظهار کرد«:با موفقیت این طرح در فاز اول که ایجاد
فضای ســبز در راستای مســئولیتهای اجتماعی شرکت
صنعتی و معدنی گل گهر بوده است ،فازهای تکمیلی براي
ایجاد فضای سبز به مساحت  ۳هزار هکتار از اراضی مجاور
به معادن گل گهر در حال انجام اســت .این طرح الگویی
در جهت مدیریت علمی و بهکارگیری دانش فنی در جهت
رفع نیازهای بخش صنعت در حوزه محیطزیســت و منابع
طبیعی است که در یک محیط پرچالش بیابانی به سرانجام
رسیده است».
این طرح با راهبری دکتر حمید رضا ناصری ،استادیار مرکز
تحقیقات بینالمللی بیابان ،انجام شد.

دستـــــــــــــــــــــــــاورد

امکان دسترسی سریع پژوهشگران به
نسخ خطی دانشگاه تهران فراهم شد

تولید تونلهای مهپاش در پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران

ساخت دستگاه تنفس مصنوعی
برای بیماران مبتال به ویروس کرونا در
دانشگاه تهران
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ساخت دستگاه تنفس مصنوعی
برای بیماران مبتال به ویروس کرونا در دانشگاه تهران
محققان دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر دانشگاه
تهران با همکاری پژوهشــگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،
برای بیمــاران مبتال به ویروس کرونا دســتگاه تنفس
مصنوعی ساختند.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده
مهندســی برق و کامپیوتر ،گروهی از محققان دانشکده
مهندســی برق و کامپیوتر دانشــگاه تهران ،با همکاری
پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران ،موفق به ساخت
دســتگاه تنفس مصنوعی برای اســتفاده بیماران دارای
مشکالت تنفســی مبتال به ویروس کرونا COVID-19
شدند.
این دســتگاه نتیجه تالش پژوهشــگران دانشگاه تهران،
دکتر هادی مرادی و دکتر ســید کمالالدین ستارهدان و
همچنین دکتر مرتضی بهزاد نســب از پژوهشگاه پلیمر
و پتروشــیمی ایران است که با همکاری گروه پروفسور
 Slocumدر دانشگاه  MITبازطراحی و ساخته شده است.
سادگی و ســهولت ســاخت را میتوان از مزایای این
دستگاه تنفس مصنوعی برشمرد .این دستگاه به صورت

منبــع باز ( )Open sourceدر اختیــار تمامی افراد قرار
گرفته تا هر شــخص متخصصی بتوانــد نمونهای از آن
را ســاخته و برای نیاز محلی اســتفاده کند .نمونه اولیه
این دستگاه توسط مهندس محمدرضا فرحناک ،مهندس
مصطفی درفشــیان و تیم ایشان در شــرکت دانشبنیان
نوژان ساخته شده است .اين شرکت توسط دانشجویان
و استادان دانشــکده مهندسی برق و کامپیوتر راهاندازی
شــده و در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران مستقر
است.

طراحی و تولید کیتهای تشخیص کرونا
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
شرکت لیوژن فارمد مســتقر در پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران ،موفق به طراحی و تولید کیت تشخیص
کرونا شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهــران به نقل از
پارک علم و فناوری ،با ورود و شــیوع بیماری کرونا
در کشــور ،شــرکت لیوژن فارمد ،طراحی و توسعه
کیتهای تشخیص کرونا مبتنی بر روش  PCRرا آغاز
کرد .این کیتها به انستیتو پاستور ،تحویل داده شده و
در حال بررسی و ارزیابی نهایی است.
کیتهای تشخیص کرونا ،قادر به بررسی سه ژن مربوط

به ویروس در یک تیوب بهصورت همزمان هستند که
همین امر سبب صرفهجویی در زمان میشود .تا قبل از
این ،کیتها تکمرحلهای و دومرحلهای بودند.
شــرکت لیــوژن فارمد در ســال  ۱۳۹۴بــا بازنگری
سیاســتهای خود به حیطه کنتــرل کیفیت داروهای
بیوتکنولوژی (زیســت فناوری) وارد شــد و در حال
حاضــر در حوزه خدمــات و تولید کیــت در حوزه
بیوتکنولوژی نیز فعالیت میکند .این شرکت پکیجهای
جامعی برای آنالیز ژن ،ســلول ،پروتئین و ویروس نیز
ارائه میدهد.
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تولید تونلهای مهپاش در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شرکت دانش فروزان صنعت بینا مستقر در پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران ،موفق به تولید تونلهای مهپاش
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک
علم و فناوری ،این تونلها با ذرات معلق زیر پنج میکرون
که بهصورت مه است ،میتواند تمام سطوح بیرونی هر
آنچه وارد تونل میشود را بهطور کامل استریل کند.
شرکت دانش فروزان صنعت بینا ،از سال  ۱۳۸۵فعالیت
خود را شــروع کرده و یکی از حوزههای تخصصی آن
استریلیزاســیون است که با استفاده از پرتوهای ایکس و
گاما انجام میشود .این شرکت تولید کننده محلولهای
ضدعفونی کننده نیز است.
ویروس کرونا میتواند بر روی سطوح (دست ،صورت،
لباس ،ســاعت ،حلقه یا انگشتر ،کفش و  )...به صورت
فعال باقی بماند و انتقال این ویروس به مجاری تنفسی
سبب بیماری میشــود .بر همین اساس لزوم استریل و
ضدعفونی کردن افراد پیــش از ورود به مراکز اداری و
تجاری باید امری جدی محسوب شود.
تونلهــای مهپاش نیز از جمله وســایل کاربردی برای
ضدعفونی هستند که به دو دسته تونل ضدعفونی کننده

پرسنل و وسایل نقلیه تقسیم میشوند.
این تونل میتواند در ورودی و یا خروجی ســاختمان
و یا محل ورود وســایل نقلیه نصب شــود .این سیستم
کامال هوشــمند بوده و با ورود فرد یا خودرو به داخل
تونل اقدام به اســپری مواد ضدعفونی میکند .محاسبه
دقیق سیستم پاشنده و جانمایی  ۳۶۰درجهای نازلهای
مهپاش سبب میشود تمامی قســمتها و اعضاي بدن
پرســنل ،البسه و خودرو ضدعفونی شده و امکان انتقال
ویروس به شدت کاهش یابد.
از این تونل ضدعفونی کننده میتوان در بیمارســتانها،
درمانگاههــا ،کلينیکهــا ،فرودگاههــا ،ایســتگاههای
مترو ،قطــار ،پایانههــای اتوبوسرانــی ،مراکز خرید،
هایپرمارکتهــا ،مجتمعهای تجــاری ،اداری ،برجهای
مســکونی ،کارخانهها ،کارگاههــای صنعتی ،مدارس و
دانشگاهها استفاده کرد.
در حال حاضر بیمارســتانهایی مانند بیمارستان مسیح
دانشــوری ،امام خمینی(ره) و همچنین ورودی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فناوری ،ورودی وزارت کشــور،
شــرکت مپنا به سیستم مهپاش شــرکت دانش فروزان
صنعت بینا ،مجهز شدهاند.
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عضویت دو استاد دانشگاه تهران
در کمیته مشورتی فنی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد
دکتر آرمین توحیدی و دکتر مجتبی زاغری ،اســتادان گروه
علوم دامی پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی به عضویت
کمیته مشورتی فنی  LEAPســازمان غذا و کشاورزی ملل
متحد (فائو) درآمدند.
کمیته مشــورتی فنی  LEAPدر تاریخ  ۲۶تــا  ۲۸فوریه با
دعوت از استادان برجسته از دانشــگاههای مهم دنیا مانند
آمریکا ،ایــران ،آلمان ،ســوئد ،کانادا ،برزیل ،انگلســتان،
موسســه تحقیقات اینرا فرانسه CSIRO ،استرالیا ،و مدیران
بخش تحقیق و توسعه شــرکتهای مهم DSM ، Evonik,
 Altechو انجمــن بینالمللی خوراک دام IFIF ، FAFANA ،
 FAFACو ...در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل
متحد در رم ایتالیا تشکیل شد.
جلسات کاری طی ســه روز با مرور وظایف  LEAPو کمیته
مشورتی فنی مربوطه انجام شد .محور مذاکرات ارزیابی اثرات
زیســتمحیطی تولید افزودنیهای خوراکی دام و نیز ارزیابی
تاثیرات زیســتمحیطی مصرف آنها در دام بود .پس از مرور
دســتورالعملهای موجود ،برای هر یک از اعضای کارگروه
وظايفی در راستای تدوین دستورالعمل جدید تبیین شد.
گفتنی است که دکتر آرمین توحیدی و دکتر مجتبی زاغری،
با درجه اســتاد تمامی ،عضو هیات علمی دانشــکده علوم
و مهندســی کشاورزی پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی
دانشــگاه تهران هســتند که در تألیف کتاب انتشار سازمان

فائو ،همکاری کردند.
اين اســتادان با عضویت در کمیته  ۲۶نفــره تألیف کتاب
«اثرات زیســت محیطی افزودنیهای خوراکی در زنجیره
تأمین دام» که توسط ســازمان فائو منتشر شده ،در تدوین
بخش آنزیمها ،فایتوبیوتیکهــا ،ایونوفرها ،مهارکنندههای
متان و پروبیوتیکها مشارکت و همکاری مؤثری داشتند.
هــدف از تألیف این کتاب ،کاهش اثرات زیســتمحیطی
ســاخت و مصــرف افزودنیهای خــوراک دام بر محیط
زیست است .در این دستورالعمل معیارهای مختلف اثرات
زیســت محیطی از صفر تا صد مورد بررســی قرار گرفته
اســت .همچنین موضوعاتی نظیر تأثیر کارخانههای تولید
کننــده افزودنیهای خوراک دام در محیط زیســت ،نقش
حمل و نقل در مصرف انــرژی ،تولید گازهای گلخانهای
و تغییرات زیســت بوم ،مدنظر محققان برجسته کشورهای
بنام در حوزه دامپروری و محیط زیست قرار گرفته است.

امکان دسترسی سریع پژوهشگران به نسخ خطی دانشگاه تهران فراهم شد
با راهاندازی پایگاه اطالعاتی باغ دانش ،امکان دسترســی سریع
پژوهشگران به نسخ خطی دانشگاه تهران فراهم شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران ،کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه ،با در اختیار داشتن بیش از  ۱۶هزار جلد نسخه
خطی دارای یکی از گنجینههای مهم نسخ خطی در جهان است
و برای دسترسی سریع پژوهشگران سراسر دنیا به این مجموعه
با ارزش ،این کتابخانــه اقدام به راهاندازی پایگاه اطالعاتی باغ
دانش کرده است .در این پایگاه اطالعاتی ،تاکنون بیش از ۱۲۱
هزار عنوان نسخه خطی در دسترس قرار گرفته است.
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معرفی کتاب
کتاب :اسناد تاريخ دانشگاه تهران
موجود درکتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران
به کوشش سوسن اصيلي
دانشـــــگاه تهــــران
قديميتريــن مرکــز
آموزش عالي به شــيوه
نويــن و ادامهدهنــده
مسير دارالفنون در زمينه
آموزش عالي لست ،به
همين دليل بررسي تاريخ تحوالت دانشگاه تهران به ويژه
تا سالهايي که دانشگاههاي ديگر پا به عرصه وجود نهادند
براي شناخت مسير آموزش عالي در ايران ضروري است.
کتابخانه مرکزي و مرکز اســناد دانشــگاه تهران به عنوان
مهمترين آرشيو و تنها مرکز نگهداري اسناد در راستاي اين
وظيفه مهم خود از مدتي پيش طرح گردآوري و طبقهبندي
کليه اسناد آرشيوي دانشگاه را مورد بررسي قرار داده است.
درباره تاريخ دانشــگاه تهران به جز خاطرات پراکنده و
اطالعات جســته گريختهاي که در ســالنامهها يا مقاالت
آمده ،کاري درخور صورت نگرفته يا اگر گرفته انتشــار
نيافته اســت .بخشي از اين کار ،گردآوري و انتشار اسناد

تاريخ دانشگاه تهران شــامل همه منابع و مدارکي است
کــه ميتواند براي روشــن کردن تاريخ دانشــگاه و نيز
سياستهاي آموزشي و اداري آن مفيد باشد.
اين کاري اســت که کتاب حاضر عهدهدار آن و تالشــي
اســت که خانــم دکترسوســن اصيلــي از متخصصان
کتابخانه مرکزي بدان همت گماشــتهاند .اين اثر حاوي
تتبعي گســترده در منابع و مــدارک در جهت گردآوري
اســنادي است که کمک زيادي به شناخت روند روبه رو
رشــد دانشــگاه تهران به عنوان مهم ترين نهاد آموزشي
علوم نوين خواهد کرد .انتشــار اين اسناد عالوه بر نقش
روشــنگرانه در تاريخ آموزش عالــي در ايران ميتواند
راهنماي خوبي براي همه کساني باشد که دستاندر کار
برنامهريزي آموزشي و اداري در اين حوزه هستند.
اين مجموعه شامل هشت بخش گزيدهاي از اسناد دانشگاه
تهران موجود در کتابخانه مرکزي و مرکز اســناد و شامل
 ۳۱۳عنوان سند است که بخش اصلي آن از اسناد آرشيوي
منتقل شده به کتابخانه مرکزي انتخاب شده است.

کتاب :روزنامهها و مجلههاي کمياب دانشگاه تهران
موجودي کتابخانه مرکزي ،مرکز اسناد و تامين منابع علمي
پژوهش ونگارش :سيد فريد قاسمي
نخســين گام در علم،
تهيــه فهرســتگان از
ســرمايههاي علمــي
موجــود و ارائــه آنها
بــه گونهاي اســت که
خواستاران آن به آســاني بتوانند به راحتي آنها را بيابند.
اينکه علم فهرســتگان ،قدم اول در علم اســت به دليل
نقشي اســت که به عنوان تابلوي راهنما براي پژوهشگر
دارد.در حوزه فهرست کردن نشريات ،تالشهاي فراواني
صورت گرفته و گامهايي برداشته شده ،اما اين گامها در
مقايسه با آنچه بايد انجام شود اندک و محدود است.
اين کتاب در زمينه اهميت نشريات فارسي و عربي نگاشته
شــده که در تاالر بزرگ نشريات کتابخانه مرکزي و مرکز

اســناد نگهداري ميشــود .فايده اين کتاب اين است که
مجموعه نفيس و کمياب کتابخانه مرکزي را با کتابخانههاي
ديگر تطبيق و نشان داده است کدام نشريه منحصر به فرد و
کدام يک در کتابخانه هاي ديگر وجود دارد.
اگــر ســياهبرداري از موجودي روزنامههــا و مجلههاي
کتابخانــه ،مجموعهها و ســندخانهها را گام نخســت و
تدوين فهرســتگان را قدم دوم بدانيم ،بايد در ايســتگاه
ســوم به بررسي تطبيقي مجموعه با ساير نشريهخانهها و
داشتههاي ديگر آرشيوها بنشينيم.
آنچــه در اين کتاب خواهيد خواند به منزلگاه ســوم نظر
دارد و به جهت شناسايي ادواريهاي نادر کتابخانه مرکزي،
مرکزاسناد و تامين منابع علمي دانشگاه تهران و براي مرمت
و حفاظت بيشتر اين نفايس فراهم آمده است.
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معرفي واحد دانشآموختگان

اداره دانش آموختگان دانشگاه تهران
مقدمه
دانشآموختگان دانشــگاه تهران سرمایههای گرانقدر
انســانی هستند که ایجاد یک ســاز و کار مشخص
و پایــدار برای حفظ ارتباط با آنها بســیار ضروری
اســت .از طریق این ارتباط هم دانشگاه براي رشد و
ارتقای خود از ظرفیت موجود دانشآموختگان بهره
میبرد و هم دانشآموختگان برای کسب موقعیتهای
مناســب حرفهای و موفقیت در مسیر تحققبخشیدن
به ایدههای خود از حمایت دانشــگاه سود میبرند.
در این راســتا ،اداره دانشآموختگان دانشگاه تهران
زیرمجموعه اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی
به منظور ایجاد یــک رابطه دوطرفه مفید و مؤثر بین
دانشــگاه تهران و دانشآموختگان آن ایجاد گردیده

تاسیس کانون دانشآموختگان دانشگاه تهران
پس از  85ســال از تاسیس دانشگاه تهران با پیگیریهای
مســتمر انجامشــده و برگزاری جلســات متعدد ،کانون
دانشآموختگان دانشگاه27،آبان ،1398با تصویب اساسنامه
توسط هیات موسس تاسیس شد .کانون دانشآموختگان
دانشــگاه تهران به عنوان چتری بــراي همافزایی فعالیت
کانونهای دانشآموختگان پردیس/دانشکدههای دانشگاه
تهران عمل خواهد نمود .اولین هیأتمدیره کانون شــامل
 15نفر عضو اصلی و  3نفر عضو علیالبدل توسط هیات
موسس انتخاب شدند .اولین جلســه هیأتمدیره کانون

است .مأموریت این اداره عالقهمندسازی ،آگاهسازی
و درگیرساختن دانشآموختگان به منظور یک تعامل
سازنده دوسویه است .با ایجاد این رابطه پویا انتظار
میرود که بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیتهای
معطل در زمینههای مختلف علمی ،آموزشی ،فرهنگی،
اقتصادی و غیره که میتواند سبب رشد و شکوفایی
کشور گردد به کار گرفته شود .اداره دانشآموختگان
به صورت چتری بر ســایر انجمنهــا و کانونهای
دانشآموختگی فعال در دانشگاه تهران عمل خواهد
نمود .عمده فعالیتهــای اداره ،در مدیریت و تنظیم
رابطه دانشآموختگان با دانشگاه و کانونهای موجود
در آن خواهد بود .در ادامه گزارشي از روند تکميل،
ثبت و فعاليتهاي اين اداره خواهيد خواند.

دانشآموختگان دانشگاه تهران ۱۲ ،بهمن  ،۱۳۹۸با حضور
جناب آقــای دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس هیأت
مدیره؛ جناب آقای مهندس روزبه صالح آبادی ،نائب رئیس
هیات مدیره؛ جناب آقای پرویز کیهانی ،مدیرعامل کانون؛
جناب آقای دکتر امیرحسام بهروز ،خزانهدار هیات مدیره؛
 ،جناب آقای مهندس سروش مودب ،منشی هیات مدیره
و اعضای هیات مدیره سرکار خانمها مهندس دردانه دره،
فاطمه عزآبادی (عضو علی البدل) و آقایان مهندس افشین
اخالص پور ،محمدحسین آقاسی ،دکتر فرزاد آیتالهزاده
شیرازی ،محمدجواد باســتانی کیا ،دکتر افشین حیدریان
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(عضــو علی البدل) ،دکتر ســید احمد خضری و مهندس
محمدرضا کمرهای برگزار شد .در این جلسه ،گزارشی از
پیشــرفت کار ثبت کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران
در اداره ثبت شــرکتها به عنوان یک موسسه غیرتجاری
ارائه شد.
صدور کارت دانشآموختگی
به عنوان یکــی از اولویتهای اصلی اداره دانشآموختگان،
مساله صدور کارت دانشآموختگی با برگزاری چند نوبت
جلسه با حضور معاونان مرکز فناوری اطالعات دانشگاه و
معاونت آموزشی پیگیری شد .سامانه درخواست الکترونیکی
توســط مرکز انفورماتیک دانشــگاه ایجاد شــده است که
دانشآموختگان از طریــق آن میتوانند برای صدور کارت
اقدام نمایند .پیرو مصوبه هیاترئیسه محترم دانشگاه مقرر
شد چاپ فیزیکی کارت دانشآموختگی ،بر مبنای طراحی
تاییدشده ،توسط معاونت آموزشی دانشگاه انجام شود .مراحل
نهایی فرآیند اداری صدور کارت در حال پیگیری اســت و
اولین نمونه کارتها در شروع سال آتی چاپ خواهند شد.
طراحی تاییدشده کارت دانش آموختگی
جذب و اطالعرســانی موقعیتهای شــغلی مخصوص
دانشآموختگان
یکــی از مهمترین اهداف اداره دانشآموختگان دانشــگاه
تهران تســهیل در امر اشــتغال دانشآموختــگان نخبه و
مستعد اســت .در این راستا موقعیتهای شغلی ارسالی از
دستگاههای دولتی و شرکتها و صنایع خصوصی به طور
مستمر مورد ارزیابی و صحهســنجی قرار گرفته و سپس
موقعیتهای منتخب در ســایت و کانال دانشآموختگان
اطالعرسانی میشوند.
آدرس صفحه موقعیتهای شغلی:

https://alumni.ut.ac.ir/fa/grid/28/

کانال دانشآموختگان:

@UTehran_Alumni

برگزاری اولین گردهمایی دانشآموختگان دانشگاه تهران
گردهمایی دانشآموختگان دورههای گذشــته و یا همان
ادوار دانشگاه ،یکی از رویدادهای خاطرهانگیز و اثربخش
است که همه ساله در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان
برگزار ميشود .این گردهماییها زمینه مناسبی براي تعامل

بیــش از پیــش دانشآموختگان با دانشــگاه و بالعکس و
همچنین تجدید دیدار و شبکهسازي فراهم میآورد .اولین
گردهمایی دانشآموختگان ادوار دانشــگاه تهران به همت
اداره دانشآموختگان با مساعدت اداره کل حوزه ریاست و
روابط عمومی ،معاونت فرهنگی ،بنیاد حامیان و کانونهای
دانشآموختگان دانشــگاه ،روز چهارشنبه  6آذر  ،1398در
تاالر شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
پیش از شــروع برنامه بــا اعالن قبلی عکس یــادگاری با
حضور رئیس محترم دانشــگاه و جمعی از دانشآموختگان
حاضر در مراســم گرفته شــد .پس از قرائت قرآن ،سرود
جمهوری اســامی ایران و ســرود دانشــگاه تهران پخش
شد .بعد از ســخنرانی دکتر آیتالهزاده شیرازی ،بخش اول
کلیپ دانشآموختگان شاخص با شرکت آقاي دکتر محمد
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آشوری ،ســرکار خانم مرضیه برومند و آقاي دکتر بهمن
یزدی صمدی پخش شد .در بخش بعدی ،پنل گفتوگوی
دانشآموختگان شاخص با حضور خانم دکتر گیتی اعتماد،
آقاي دکتر ابراهیم معبودزاده ،آقاي دکتر عباســعلی زالی،
آقاي دکتر پرویز جبــه دار ماراالنی و آقاي دکتر خضري
برگزار شد .بعد از پنل گفتوگو ،آقاي دکتر یوسف ثبوتی
به عنوان سخنران برنامه به ایراد سخنرانی پرداختند .سپس،
بخش دوم کلیپ دانشآموختگان شاخص با حضور آقاي
مهندس محمدرضا انصاری ،مدیرعامل شــرکت كیسون
و آقاي دکتر عادل آذر ،رئیس دیوان محاســبات کشــور،
پخش شد .در بخش بعدی ،دکتر نیلی احمدآبادي ،رئیس
محترم دانشگاه ،سخنرانی کرد .تقدير از تعدادي از دانش
آموختگان پیشکسوت بخش ديگري از برنامه بود .مراسم با
یادی از دانشآموختگان شاخص درگذشته در یکسال اخیر
و برنامه موسیقی به پایان رسید.
طراحي لوگوي کانون
پیشنویس فراخوان مسابقه طراحی لوگوی کانون مطرح
و بر این اســاس تصمیم گرفته شــد تا برگزاری مسابقه
بــا محوریت کانون و با کمک دانشــگاه ،انجام شــود.
مشــارکت و همکاری در رشــد و ارتقاء دانشگاه تهران
بهعنوان دانشــگاه مادر و دانشکدهها و پردیسهای آن با
بهرهگیری از توان دانشآموختگان دانشگاه تهران ،استفاده
از ظرفیت دانشآموختگان برای توســعه ارتباط دانشگاه
و جامعه ،تــاش براي ارتقاء و بهروزرســانی حرفهای
دانشآموختگان ،استفاده از ظرفیتهای کانون برای کمک
به اشتغال دانشآموختگان و حمایت از دانشآموختگان
کارآفرین دانشگاه تهران ،جمعآوری ،حفظ و بهروزرسانی
اطالعات کلیه دانشآموختگان دانشــگاه تهران و ارتباط
مســتمر با آنها از جمله اهداف تشکیل کانون ،بر مبنای
اساســنامه مصوب آن اســت .همچنین کمک به ایجاد،
تداوم و هماهنگســازی و تسهیل مناسبات فعالیتهای
کانونهــای دانشآموختگان دانشــکدهها و پردیسهای
دانشگاه تهران ،جذب و هدایت کمکهای مادی و معنوی
دانشآموختگان براي تحقق اهداف کانون ،مشارکت در
طرحهای ضروری کشــور و تبادل نظــر در زمینههای
مختلف در جهت رشد و شــکوفایی اقتصاد و صنعت،
برگزاری گردهماییهای اعضای کانون و مشــارکت در
جشــنهای دانشآموختگــی پردیس و دانشــکدههای

دانشــگاه تهران ،فراهمآوردن زمینه استفاده از تسهیالت
رفاهی و خدماتی برای اعضای کانون و حمایت معنوی
و مــادی از دانشآموختگان شــاخص و کمک به ارائه
دســتاوردهای آنها را نیز میتوان از دیگر اهداف کانون
دانشآموختگان دانشگاه تهران ،برشمرد.
ثبت رسمی کانون دانشآموختگان دانشگاه تهران
در دومین جلســه هیأت مدیره کانون دانشآموختگان،
 ۹اردیبهشــت  ۱۳۹۹که بهصورت مجازی و با حضور
دکتــر محمود نیلی احمدآبــادی ،رئیس هیأتمدیره و
همچنیــن دیگر اعضای کانون برگزار شــد ،خبر ثبت
رسمی کانون دانشآموختگان دانشگاه تهران ،در اداره
ثبت شــرکتها به شــماره ثبت  ۴۹۵۳۰و شناسه ملی
 ۱۴۰۰۹۱۰۳۹۹۸اعالم شد.
آشنايي با موقعيتهاي شغلي
دانشآموختگان و دانشــجویان گرامی دانشــگاه تهران
بــرای اطالع از جدیدترین موقعیتهای شــغلی معرفی
شده به اداره دانشآموختگان دانشگاه تهران ،میتوانند با
مراجعه به صفحه معرفی موقعیتهای شغلی و جستجوی
فرصتهای شــغلی با توجه به مقطع ،رشــته تحصیلی،
مهارتهــا و عالیق فردی خود مناســبترین موارد را
انتخاب نماینــد .صاحبان محترم مشــاغل ،کارآفرینان
ارجمند و مســئوالن گرامی بخش دولتــی برای تأمین
نیروی انسانی خود از میان دانشآموختگان و دانشجویان
نخبه دانشــگاه تهران در زمینههای مختلف کسب و کار
میتوانند بــا مراجعه به تارنمــای اداره دانشآموختگان
دانشــگاه تهران به آدرس  alumni.ut.ac.irو تکمیل
فرم معرفی فرصت شغلی از ظرفیتهای این دانشگاه در
جهت بهبود وضعیت کسب و کار خود استفاده نمایند.
پــس از تکمیــل فرم در صــورت موفق بودن ارســال
اطالعات ،یک کد پیگیری به آگهی مورد نظر اختصاص
داده خواهد شــد که در مراحل بعدی شــخص ارسال
کننــده آگهی میتواند با اســتفاده از این کد از وضعیت
آگهی خود مطلع شــود .اداره دانشآموختگان دانشــگاه
تهران پس از اطمینان از صحت اطالعات وارد شــده در
تارنما ،آگهیهای اشــتغال منتخب را به طور مقتضی به
دانشآموختگان اطالع رسانی خواهد نمود .استفاده از این
خدمات در حال حاضر به صورت رایگان است.

بینالمللی
اخــــــــــــــــــــــبـــــار

درخشش فیلم ساخته عضو هیأتعلمی
دانشگاه تهران در جشنواره بینالمللی

تأسیس نمایندگی مؤسسه لغتنامه
دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان
فارسی در کشور ژاپن
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تأسیس نمایندگی مؤسسه لغتنامه دهخدا
و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی در کشور ژاپن
با انعقاد تفاهمنامه همکاری نمایندگی ،مؤسســه لغتنامه
دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارســی در کشور
ژاپن تأسیس شد.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسسه
لغتنامه دهخدا ،به منظور ایجاد و گســترش بستر مناسب
آموزش زبان فارسی در کشــور ژاپن و همچنین به منظور
اعطای نمایندگی مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی
آموزش زبان فارســی ،تفاهمنامه همکاری بین این مرکز و
شرکت گنزا در خرداد  ۱۳۹۹منعقد شد.
دکتر علی درزی ،رئیس مؤسســه لغتنامه دهخدا ،در این
بــاره گفت« :بر اســاس این تفاهمنامه تدویــن برنامههای
آموزشــی ،محتوای آموزشی ،نظارت بر آزمونها و معرفی
استادان آموزش زبان فارسی از تعهدات این مؤسسه است
و در مقابل پشــتیبانی مالی و فراهمکردن امکانات الزم در
کشور ژاپن بر عهده شرکت گنزا خواهد بود».
وی در ادامه ،نحوه حضور زبانآموزان ژاپنی برای آموزش
زبان فارسی در کشــور ایران و مؤسسه دهخدا را از دیگر

مفاد این تفاهمنامه برشمرد.
مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی
برای حضور دانشگاه تهران در عرصههای بینالمللی آئیننامهای را
تهیه کرده که این آئیننامه در اواخر سال ۱۳۹۵به تأیید هیأترئیسه
دانشگاه رسیده است .به موجب این آئیننامه ،مؤسسه به منظور
گسترش زبان فارسی میتواند در خارج از کشور دفاتر نمایندگی
تأسیس کند یا به مؤسسات آموزش و پژوهشی خارج از کشور با
رعایت شرایط خاصی نمایندگی اعطا کند.

درخشش فیلم ساخته عضو هیأتعلمی دانشگاه تهران در جشنواره بینالمللی
فیلم حافظ و گوته به کارگردانی دکتر فرشاد فرشتهحکمت،
عضو هیأتعلمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران،
در جشنواره فیلمهای باستانشناسی امریکا( )۲۰۲۰موفق
به کسب یک جایزه اصلی و دو دیپلم افتخار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران ،در این جشنواره
بینالمللــی یکصد فیلم از  ۲۶کشــور جهــان در بخش
مســابقه حضور داشــتند و در پایان جشــنواره ،جایزه
بهترین موســیقی متن به همراه دیپلمهای افتخار بهترین
فیلمبرداری و بهترین جلوههای ویژه و انیمیشــن به فیلم
بلند مستند داستانی حافظ و گوته تعلق گرفت.
دکتر فرشــاد فرشــتهحکمت ،عضو هیــأت علمی گروه
هنرهای نمایشی و مدرس رشته سینما در پردیس هنرهای
زیبای دانشــگاه تهران ،کارگردانی فیلم؛ ساســان محبی،
اســتاد مدعو گروه موسیقی دانشــکده هنرهای نمایشی
و موســیقی پردیس هنرهای زیبا ،ساخت موسیقی متن؛
حامد فرشــتهحکمت ،مدیریت فیلمبرداری و اســتودیو

روشنا ،جلوههای ویژه را در این فیلم بر عهده داشتند.
فیلمبرداری بخش خارجی این پروژه در شــهرهای مختلف
آلمان از جمله فرانکفورت ،وایمار ،برلین ،هایدلبرگ ،الیپزیک،
ینا ،پلینز و… انجام شده و فیلمبرداری بخشهای داخلی آن
نیز در شهرهای شیراز و تهران به سرانجام رسیده است.

85
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افزایش حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران
در برنامههای اراسموس پالس

حضور اعضای هیأتعلمی و دانشــجویان دانشــگاه
تهران در برنامههای اراسموس پالس ،در سال ۲۰۲۰با
افزایش چشمگیری روبهرو بوده است.
به گزارش روابطعمومی دانشــگاه تهران به نقل از
معاونــت بینالملل ،در چهارچوب قــرارداد تبادل
اســتاد و دانشــجو در برنامههای پروژه اراسموس
پالس اتحادیه اروپا که مابین اتحادیه چهار دانشگاه
برتر اســپانیا و پنج دانشــگاه برتر ایران منعقد شده
اســت ،با تالشهای صورتگرفته حضور اعضای
هیأتعلمــی و دانشــجویان دانشــگاه تهــران در

برنامههــای اخیر این پروژه با افزایش چشــمگیری
روبهرو بوده است.
بر اساس این گزارش ،در بین شش عضو هیأت علمی
انتخاب شده براي اعزام به اسپانیا چهار نفر از اعضای
هیأتعلمی دانشــگاه تهران و همچنین در بین شش
دانشــجوی دکتری انتخاب شده برای اعزام چهار نفر
از دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدهاند .در دوره
قبلی سهم دانشگاه تهران از اعضای هیأت علمی یک
نفر از پنج نفر و از دانشجویان دکتری سه نفر از شش
نفر بوده است.

اسامی اعضای هیأت علمی منتخب:

اسامی دانشجویان منتخب:

دکتر امیرحسین حمیدیان ،عضو هیأت علمی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر آرمین توحیدی ،عضو هیأت علمی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر هدیه ساجدی ،عضو هیأت علمی
پردیس علوم
دکتر سروش مدبری ،عضو هیأت علمی
پردیس علوم

رضا یزدانپرست ،دانشجوی دکتری پردیس
دانشکدههای فنی
زهرا رمضانی وشکی ،دانشجوی دکتری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمد حسین طاهری ،دانشجوی دکتری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فاطمه بهمنزاده ،دانشجوی دکتری مؤسسه
ژئوفیزیک.
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نشست معاونان بینالملل دانشگاههای تهران و سنپترزبورگ روسیه برگزار شد
نشست معاونان بینالملل دانشگاههای
تهران و ســنپترزبورگ روســیه۲۴،
اردیبهشــت  ،۱۳۹۹بهصورت مجازی
برگزار شد.
بــه گــزارش روابطعمومی دانشــگاه
تهران بــه نقل از معاونــت بینالملل،
این نشســت مجازی ،بــا حضور دکتر
سرگی آندریوشــین ،معاون بینالملل
دانشگاه ســن پترزبورگ؛ دکتر محمد
باقر قهرمانی ،معاون بینالملل دانشگاه
تهران؛ دکتر ســید امید فاطمی ،رئیس
مرکز آموزشهای الکترونیکی ،تعدادی
از استادان گروه زبان و ادبیات روسی و
برخی از مســئوالن ذیربط دو دانشگاه،
برگزار شد.
در این نشســت ،طرفین در خصوص
موضوعاتی چون برگزاری دورههای آموزشی مشترک آنالین،

انجام پروژه تدوین فیلمهای آموزشــی
با همکاری دو دانشگاه و موزه آرمیتاژ،
تدویــن و ترجمه آثار زبــان و ادبیات
فارسی و روسی ،همکاری در پروژه کد
فرهنگی روسیه و نصب مجسمه مشاهیر
کشورهای ایران و روسیه در دو دانشگاه
به گفتوگــو و تبادل نظــر پرداختند.
همچنین بررسی اعطای دکتری افتخاری
به چهرههای برجسته علمی و اجرایی دو
دانشگاه و کشور ،تبادل دانشجو و استاد،
ایجاد صندوق حمایت از پژوهشهای
مشترک دو دانشگاه ،برگزاری کنفرانسها
و کارگاههای علمی مشــترک مجازی یا
فیزیکــی و ایجــاد ارتباط بیشــتر بین
کرسیهای یونسکو مستقر در دانشگاه
تهران با دانشگاه سنت پترزبورگ از دیگر
موارد مطرح شده در این نشست مجازی بود.

انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بهعنوان بهترین مقاله ۲۰۱۹
مقاله استادیار دانشــکده ریاضی ،آمار و کامپیوتر پردیس
علوم دانشــگاه تهران ،از ســوی مجلــه Collectanea
 Mathematicaبهعنوان بهترین مقاله سال  ۲۰۱۹انتخاب
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس
علوم ،مقاله دکتر سید امین سیدفخاری  ،استادیار دانشکده
ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران
از سوی مجله  Collectanea Mathematicaبهعنوان
بهترین مقاله سال  ۲۰۱۹انتخاب شد .این مجله دارای درجه
 Q1بوده و از مجالت بســیار معتبر بینالمللی در رشــته
ریاضی است.
جذب بیش از  ۴۰دانشــجوی خارجــی در پردیس البرز
دانشگاه تهران
بیش از  ۴۰دانشــجوی خارجی مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری تخصصی ،در پردیس البرز دانشــگاه تهران جذب
شده و به تحصیل اشتغال دارند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس
البرز ،این پردیس در راستای اهداف سومین برنامه راهبردی
دانشگاه تهران ،مبنی بر ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاه و
بر اســاس برنامهریزیهای صورت گرفته در زمینه جذب
دانشــجویان خارجی ،تاکنون موفق به جذب بیش از ۴۰
دانشجوی خارجی در بیش از  ۲۵رشته تحصیلی در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی شده است.
موافقت با پذیرش این دانشجویان در پردیس البرز ،پس از
بررســی بیش از  ۲۰۰تقاضای پذیرش دانشجوی خارجی
صورت گرفته اســت .این دانشجویان بهرغم فرصتهای
متعدد دیگری که برای ادامه تحصیل در دانشگاههای اروپایی
و منطقهای داشــتهاند ،با توجه به جایــگاه علمی و اعتبار
دانشــگاه تهران در منطقه و جهان و همچنین برنامهریزی
بخش بینالملل پردیس البرز ،این پردیس را برای تحصیل
انتخاب کرده و پس از اخذ پذیرش ،بهصورت غیر بورسیه
و با پرداخت شهریه تحصیل خود را آغاز کردهاند.

دانشــگاه در آینــه مطبــوعــات
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یک شــرکت مســتقر در پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد خط
جدید تولید اتانول را برای مقابله با کرونا
راهاندازی کند.
خبرگزاری ایرنا 31 ،فروردین 1399

سید حسین حســینی ،معاون آموزشی
دانشگاه تهران ،شــرایط حذف ترم در
این دانشــگاه با احتساب در سنوات و
بدون احتساب در سنوات را اعالم کرد.
خبرگزاری فارس 31 ،فروردین 1399

مرکز مشاوره دانشــگاه تهران با توجه
به شــیوع ویروس کرونا و ادامه یافتن
شــرایط قرنطینــه برای دانشــجویان
کارگاههای آنالین روانشناسی و مشاوره
با موضوعات مختلف برگزار کرده است.
خبرنامه دانشجویان ایران 30،فروردین 1399

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران از
ضدعفونــی و گندزدایی کــردن همه
خوابگاهها و محیطهای دانشجویی این
دانشــگاه خبر داد و گفت :فعال دیگر
امکان مراجعه دانشــجوها به خوابگاه
برای برداشتن وسایل فراهم نیست.
خبرگزاری فارس ۳۰ ،فروردین ۱۳۹۹

رئیس گروه هوش مصنوعی و ُرباتیک
دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
گفت :محققان ایرانی میکوشــند تا با
فعالیتهای علمی خود فشار وارد شده
روی کادر درمانی کشور را کاهش دهند.
خبرگزاری آنا ۳۰ ،فروردین ۱۳۹۹

محمد رحیمیان ،معاون پژوهشی ،ضمن
تشــریح اقدامات تفصیلی این دانشگاه
در ارتباط با بیماری کرونا (کووید)۱۹
گفت« :دانشــگاه تهران برای در اختیار
قراردادن تمامی ظرفیتهای پژوهشی و
آزمایشگاهی خود آمادگی الزم را دارد،
امید است با همکاری شبکه متخصصان
دانشگاهی کشــور ،بتوان هر چه زودتر
راهکارهــای مؤثری را بــرای کنترل و
درمــان این بیماری در زمان مناســب،
عملیاتی کرده و به اجرا گذاشت».

خبرگزاری فارس 29 ،فروردین 1399

خبرگزاری فارس 1 ،اردیبهشت 1399

معــاون فرهنگی دانشــگاه تهــران از
راهاندازی ســامانه جامع تشــکلهای
دانشجویی این دانشگاه تا سه هفته آینده
خبر داد و گفت :با راهاندازی این سامانه،
مراجعات حضوری و درخواستهای
کاغــذی دانشــجویان و تشــکلهای
دانشــجویی در حــوزه فعالیتهــای
فرهنگی حذف خواهد شد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشــگاه تهران گفت :دانشگاه تهران
امکان دفــاع از پایاننامه را به صورت
آنالین و ویدئــو کنفرانس فراهم کرده
اســت کــه دانشــجويان میتوانند با
هماهنگی مدیر گروه و اســتاد راهنما،
دفاع خود را به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار کنند.

گروهی از دانشــجویان بیوتکنولوژی
دانشــگاه تهران با اســتفاده از تکنیک
یادگیــری ماشــین ،پیشبینیهایی با
دقت بیش از ۹۵درصد در زمینه شیوع
ویروس کرونا ارائه کردند که بر اساس
آن تاکید دارند که سیر نزولی و صعودی
تعــداد مبتالیان به این ویروس به رفتار
مردم بــرای پیشــگیری از ابتال به این
بیماری بستگی دارد.

به همت دانشگاه تهران دورههای آموزش
مجازی ویژه اعضای هیأتعلمی در ماه
مبارک رمضان برگزاری میشود.

خبرگزاری ایسنا ۲۹ ،فروردین ۱۳۹۹

تابناک 29 ،فروردین 1399

گروهی از محققان دانشــگاه تهران با
اســتفاده از فناوری نانو موفق به تولید
نوعی از ایمپلنتهای دندانپزشــکی با
آلیاژی مستحکم شدند.

خبرگزاری ایسنا ۲ ،اردیبهشت ۱۳۹۹

دکتر محمود نیلی احمدآبادی در پاسخ به
این سوال که تاکنون چند نفر از استادان،
دانشجویان و کارمندان این دانشگاه بر
اثر کرونا فوت کردهاند ،گفت :براساس
گزارشی که به بنده داده شده ،متأسفانه
تاکنون ســه نفر از دانشجویان دانشگاه
تهران جان خود را بر اثر کرونا از دست
دادهاند.
خبرگزاری مهر ۱ ،اردیبهشت ۱۳۹۹

به گــزارش خبرنگار گــروه علمی و
دانشــگاهی خبرگــزاری فــارس ،در
حــال حاضر برگزاری جلســات دفاع
پایاننامه و رساله در دانشگاه به صورت
غیرحضــوری و بــا رعایت شــرایط
جلسات دفاع امکان پذیر است.

خبرگزاری ایسنا 1 ،اردیبهشت 1399

خبرگزاری ایلنا 7 ،اردیبهشت 1399

معاون پژوهشــی انستیتو نفت دانشگاه
تهران گفــت :زمینــه افزایش ضریب
بازیافت میدان مشترک آزادگان در آینده
نزدیک فراهم میشود.
خبرگزاری دانشجویان ایران 6 ،اردیبهشت 1399

رئیس دانشگاه تهران از پیشنهاد تشکیل
یک ستاد ملی علم و فناوری برای مقابله
با کرونا به جهانگیری خبر داد.
خبرنامه دانشجویان ایران 6 ،ارديبهشت 1399

رئیس دانشــگاه تهران با تاکید بر اینکه
قطعــا آزمونهــای پایان تــرم جاری
دانشــجویان این دانشــگاه به شــکل
حضــوری برگزار میشــود ،گفت :در
حال بررســی این موضوع هستیم که
آیا میتوانیم آزمونهای پایانترم را در
سطح کشور و در دانشگاههای دیگر به
صورت یک آزمون سراســری برگزار
کنیــم یا اینکه حضور دانشــجویان در
دانشگاه تهران ضروری است.
خبرگزاری ایسنا 9 ،اردیبهشت 1399

محققان یکی از شرکتهای دانشبنیان
مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران موفق به تولید شــربت گیاهی با
مواد موثر شــیرینبیان ،آویشن باغی و
عسل شدند که این شــربت در درمان
بیماریهای ویروسی از جمله آنفلوآنزا
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و برخی انــواع کرونا ویــروس نظیر
«سارس» موثر است.

مقدماتی تا پیشرفته را بهصورت آنالین
برگزار میکند.

رئیــس پارک علم و فناوری دانشــگاه
تهران گفت :بحران کرونا باعث شــد
که شــرکتهای دانش بنیان تغییری در
ظرفیتهای خود ایجاد کنند.

رئیــس پارک علم و فناوری دانشــگاه
تهــران از همــکاری با چنــد بانک و
شهرداری تهران با هدف کاهش تبعات
اقتصادی پساکرونا خبر داد و گفت :این
کار با موافقت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری انجام میشود.

ایران اکونومیست 9 ،ارديبهشت ۱۳۹۹

خبرگزاری مهر 9 ،اردیبهشت 1399

رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران
گفت :کارگاههای آنالین بهداشت روان،
توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران برای
دانشجویان کشور برگزار میشود.
خبرگزاری مهر ۸ ،اردیبهشت ۱۳۹۹

معاون آموزشــی دانشگاه تهران با بیان
اینکه هماکنون جلسات دفاع پایاننامهها
و رسالههای دکترای دانشجویان دانشگاه
تهــران به صورت مــوردی و مجازی
در حال برگزاری اســت ،گفت :در این
شرایط هیأت داوران در دانشگاه حضور
دارنــد ،اما دانشــجو بایــد به صورت
مجــازی و غیر حضوری از پایاننامه یا
رساله دکترای خود دفاع کند.
خبرگزاری ایسنا 9 ،اردیبهشت 1399

خیریه دانشــجویی صبح امید دانشگاه
تهران که تا کنــون اقدامات زیادی در
مقابلــه با کرونا ،من جملــه راهاندازی
کارگاه دوخــت ماســک ،قربانیکردن
گوســفند بــرای توزیع گوشــت در
مناطــق محــروم و توزیع بســتههای
ضدعفونیکننــده بیــن مــردم مناطق
محروم تهران انجام داده است ،این بار
با همکاری دانشجویان دانشگاه شریف،
تهران و دیگر دانشگاههای تهران اقدام به
تهیه و توزیع هزاربسته ارزاق بین اقشار
کم بهرهمند در ماه مبارک رمضان کرده
است.
خبرگزاری تسنیم ۷ ،ارديبهشت ۱۳۹۹

مرکز توســعه مهارتهای مهندســی
صنایع و انجمن علمی دانشگاه تهران،
دومین دوره آموزش نرمافزار  MSPاز

خبرگزاری ایسنا 9 ،اردیبهشت 1399

خبرگزاری ایسنا ۱۲ ،اردیبهشت ۱۳۹۹

رئیــس دانشــگاه تهران گفــت :طبق
آدرسهایی که از ســوی دانشگاهها به
اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اعالم
شــده اســت ،مراکز آموزش عالی از
اینترنت رایگان استفاده میکنند.
خبرگزاری ایرنا11 ،اردیبهشت 1399

در گزارش پنج اســتراتژی تابآوری
ب و کار در شــرایط بحــران که
کســ 
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران منتشر
نموده اســت ،ریســکها و استراتژی
پنج گانه سرمایه انسانی ،فروش ،مالی،
زنجیــره تامین و تفکر اســتراتژیک و
کارآفرینانه به همراه تجربیات بینالمللی
و داخلی معرفی شدهاند.
خبرگزاری ایرنا 15 ،اردیبهشت 1399

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع
دانشــگاه تهران با همــکاری انجمن
علمــی دانشــکده کامپیوتــر و گروه
 ، Bigdataserveوبیناری با موضوع
یادگیری عمیق ()Deep Learning
را برگزار میکند.
خبرگزاری ایسنا 15 ،اردیبهشت ۱۳۹۹

شرکت دانش فروزان صنعت بینا مستقر
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
موفق به تولید تونلهای مهپاش شد ،این
تونلها با ذرات معلق زیر  ۵میکرون که
بهصورت مه است ،میتواند تمام سطوح
بیرونی هر آنچه وارد تونل میشــود به
طور کامل بدون میکروب (استریل) کند.
خبرگزاری صدا و سیما ۱۵ ،ارديبهشت ۱۳۹۹
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نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،مشــترکا توسط مرکز الگوی
اســامی ایرانی پیشــرفت و دانشگاه
تهــران ۲۰ ،تا  ۲۵خــرداد  ، ۹۹برگزار
خواهد شد.
خبرنامه دانشجویان ایران 15 ،ارديبهشت 1399

معاونت آموزشــی دانشــگاه تهران در
اطالعیــهای نحوه درخواســت انجام
فعالیتهــای پژوهشــی حضــوری
دانشجویان مقطع دکتری را اعالم کرد.
خبرگزاری مهر ۱۴ ،اردیبهشت ۱۳۹۹

دانشگاه تهران از بین دانشآموختگان و
دانشجویان نیمسال آخر کارشناسی ارشد
در کلیه رشتههای دارای پذیرش مقطع
دکتــری از طریق آزمون نیمهمتمرکز به
صورت مازاد بر ظرفیت روزانه ،دانشجو
می پذیرد.
خبرگزاری مهر 17،اردیبهشت 1399

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در
کالنشــهر تهران ،در دیدار با رئیس و
جمعی از استادان دانشگاه تهران با اشاره
به لزوم عملیاتیســازی پژوهشهای
دانشــگاهی برای ریشــهکنی ویروس
کووید ،۱۹-برای انجام هرگونه همکاری
در این زمینه اعالم آمادگی کرد.
خبرگزاری ایسنا 17 ،اردیبهشت 1399


سلول
اســتفاده از مواد زیستی در کنار
بنیادی بــرای درمان جدیــد ضایعات
قلبی مطرح شده است .محققان رویان
و دانشــگاه تهران در پژوهشــی اثبات
های بنیادی مزانشیمی مغز
کردند سلول 
اســتخوان اثر مثبتی بر بهبود ضایعات
قلبی دارند.
فارس نیوز ۲۰ ،ارديبهشت ۱۳۹۹

رئیس دانشــگاه تهران بر لزوم توجه به
تحقیقات مرتبط با علوم پایه برای مقابله
با این بیماری و ایجاد شــبکه همکاری
بین محققان تأکید کرد.
خبرگزاری مهر ۱۸ ،اردیبهشت ۱۳۹۹
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دکتــر آرمین توحیــدی و دکتر مجتبی
زاغــری ،از اعضای هیأتعلمی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
در تألیف کتاب انتشــار ســازمان فائو،
همکاری کردند.
خبرگزاری صدا و سیما 20 ،اردیبهشت 1399

رئیس دانشــگاه تهران گفت :باید در پی
توسعه آموزش الکترونیکی در عرصههای
مختلف علمی در سطح بینالملل باشیم.
خبرگزاری صدا و سیما ۲۲ ،ارديبهشت ۱۳۹۹

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه
تهران ضمن تشــریح اقدامات ویژه این
اداره کل در دوران بحران کرونا ،پیگیری
سامانهسپاری امور فرهنگی و اجتماعی را
از جمله کارهای مهم برشمرد.
خبرگزاری ایسنا ۲۲ ،اردیبهشت ۱۳۹۹

در هفتمین جشــنواره آموزش دانشگاه
تهــران اعضای هیأتعلمــی برگزیده،
پیشکسوت ،معاونان آموزشی دانشکدهها
و کارشناســان برتر حوزه آموزش این
دانشگاه معرفی شدند و مورد تقدیر قرار
گرفتند.
خبرگزاری ایسنا 22 ،اردیبهشت 1399

دانشگاه تهران حضوری و در مقطع ارشد
معاون مالــی اداری دانشــگاه تهران از و دکتری به صورت الکترونیکی برگزار
درخواست بودجه  ۸میلیارد تومانی این میشود.
دانشگاه از ســازمان برنامه و بودجه به
خبرگزاری تسنیم 10 ،خرداد 1399
منظور اجرای طرحهای مرتبط با مدیریت با راهاندازی پایگاه اطالعاتی باغ دانش،
سبز خبر داد.
امکان دسترسی ســریع پژوهشگران به
خبرگزاری ایسنا 5 ،خرداد  1399نسخ خطی دانشگاه تهران فراهم شد.
محققان یکی از شرکتهای دانشبنیان
خبرگزاری ایسنا 17 ،خرداد 1399
مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کلنــگ احداث «مرکز نــوآوری تحول
تهران موفق به طراحی و ساخت سامانه دیجیتــال در فوالد» روز سهشــنبه 13
مکانیابی و هوشمندسازی بیمارستانی خردادماه با همت شــرکت فوالد مبارکۀ
مبتنی بر اینترنت اشــیا با قابلیت کاهش اصفهان و دانشــگاه تهران در پارک علم
عفونتهای بیمارستانی با نظارت دقیق بر و فناوری دانشگاه تهران به زمین زده شد
بهداشت دست و افزایش دقت و سرعت تا در تقویم توسعۀ فناوری ایران این روز
پایش تماسیافتگان شدند.
بهعنوان نقطــۀ عطفی در تحول صنعت
خبرگزاری ایسنا 5 ،خرداد  1399فوالد کشور به ثبت رسیده باشد.
با همکاری معاونت پژوهشــی دانشگاه
خبرگزاری برنا 17 ،خرداد 1399
تهران به چهار نشریه دانشجویی دانشگاه با راهاندازی پایگاه اطالعاتی باغ دانش،
تهران امتیاز نشریه حرفهای اعطاء شد.
امکان دسترسی ســریع پژوهشگران به
خبرگزاری ایسنا 7 ،خرداد  1399نسخ خطی دانشگاه تهران فراهم شد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه
خبرگزاری ایسنا ۱۷ ،خرداد ۱۳۹۹
تهران اعالم کرد بــا وجود محدودیت «طفلی به نام شادی» ،تازهترین مجموعه
انتشــار کاغذی در زمان بحران بیماری شعر استاد ادبیات دانشگاه تهران منتشر
کرونا ،نشریات دانشجویی دانشگاه تهران شد.
در اردیبهشــت ســال جاری بهصورت
خبرنامه دانشجویان ایران 19 ،خرداد 1399
الکترونیکی در سامانه نشریات دانشجویی سالمت دانشــجویان دانشــگاه تهران
و شبکههای اجتماعی منتشر شدند.
ارزیابی میشود.

بنیاد حامیان دانشــگاه با هدف حمایت
از دانشــجویان در شرایط بحران کرونا،
مبلغ  ۵۰میلیون تومان به  ۵۰دانشجوی
دانشگاه تهران در قالب وام قرضالحسنه
اعطا کرده است.

خبرگزاری ایسنا 7 ،خرداد 1399

خبرگزاری فارس 22 ،اردیبهشت 1399

خبرگزاری ایسنا 10 ،خرداد 1399

خبرگزاری فارس 22 ،اردیبهشت  1399در روند تداوم همکاری دانشگاه تهران
اعضای هیأترئیسه دانشگاه تهران برای با ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کالن
همیاری و کمک به اقشار آسیبدیده از شــهر تهران ،رویداد نمایشگاه مجازی
ویروس کرونا یک ماه حق مســئولیت و کنفرانس بیمــاری کووید ۱۹-برگزار
میشود.
خود را اهدا کردند.

خبرگزاری ایرنا 20 ،خرداد 1399

تفاهمنامــه تأمین و اهــدای تجهیزات
آموزشی و کمکآموزشــی به مدارس
توسط دانشــگاه تهران ،با هدف ارتقای
ســطح علم و فرهنگ جامعه و تربیت
دانشآموزان توانمند برای توسعه کشور،
با حضور رئیس دانشگاه تهران امضا شد.

با توجه به شــیوع بیمــاری کووید  ۱۹در پردیس کیش دانشگاه تهران مدرسه
و لــزوم رعایــت طــرح فاصلهگذاری بینالمللی کســب و کار با مشــارکت افزایش حضــور اعضای هیأتعلمی و
اجتماعی ،نخستین جلسه دفاع مجازی دانشگاههای خارجی راهاندازی میشود .دانشجویان دانشگاه تهران در برنامههای
این پردیس در مقطع دکتری ،اردیبهشت
خبرگزاری صدا و سیما 10 ،خرداد  1399اراسموس پالس.
برگزار شد.
امتحانــات پایان نیمســال دوم ســال
خبرگزاری فارس 24 ،خرداد 1399
خبرگزاری صدا وسيما  25 ،اردیبهشت  1399تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹مقطع کارشناسی در
خبرگزاری ایسنا 21 ،خرداد 1399

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

پرديس ابوريحان

نام و نامخانوادگي

رتبه علمي

انتصاب

تاريخ انتصاب

دكتر محمودرضا روزبان

استاديار

مدير گروه علوم باغباني (۲سال)

۹۹/۱/۲۰

دكتر رضا صادقي

دانشيار

تمديد مدير گروه آموزشي حشرهشناسي و بيماريهاي گياهي (۲سال)

۹۹/۲/۲۶

دکتر آصف كريمي

استاديار

مدير گروه آموزشي مديريت بازرگاني و كسب و كار

98/12/24

دکتر مجيد نيلي احمدآبادي

استاد

مسئول كارگروه « سيستمهاي هوشمند و آناليز داده»

99/1/13

دكتر مهدي پورفتح

دانشيار

سرپرست مؤسسه ابررايانش

۹۹/۱/۳۱

دكتر رضا فرجيدانا

استاد

عضو هيأتامناي مؤسسه ابررايانش

۹۹/۲/۶

دكتر عباس زارعي هنزكي

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Journal of Ultrafine Grained and
۳( Nanostructured Materialsسال)

۹۹/۲/۶

دكتر مهدي حسنلو

دانشيار

تمديد سرپرست دفتر امور شاهد و ايثارگر پرديس دانشكدههاي فني
(۲سال)

۹۹/۲/۱۴

دكتر حامد ميرزاده سلطانپور

دانشيار

عضو هيأتتحريريه مجله Journal of Ultrafine Grained and
۳( Nanostructured Materialsسال)

۹۹/۲/۱۰

طيبه كربالئي مهريزي

-

عضو كميته اصلي ارتقاء رتبه كاركنان دانشگاه تهران براي سال ۱۳۹۹

۹۹/۲/۱۴

محمدعلي شريفي

-

سردبير نشريه Earth Observation and Geomatics
۳( Engineeringسال)

۹۹/۳/۱۰

دكتر مجتبي شريعتي نياسر

استاد

عضو هيأتتحريريه نشريهJournal of Chemical and Petroleum
۳( Engineeringسال)

۹۹/۳/۱۹

دكتر شهره فاطمي

استاد

عضو هيأتتحريريه نشريه Journal of Chemical and Petroleum
۳( Engineeringسال)

۹۹/۳/۱۹

دكتر نويد مستوفي

استاد

عضو هيأتتحريريه نشريه Journal of Chemical and Petroleum
۳( Engineeringسال)

۹۹/۳/۱۹

دكتر يداله مرتضوي

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه Journal of Chemical and Petroleum
۳( Engineeringسال)

۹۹/۳/۱۹

دكتر محمدحسن پنجه شاهي

استاد

عضو هيأتتحريريه نشريه Journal of Chemical and Petroleum
۳( Engineeringسال)

۹۹/۳/۱۹

پرديس فارابي

پرديس دانشكدههاي فني
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پرديس علوم
دکتر مهران حبيبي رضائي

استاد

مسئول كارگروه «حسگرها و كيتهاي تشخيص ويروس كويد »۱۹-

99/1/13

دکتر سيروس زينلي

استاد

مسئول كارگروه « ارائه روشهاي درمان و توليد واكسن براي ويروس
كويد »۱۹-

99/1/13

دكتر سيروس زينلي

استاد

تمديد سرپرست گروه زيستفناوري

/۲۸/۱۲۹۸

دكتر فرنوش فريدبد

دانشيار

سرپرست معاونت پژوهش و فناوري

۹۹/۱/۲۶

دكتر مجيد سليماني دامنه

دانشيار

معاون اداري و مالي پرديس (۳سال)

۹۹/۱/۲۶

دكتر ابراهيم اميري تكلداني

استاد

معاون اداري و مالي پرديس (۳سال)

99/1/1۷

دكتر سيد ولي حسيني

دانشيار

رئيس دانشكده منابعطبيعي (۳سال)

99/1/19

دكتر وحيد اعتماد

دانشيار

رئيس جنگل آموزشي -پژوهشي خيرودکنار نوشهر (۲سال)

۹۹/۲/۶

دكتر محمد افشين وفائي

استاديار

معاون اداري و مالي دانشكده (۳سال)

98/12/24

دكتر عدنان طهماسبي

دانشيار

مدير گروه زبان و ادبيات عربي

۹۹/۲/۱۶

دكتر غالمحسين كريمي دوستان

استاد

سردبير نشريه پژوهشهاي زباني (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دانشكده ادبيات و علوم انساني

مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی دانشگاه
دکتر يونس كرامتي

استاديار

رئيس اداره يادگيري الكترونيكي و توليد محتواي (۲سال)

۹۹/۱/۱۶

دكتر محمود شيخ

دانشيار

سردبير نشريه رشد و يادگيري حركتي (۳سال)

۹۹/۲/۶

دكتر رحمن سوري

استاد

معاون پژوهش و فناوري دانشكده (۳سال)

۹۹/۳/۲۰

سعيد حمزه

دانشيار

مشاور رئيس دانشكده در امور بينالملل (۲سال)

۹۹/۳/۱۳

دكتر ناصر هاديانجزي

استاديار

مدير گروه آموزشي روابط بينالملل دانشكده (۲سال)

۹۹/۱/۱۸

دكتر محمدفرهاد عطائي

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله اوراسياي مركزي (۳سال)

۹۹/۲/۶

دكتر نسرين مصفا

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله اوراسياي مركزي (۳سال)

۹۹/۲/۶

دكتر سعيده لطفيان

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله اوراسياي مركزي (۳سال)

۹۹/۲/۶

دكتر نسرين طباطبائي حصاري

استاديار

رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي (۲سال)

۹۹/۳/۶

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشكده جغرافيا

دانشكده حقوق و علوم سياسي
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دانشكده دامپزشكي
دكتر امير نياسري نسلجي

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۴

دكتر جليل مهرزاد سالكجاني

دانشيار

عضو هيأت تحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۴

دكتر افشين آخوندزاده بستي

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۶

دكتر محمدمهدي دهقان

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۶

دكتر صديقه نبيان

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۶

دكتر سيدمصطفي پيغمبري

استاد

عضو هيأت تحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۶

دكتر فرهنگ ساساني

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۶

دكتر مهدي سلطاني

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۶

دكتر پرويز شايان

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Iranian Journal of Veterinary
۳( Medicineسال)

۹۹/۱/۲۶

دكتر شهرام جمشيدي

استاد

معاون پژوهشي دانشكده (۳سال)

۹۹/۲/۱۶

دكتر محمد رضائيان

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

دكتر عليرضا خسروي

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

دكتر مسعود طالبخان گروسي

استاد

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

دكتر سيدسعيد ميرزرگر

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

دكتر محمدكاظم كوهي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

دكتر حسن گندمي نصرآبادي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

دكتر امير رستمي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

دكتر سيدحسين مرجانمهر

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰

دكتر داود شريفي

دانشيار

عضو هيأت تحريريه نشريه تحقيقات دامپزشكي (۳سال)

۹۹/۲/۲۰
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دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دکتر الهه حجازي

دانشيار

عضو شوراي سياستگذاري همايش ملي سنجش علمي و آزمون هاي
ورودي آموزش عالي

استاد

تمديد عضو هيأتتحريريه فصلنامه World Sociopolitical Studies
(۳سال)

دكتر تقي آزاد ارمكي

استاد

مدير گروه جامعهشناسي (۲سال)

99/1/19

دكتر محمدجالل عباسي شوازي

استاد

تمديد عضو هيأت تحريريه فصلنامه World Sociopolitical
۳( Studiesسال)

۹۹/۱/۲۴

دكتر فاطمه فهيمنيا

دانشيار

مدير گروه علوم اطالعات و دانششناسي

۹۹/۲/۳

دكتر مريم ناخدا

استاديار

تصدي مديريت گروه آموزشي علوم اطالعات و دانششناسي

۹۸/۱۱/۳۰

دكتر كاوه مهراني

دانشيار

تمديد مدير گروه آموزشي حسابداري (۲سال)

۹۹/۲/۲۲

دانشيار

سردبير فصلنامه ۳( World Sociopolitical Studiesسال)

۹۹/۱/۲۴

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
دكتر سيدمحمد مرندي

دانشكده علوم اجتماعی

دانشكده مديريت

دانشكده مطالعات جهان
دكتر محمد سميعي
دكتر حشمتالسادات معينيفر

دانشيار تمديد عضو هيأت تحريريه فصلنامه World Sociopolitical Studies
(۳سال)

۹۹/۲/۱۴

۹۹/۱/۲۴

۹۹/۱/۲۴

دكتر محمد سميعي

دانشيار

رئيس دانشكده (۳سال)

۹۹/۳/۱۲

دکتر حميد مباشري

استاد

مسئول كارگروه «تشخيص و مقابله با ويروس كويد  ۱۹ -با رويكردهاي
بيوفيزيكي»

99/1/13

دکتر آصف كريمي

استاديار

سرپرست معاونت توسعه پارك علم و فناوري

۹۹/۲/۱۳

دكتر حبيباله آراستهراد

استاد

رئيس پژوهشكده

99/1/16

دكتر فرهاد رهبر

استاد

رئيس هيأتامناي پژوهشكده

99/1/16

دكتر محمود بيجن خان

استاد

رئيس مؤسسه (۳سال)

۹۹/۳/۱۹

مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك

پارک علم و فناوري
پژوهشكده سامانههاي هوشمند دانشگاه

مؤسسه لغتنامه دهخدا و مركز بينالمللي آموزش زبان فارسي
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معاونت آموزشي
دکتر سيدحسين حسيني

استاد

عضو شوراي سياستگذاري همايش ملي سنجش علمي و آزمونهاي
ورودي آموزش عالي

۹۹/۲/۱۴

معاونت برنامهريزي و فناوري اطالعات
دكتر محمدمهدي نصيري
خونساري

دانشيار

عضو كميته اصلي ارتقاء رتبه كاركنان دانشگاه تهران براي سال ۱۳۹۹

۹۹/۲/۱۴

نيره كاظمي

-

عضو كميته اصلي ارتقاء رتبه كاركنان دانشگاه تهران براي سال ۱۳۹۹

۹۹/۲/14

معاونت دانشجويي
دكتر هادي غفوريان ياورپناه

-

سرپرست ادارهكل امور خوابگاههاي دانشگاه

99/۱/9

دكتر محمد اسماعيلي

استاديار

مشاور معاون دانشجويي و رئيس سازمان امور خدمات دانشجويي

۹۹/۲/۷

معاونت فرهنگي و اجتماعی
دكتر مجيد سرسنگي

دانشیار

عضو هيأتعلمي شوراي نظارت و مرجع رسيدگي به تخلفات شوراهاي
صنفي دانشجويي دانشگاه (۱سال)

۹۹/۳/۱۷

محمدجواد جامهبزرگي

-

رئيس اداره موزههاي عمومي و اماکن تاريخي

۹۹/۲/۲۹

ادارهکل حوزه رياست و روابطعمومي
دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

عضو هيأتتحريريه مجله Journal of Ultrafine Grained and
۳( Nanostructured Materialsسال)

۹۹/۲/۶

دكتر محمود نيلي احمدآبادي

استاد

عضو شوراي سياستگذاري همايش ملي سنجش علمي و آزمون هاي
ورودي آموزش عالي

۹۹/۲/۱۴

ادارهكل طرحهاي عمراني و پشتيباني
دکتر محمد شيخ عليشاهي

استاديار رئيس اداره بازرگاني و امور قراردادها ادارهكل طرحهاي عمراني و پشتيباني

۹۹/۳/۱۹

ادارهکل منابع انساني
دكتر محمدرضا حاتمي

استاديار

عضو كميته اصلي ارتقاء رتبه كاركنان دانشگاه تهران براي سال ۱۳۹۹

۹۹/۲/۱۴

ايوب سروري

-

عضو كميته اصلي ارتقاء رتبه كاركنان دانشگاه تهران براي سال ۱۳۹۹

۹۹/۲/۱۴

رقيه احمدي

-

عضو كميته اصلي ارتقاء رتبه كاركنان دانشگاه تهران براي سال ۱۳۹۹

۹۹/۲/۱۴
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بازنشستــــگان

پرديس بينالمللي ارس

نام و نامخانوادگي

سمت

تاريخ اجراي حكم

زهرا زبيدي

كارشناس امور بينالملل

لغو بازنشستگي

منصوره باقري پور

رئيس اداره خدمات پژوهشي

۹۹/۳/۶

دکتر فريده شايگان

استاديار

۹۹/۷/۱

كبري اصفهاني

متصدي امور دفتري و بايگاني

لغو بازنشستگي

ابراهیم رجبپور اطاقوری

کارشناس حسابداری

لغو بازنشستگي

رمضانعلي رمضانپور

امین اموال

۹۹/۱۱/۱

دکتر شاهرخ فرهنگي

استاد

۹۹/۷/۱

دکتر چنگيز دهقانيان

استاد

۹۹/۷/۱

دکتر محمدرضا درفشه

استاد

۹۹/۷/۱

ابراهيم نقيبزاده مشايخ

مربي

۹۹/۷/۱

مراقب کشاورزی

لغو بازنشستگي

ولياله هادي

رئيس اداره امور مالي

۹۹/۳/۱

علي اصغر قمي اويلي

کمک کارشناس

۹۹/۶/۱

نورالدين يوزباشي

كارشناس حفاظت فیزیکی

۹۹/۷/۱

محمود پيغامي نسب

كمك كارشناس امور اداري و دفتري

۹۹/۷/۱

دکتر سيدمحمود حسيني

استاد

۹۹/۷/۱

حسين انصاري

پيشخدمت

۹۹/۶/۱

بالل منافزاده

عضو محترم قراردادي خدماتي

/۱/۴۹۹

پرديس بينالمللي كيش

پردیس دانشکدههای فنی

پرديس علوم

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
لطفعلي شكري
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پردیس هنرهاي زيبا

فریدون علیاری

استاديار

۹۹/۷/۱

دکتر ابوالقاسم مهدوي مزده

دانشيار

۹۹/۶/۱۵

دکتر جعفر عبادي

دانشيار

۹۹/۷/۱

استاديار

۹۹/۷/۱

كمك كارشناس كتابداري

۹۹/۴/۱

كارشناس كتابداري مسئول فهرستنويسي

۹۹/۶/۱

سيده فاطمه حسيني

كارشناس مسئول امور اداري و پرسنلي

۹۹/۷/۱

دکتر كيامرث جهانگير

استاديار

۹۹/۷/۱

دکتر عبدالرحمن عالم

استاد

۹۹/۷/۱

فاطمه مستخدمي

كارشناس كتابداري

۹۹/۴/۱

منصور سائلي

کارشناس مسئول حسابداری

۹۹/۶/۱

كارشناس خدمات آموزشي

لغو بازنشستگي

فاطمه خمسه

كارشناس كتابداري

۹۹/۴/۱

فرشته زيبائي

رئيس کتابخانه

۹۹/۶/۱

رسول گرشاسبي

كارشناس حسابداري

۹۹/۶/۱

اعظم سركي جوشقان قلعهاي

كمك كارشناس

۹۹/۷/۱

هرمز روشن روش

رئيس حسابداري

لغو بازنشستگي

کمک کارشناس

۹۹/۱/۲۳

نگهبان

۹۹/۶/۱

مسئول اموردفتري و بايگاني

۹۹/۶/۱

كاردان امور اداري و دفتري

۹۹/۱۲/۱

دانشكده اقتصاد

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دکتر حميد انصاري

فاطمه ربيعي خوجين

دانشكده حقوق و علوم سیاسی
فاطمه مستخدمي

دانشكده دامپزشكي

دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
محمد امين جليلوند

دانشكده علوم اجتماعي
دانشكده مديريت

معاونت اداري و مالي

ادارهکل حوزه ریاست و روابط عمومی
ام لیال مرادی

ادارهکل حراست

حسن حاجي فتحعلي

ادارهكل طرح هاي عمراني و پشتيباني
ابوالفضل تاجيك

حسن ورادي اصفهاني
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تقديـــر و تشـــکر
پرديس ابوريحان

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

در دوران مسئوليت قبلي

دكتر شيرين ديانتي ديلمي

استاديار

مديريت گروه علوم باغباني

دكتر محمد اسماعيلي

استاديار

مديريت امور خوابگاههاي دانشگاه تهران

دكتر مجيد سليماني دامنه

دانشيار

معاونت پژوهش و فناوري

دكتر مجيد حمزهلو

استاديار

معاونت اداري و مالي

دانشيار

مديریت گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دكتر رضا طاليي حسنلويي

استاد

معاونت اداري و مالي

دكتر حسين آذرنيوند

استاد

رياست دانشكده منابعطبيعي

دكتر احسان عبدي

دانشيار

رياست جنگل آموزشي -پژوهشي خيرودکنار نوشهر

فريدون علياري

استاديار

معاونت فني مديريت اجرايي شهر دانش دانشگاه تهران

دانشيار

معاونت اداري و مالي

دكتر مسعود فكري

دانشيار

مديريت گروه زبان و ادبيات عربي

دكتر علي درزي

استاد

رياست مؤسسه لغتنامه دهخدا و مركز بينالمللي زبان
فارسي دانشگاه

استاديار

مديريت گروه روابط بينالملل

دكتر مرتضي عادل

استاديار

رياست مؤسسه حقوق تطبيقي

دكتر داود شريفي

استاد

معاونت پژوهشي

دكتر سيدمهدي اعتماديفرد

استاديار

سرپرستي گروه جامعهشناسي

دكتر سعيدرضا عاملي رناني

استاد

رياست دانشكده مطالعات جهان

دكتر مريم ناخدا

استاديار

مديريت گروه علوم اطالعات و دانششناسي

دانشيار

معاونت پژوهش و فناوري

-

رياست اداره موزههاي عمومي و اماکن تاريخي

پرديس دانشكدههاي فني
پرديس علوم

پرديس كشاورزي و منابعطبيعي
دكتر عليرضا عباسي

پرديس هنرهاي زيبا

دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر عدنان طهماسبي

دانشكده حقوق و علوم سياسي
دكتر يوسف موالئي

دانشكده دامپزشكي

دانشكده علوم اجتماعی

دانشكده مديريت

دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
دكتر فواد صيدي

معاونت فرهنگی و اجتماعی

مهندس محسن نقيلو
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ارتقــــا

پرديس دانشكدههاي فني

نام و نام خانوادگی

رتبه جدید علمی

تاریخ ارتقاء

دكتر صمد شيخائي

دانشيار

۹۹/۲/۱۰

دكتر عبدالرضا كرباسي

استاد

۹۹/۲/۲۴

دكترمحمدحسين صرافزاده

استاد

۹۹/۳/۷

دكترمهدي حدادي

دانشيار

۹۹/۳/۷

دكتركاظم عزيزي

استاد

۹۹/۳/۷

دانشيار

۹۹/۲/۱۰

دكتر مقداد جور غالمي

استاد

۹۹/۲/۱۰

دكتر مريم سالمي

دانشيار

۹۹/۲/۱۰

دكتر داريوش پيرنياكان

دانشيار

۹۹/۳/۷

دانشيار

۹۹/۲/۲۴

استاد

۹۹/۳/۷

دانشيار

۹۹/۳/۷

دانشيار

۹۹/۳/۷

پرديس فارابي
پرديس علوم

پرديس كشاورزي و منابعطبيعي
دكتر غالمرضا عسگري

پرديس هنرهاي زيبا

دانشكده الهيات و معارف اسالمي
دكتر مهدي عظيمي

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دكتر رحمن سوري

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
دكتر زهرا محمدي

دانشكده علوم و فنون نوين

دكتر محمد خوانساري

N E W S

Prof. Mahmoud Nili
Ahmadabadi, President of
AUAP sends a message to
AUAP members

Iranian Engineers Develop
Open Source Ventilator
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Iranian Artist Designs Badge
to Appreciate Nurses’ Efforts
against COVID-19
Javad Bakhtiari, who is an acclaimed
calligrapher, has developed a special badge to
express gratitude for the nurses’ pains during
the past few months.
He has joined the campaign called
“Mashahonar” to create works of art for the
people locked down during the coronavirus
pandemic.
As pat of the campaign, a group of artists from
various disciplines announced they would
produce works of art for people who endure the
tough conditions of home quarantine amid the
outbreak of the coronavirus.

Javad Bakhtiari is a prominent Iranian calligrapher
who has studied painting at the Faculty of Fine
Arts at University of Tehran, and also holds a
PhD in art history from the United States.
Despite studying painting, he was fascinated
by Nastaliq calligraphy and received a master’s
degree in Nastaliq calligraphy. His paintings
and drawings have been very popular in the
past decades.

EAEU to Hold Int’l
Conference in Iran
The international conference of the Eurasian
Economic Union on the geopolitical role
of the free trade zones in the promotion
of regional relations will be held in Iran’s
Bandar Anzali on October 14 and 15,
spokesperson for Anzali Free Trade Zone,
Mahdi Kazemian said.
The conference will be held under the auspices
of the secretariat of the Free Trade Zones
Supreme Council, the Iranian Association
of Geopolitics, the Institute for Islamic
World Futures Studies (IIWFS), University
of Tehran, and a number of other Iranian
academic and research centers, he added.
Kazemian also noted that the conference
will discuss three main topics, including the
geopolitical and geo-economic role of the
free trade zones.
In May 2018, Iran signed an agreement with

the Eurasian Economic Union members
-Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan
and Russia- in Kazakhstan.
Once the free trade zone comes into force,
the EAEU will grant Iran tariff concessions
on hundreds of items.
Russia’s State Duma and the Federation
Council ratified the agreement to establish IranEAEU free trade zone in November 2018.
The Eurasian Economic Union and Iran
started to develop the agreement on the
free trade in 2015, though the signing was
postponed several times.
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International joint research project between
University of Tehran and Taipei National University
of Technology in Taiwan

To improve and strengthen the international
scientific cooperation and via the support from
University of Tehran (UT), a joint research
project with the National Taipei University of
Technology (NTUT) has been approved by
both sides.
Dr. Mohsen Shahrousvand, a faculty member
of University of Tehran currently working
in Caspian Campus, from the Department
of Polymer Engineering and his counterpart
Dr. Wen Ta Su from the Biochemical and
Biomedical Engineering Department of the
National Taipei University of Technology
are the investigators of the project entitled
“preparation and evaluation of appropriate
osteogenic composite materials based on
seashell powders for regenerative medicine “
(NTUT-UT-109-01).
National Taipei University of Technology
(NTUT), among the best public technological
university in Taiwan, a member of Global
Research & Industry Alliance (Gloria) of
Ministry of Science and Technology of the
Republic of China and accredited by AACSB,
is located in the Daan District of Taipei City,
Taiwan. The school was established in 1912,
as the School of Industrial Instruction, one of
the earliest intermediate-higher educational
institutes in Taiwan. NTUT is ranked 511-520

globally and 95th in Asia in 2020 by QS World
University Rankings.
Caspian Faculty of Engineering is No.3 Campus
of UT located in Guilan (Resvanshahr). The
potential resources of this area have provided the
ground for international cooperation between
the two universities. Seashells of Caspian Sea
with completely natural aragonite and mineral
structures are the rich sources of calcium and can
be used in various fields such as bone grafting,
metal implant coating, tissue engineering
scaffolding, and cement production. This
mineral and natural compound could be used as
a replacement for the hydroxyapatite compounds
previously used in medical researches. Chemical
production of hydroxyapatite is expensive
and inaccurate stoichiometry can lead to high
impurity products.
Dr. Shahrousvand stated that due to the
similarity of the chemical composition of
seashell powders with bone structures, in
addition to bioactive aspects and therapeutic
effects of these substances, it is also possible to
stimulate bone growth, direct bone grafting and
optimal adhesion to the bone tissue.
He added that important applications of this
bioceramics include the use of orthopedic
surgery in the form of a mass or coating at the
implant level, spinal surgery, and a controlledrelease drug or protein carrier capability.
According to the Iranian researcher, in
experiments conducted so far on the modified
Caspian seashell powders in the stem cell
laboratory, human mesenchymal stem cells
(hMSCs) have shown good bone differentiation
within two weeks. In the continuation of this
research, these materials will be used to make
bone composites in order to prepare tissue
engineering scaffolds and treat bone defects.
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Calgary University professor urges world
to press U.S. to lift sanctions on Iran
TEHRAN - Lorian Hardcastle, a professor
at University of Calgary, has said that the
international community must make more
efforts in pushing the United States to
remove sanctions on Iran when the country
is fighting the outbreak of the coronavirus.
The international organizations have not
exerted enough pressure on the United
States to lead it to removal of sanctions.
Other countries can also push the United
States to take more actions,” she told ILNA
in an interview published on Sunday.
Hardcastle noted that sanctions have limited
Iran’s access to medical equipment.
Thomas Alan, a professor at Vanderbilt
University, has also said that the Iranians
are victims of the United States’ sanctions
and policies.
In an interview with ILNA published on
Saturday, Alan said that the U.S. sanctions
have made it difficult for Iran to fight the
coronavirus.
“The president of the United States must
remove the sanctions for humanitarian
reasons,” the professor insisted.
Chris Murphy, the U.S. senator from
Connecticut, warned on Monday that the
Trump administration could be partially
responsible for “the death of innocent
people” if it continues its current policies
towards Iran amidst the coronavirus
epidemic.
“If this epidemic continues to grow and
spread in Iran it will…result in the death of
innocent people, partially as a result of U.S.
policy that does not accrue to the national
security benefit of our country,” he told

reporters on the Monday conference call,
The National Interest reported.
“Remember, if we don’t beat it there, we
don’t beat it here. This virus doesn’t respect
borders,” he added. “It’s just good public
health policy to help even our adversaries
beat back this scourge.”
The novel coronavirus disease, also known
as COVID-19, hit Iran at a time when U.S.Iranian tensions were at an all-time high.
The Trump administration initially relaxed
its “super-maximum economic pressure”
campaign in order to allow for humanitarian
trade but has refused to budge any further,
claiming that the current exemptions are
enough. Murphy disagreed.
He had penned a March 26 letter, signed by
ten other Democratic senators, asking the
Trump administration to ensure that Iran
and Venezuela can import medical supplies
and other humanitarian goods to deal with
the coronavirus outbreak.
Murphy wrote on his Twitter page on April 6
that Iranians are dying of coronavirus partly
because of U.S. sanctions.
“Innocent civilians are dying there in
part because our sanctions are limiting
humanitarian aid during coronavirus,” he
tweeted.
A number of Tunisian political activists and
jurists have condemned the United States
sanctions on Iran as the country is hit hard
by the deadly coronavirus.
The activists and jurists have urged the U.S.
to immediately lift sanctions on Iran given
the dangers of the coronavirus pandemic,
ISNA reported on April 14.
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Khalid Shaukat, a Tunisian political activist,
told Al-Ahed news website that the U.S.
sanctions violate the human rights and are
unacceptable.
“The danger of the coronavirus pandemic
must make the humanity united and lead
superpowers to stop adopting inhuman
policies and pressure, because such policies
impede the fight against the coronavirus,” he
said.
Salah al-Dawoody, a researcher and university
professor, told Al-Ahed that sanctions in the
coronavirus pandemic have revealed the U.S.
“ugly image” in Donald Trump’s presidential
term and have also revealed Washington’s

“brutal and criminal” nature.
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif
has said the bans on Iran even exceed what
would be “permissible in the battlefield” and
called on the international community that it
is “immoral” to succumb to illegal sanctions.
Iran’s ambassador to the UN offices in Geneva
has written a letter to the World Health
Organization chief saying that sanctions
against Iran exemplify “crimes against
humanity”.
Abolfazl Mousavi, an Iranian MP, has said that
in a situation in which the world is fighting the
coronavirus pandemic, imposing sanctions
and refusing to lift them violate human rights.

A virtual joint meeting between University of Tehran
and Saint Petersburg University, Russia
Note: On February 17, 2019 following the visit of
Professor Nikolay Kropachev , Rector of St Petersburg
University to University of Tehran and meeting with Prof.
Nili Ahmadabadi , President of University of Tehran ,
both sides signed a MoU. To follow up the contents of
the MoU and the mutual programs in progress, the second
virtual meeting was held. During this virtual meeting, the
following issues were reviewed and discussed in details:
• Launching a project of producing educational films on
the Iranian art and architecture in association with the two
universities and Hermitage museum
• Producing joint online educational programs
• Organizing a fund for joint researches
• Exchange of students and faculty members
• Holding joint workshops and seminar
• Translation of Russian and Iranian literary works
• Granting honorary doctorate degrees to outstanding
personalities
• A close collaboration between Unesco chairs at UT
and Saint Petersburg University in organizing scientific
conferences
• Installation of statues of eminent academic figures in each
university
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Jafarinejad has been awarded UNCF’s Henry C.
McBay Faculty Research Fellowship

Dr. Shahryar Jafarinejad, an assistant
professor in Tuskegee University’s
Chemical Engineering Department, has
been awarded a Henry C. McBay Faculty
Research Fellowship from UNCF. The
fellowship
provides
doctorate-level
UNCF faculty support to conduct research
critical to their disciplines and their own
professional development.
The grant will allow Jafarinejad to develop
and propose a novel, cost-effective and
efficient design for nutrient removal in
full-scale municipal wastewater treatment
plants using simulation. Jafarinejad said
nutrients discharging from wastewater into
the environment can contaminate surface
water and cause eutrophication — when
a body of water becomes overly enriched
with nutrients. This in turn risks an
excessive growth of algae as well as other

environmental challenges, and along with
it can cause oxygen depletion in the water
body.
“Strict rules have been established in many
countries to protect aquatic ecosystems
and human health. Also, due to economic
and energy considerations, there is an
increasing interest to recover nutrients
from waste streams,” he explained.
In addition, the fellowship will also support
undergraduate chemical engineering
student Aleya Fitzgerald, who in
collaboration with Jafarinejad will expand
her knowledge of simulation on nutrient
removal processes and gain research
experience. Completion of the project will
prepare Fitzgerald to launch a career or
pursue graduate studies in chemical and/
or environmental engineering.
Jafarinejad joined the Tuskegeefaculty
in 2018 and has worked on research in
environmental nanotechnology, process
design and simulation, and separation
processes. He holds bachelor’s, master’s
and doctoral degrees in chemical
engineering from the University of
Tehran, and completed a postdoctoral
research in engineering at the University
of California Irvine.
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Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President of
AUAP sends a message to AUAP members

I would like to express my sincere sympathy
regarding the recent rise of COVID-19
pandemic in the world. On behalf of AUAP,
I reiterate solidarity with you, and with the
faculty, staff and students of AUAP member
universities and institutions.
Through
domestic
and
international
collaboration, the challenges to this and other
global issues would be easier overcome and
the mutual sympathies and assistance would
turn into a momentum for reinforced relations
and friendship among our institutions and
our countries as well. To ensure continuity in
education and training activities, Universities
have taken some necessary measures to
overcome the obstacles and have offered
a wide range of learning materials that
are available online in order to keep the
continuation of education to students.
Our biggest challenge, however, I believe,
is still how to abruptly move from mostly
traditional to all e-learning education and
how to overcome the problem of practical
courses and trainings as we are facing new
findings and happenings. While traditional
on-campus learning will inevitably return
to prominence once the coronavirus abates,
universities and higher education centers
can use this crisis as an opportunity to learn
more about new digital tools and how to best

leverage them.
Globally, the higher education community
is facing vital challenges to ensure that
education, learning, and research would not
come to a halt and that the future generations
will continue to have the knowledge and the
means to make
communities a better place for all humanity.
I would like to urge all AUAP members to
continue their mutual partnerships in this
difficult time and to share resources and
initiatives. I am confident that together we
will be able to overcome the consequences
of this situation and avert the speed of the
spread of virus to keep losses to a minimum
and wish the outbreak will soon be placed
under control.
We have been forced to cancel a number of
our events and have to await the outcome of
our efforts to curb COVID-19. Our next big
event had been scheduled for fall and I hope
by then the travel restrictions are over and we
would be able to meet. Until then, we will be
in touch through electronic means and I wish
you, your family members and your staff and
community would stay healthy and strong.
Truly yours,
Truly yours,
Mahmoud Nili Ahmadabadi, (Prof.)
President of AUAP and University of Tehran
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Short film
script vying in
American festival
The short film script “Like A Secret” written by
Iranian screenwriter Saeed Zamanian is taking
part in the Hollywood Screenings Film Festival
in the US, April 17-18.
This is the 7th international presence of the
movie script that has previously won the
best short screenplay award of Florence Film
Awards in Italy.
A brief synopsis for the script reads, “Now, he
is living in his own world”.
Hollywood Screenings Film Festival is an
online and live international annual event held
in Los Angeles.
Zamanian has so far developed numerous

screenplays some of which have attended
international and national film events and won
a number of awards.
Also a director and photographer, Zamanian,
35, holds a master’s degree in theater directing
from the Faculty of Fine Arts, University of
Tehran. He has also completed film classes at
the Iranian Youth Cinema Society.
He was about to start filming “Like A Secret”
but it has been delayed due to the spread of
novel coronavirus in Iran.

Happy Earth Day
Earth Day is an annual event celebrated around
the world on April 22 to demonstrate support
for environmental protection. This global even
is an opportunity to reimagine what we can
collectively do for our global environment with
activities and events.
Earth Day 2020 is the 50th Anniversary of Earth
Day. Celebrations will include activities such
as the Great Global Cleanup, Citizen Science,
Advocacy, Education, and art.
According to the Earth Day Network, the theme
for Earth Day 2020 is climate action. Climate
change represents the biggest challenge to the
future of humanity and the life-support systems
that make our world habitable.
COVID-19 has shifted the global emphasis
to Digital Mobilizations. Individual activities

such as education and cleanups are encouraged
where local conditions permit.
Online education, which is totally widespread
after the COVID-19 outbreak is an opportunity
for reducing carbon footprint of education
through reducing the need for transportation.
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Iranian, German archaeologists to shed
more light on history of Persia
Teams of Iranian and German archaeologists
are slated to continue research on Tepe Rivi,
an ancient site in northeast Iran, which has so
far revealed magnificent remains of the Bronze
Age up to the Sassanid period.
The teams have completed seven archaeological
seasons across the site and based on a new
agreement their cooperation will be continued
for the next five years, CHTN reported on
Monday.
Archaeological research works in Rivi started
in 2012. Since then archaeologists accessed
remains of settlements from the Bronze and
Iron Age, the Achaemenid, the Parthian, the
Sassanid dynasties and the early Islamic period.
The previous rounds of research had been
hired various experts in archeology, geography,
geophysics, geomorphology, and ecology
who took part from the [Ludwig Maximilian]
University of Munich; the [Free] University of
Berlin; the University of Tehran; and Shahid
Beheshti University, the report said.
Based on the studies, various architectural and
archaeological evidence from the Parthian and
the Sassanid era were discovered in the Rivi site,
which is situated in Maneh-Samalqan county
of modern Iran’s North Khorasan province.
The evidence, according to MohammadJavad Jafari who headed of the fifth season of
archaeological excavation at Rivi site, indicates
the sequence of settlement in the area in the
aftermath of the Achaemenid era, according to
the Archaeology News Network.
Back in October, a number of historical clay
stamps, estimated to date from Achaemenid
and Parthian eras, were discovered in the
ancient site.
“The seals were found alongside clay urns
in a large hall and the seals are imprinted in
a variety of geometric patterns [depicting]

plants, animals, and human figures. Studying
the findings can yield valuable information
on economy, culture, and arts of the ancient
societies,” Jafari said.
“These stamps represent the widespread and
complicated economic relations that people of
the time had with other communities in such a
way that made them bring together and store
goods.”
Evidence suggests that residents of this
area sealed the urns that were loaded with
particular goods then tied them with ropes, the
archaeologist said.
The Achaemenid Empire (550–330 BC) was
the largest and most durable empire of its time,
stretching from Ethiopia, through Egypt, to
Greece, to Anatolia (modern Turkey), Central
Asia and to India.
The Parthian Empire (247 BC – 224 CE), also
known as the Arsacid Empire, was a major
Iranian political and cultural power in ancient
Iran. The Parthians largely adopted the art,
architecture, religious beliefs, and royal insignia
of their culturally heterogeneous empire,
which encompassed Persian, Hellenistic, and
regional cultures. At its height, the Parthian
Empire stretched from the northern reaches of
the Euphrates, in what is now central-eastern
Turkey, to eastern Iran.
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A message from Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi,
President of University of Tehran to UT
international partner universities

The outbreak of COVID-19 forced us
to take the necessary national measures
to tackle the spread of the virus which
has caused a significant disruption to the
provision of regular education, training and
mobility opportunities for learners, teachers
and educators. Expressing sincere sympathy
with the families of victims of COVID-19
pandemic, I wish every nation to overcome
this pandemic very soon and hope that we
could all witness a return to normal life.
Meanwhile, to ensure continuity in education
and training activities, University of Tehran
has taken some necessary measures to
overcome the challenges and we have
offered a wide range of learning materials
that are available online in order to keep the
continuation of education to students.
Our biggest challenge, however, was how
to abruptly move from mostly traditional
to all e-learning education and how to
overcome the problem of practical courses
and trainings. Fortunately, we learned that
a great number of our academic community
could adapt themselves with these new ways

of offering courses and programs.
While traditional on-campus learning will
inevitably return to prominence once the
coronavirus abates, universities and higher
education centers can use this crisis as an
opportunity to learn more about new digital
tools and how to best leverage them.
Our e-Learning Centre took great steps to
offer online programs, to establish a robust
platform to enhance the quality of education
and also providing internet with a discounted
rate through negotiations with national
providers for our academic community.
Moreover, in line with these ideals,
University of Tehran in coordination with
Tehran University of Medical Sciences
and a number of other universities, has
encouraged scientific networks among
national and international researchers and
experts through the formation of a number
of scientific working groups to study the
spread and prevention of virus infections,
the creation of reliable and faster detection
kits, the analysis of medical images and
data related to patients suspected of
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COVID-19, producing effective vaccines
and medicines to combat the virus and
also to look beyond the post-corona period
Moreover, University of Tehran Press has
also provided free access to digital version
of its published books.
We have also created a panel of experts to
oversee the crisis for a better management
of the university responsibilities. We
believe that through a collective effort,
our communities will be able to pass this
stage with less harm as possible. To this
end, it seems necessary to share the latest
findings of the spread of the virus and the
mechanisms for prevention, treatment and
control of the virus among national and
international researchers. In addition, two
other working groups have been formed
on the task of studying the social and
economic consequences of the spread of
the COVID-19 virus in Iranian society and
also Iran's commercial link with foreign

countries.
Globally, the higher education community
is facing vital challenges to ensure that
education, learning, and research would not
come to a halt and that the future generations
will continue to have the knowledge and the
means to make communities a better place
for all humanity. University of Tehran is
pleased to continue mutual partnership with
your prestigious university and to share
resources and initiatives. We are confident
that together we will be able to overcome
the consequences of this disaster and avert
the speed of the spread of virus to keep
losses to a minimum and wish the outbreak
will soon be placed under control.
I take this opportunity to send you my best
wishes.
Truly yours,
Mahmoud Nili Ahmadabadi, (Prof.)
President,
University of Tehran

A virtual meeting among the Iranian top 13
universities deputies and director generals for
international affairs
On April 8, 2020, a virtual meeting was
held with the participation of deputies
and director generals of Iranian 13 top
universities in the presence of Prof. Salar
Amoli, Acting Minister and Director
General for Center for International
Scientific Cooperation, MSRT.
In this meeting, after the initial
presentation of Prof. Salar Amoli , the
main discussion was on the activities of

universities in the current situation of
pandemic coronavirus. Each delegate
expressed his/her point of views and
exchanged ideas on their experiences and
ways to continue education life through
online and other available facilities. The
meeting participants also emphasized
on various mechanisms to support the
exchanged students and faculty members
and international students as well.
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Iranian Engineers Develop Open Source Ventilator

Hadi Moradi, an associate professor at the
University of Tehran’s School of Electrical &
Computer Engineering, is working to develop
an open source ventilator for patients who
have COVID-19. The IEEE senior member
and his team have designed a low-cost and
easy-to-build ventilator and plan to make
its specifications available to manufacturing
companies in Iran.
Hadi Moradi
Moradi and fellow engineering professors S.K.
Setarehdan of the University of Tehran and
Morteza Behzadnasab of the Iran Polymer and
Petrochemical Institute, also in Tehran, will
share their design with IEEE members as well
so that they can build ventilators for their own
communities.

Helping the teachers are M.R. Farahnak and M.
Derafshian, engineers from the startup Nojan
Robotic and Automation.
The Institute asked Moradi, chair of the IEEE
Iran Section, about his project.
This interview has been edited and condensed
for clarity.
What problem are you trying to solve?
Hospitals around the world are experiencing a
shortage of ventilators, which are commonly
used to treat COVID-19 patients with
severe respiratory distress. Because of the
sophisticated structure and high production
cost of the machines, it is not possible to
rapidly manufacture them in large quantities.
Therefore, we are trying to come up with
simple-to-build automatic Ambu or respirator
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during this worldwide pandemic.
What technologies are you using?
The basis of the technology consists of a
mechanism that pumps the required volume
of air into the patient’s respiratory system at a
given rate.
The system must also allow for healthcare
professionals to manually pump air in case
of an emergency, such as the loss of power at
the hospital. To build the mechanical parts, we
used a laser to cut plexiglass into gears and
a simple controller, which is designed to run
the motor at the desired rate and pressure. The
system runs on a touch display to allow easy
use of the system.
What challenges have you faced and how did
you overcome them?
The first one was making sure we finished
this design in a timely manner. The team and
I searched for previous work done by other
engineers and discovered that Alexander H.
Slocum, an engineering professor at MIT,
started a similar project 10 years ago.
We contacted him and were told that he and his
team had also begun to work on designing an
automatic Ambus for the United States. Slucom
generously shared his design with us, which
gave us a good foundation and let us focus on
making the technology usable in Iran based on
the technologies and parts available.
Another challenge was receiving approval
from the Iranian health ministry to test the
ventilators in a short period of time. Due to the
current healthcare situation and the fact that the
initial design previously had been tested by the

MIT team, the ministry allowed us to test our
first version during the week of 5 April. It was
important to put the device on the right class of
equipment so the required standards can be met
accordingly.
The final challenge we faced was finding
all the parts and services needed to build
the ventilators. Due to restrictions placed
on businesses by the Iranian government to
avoid the spread of COVID-19, finding all the
needed parts and services has become difficult.
However, we have partnered with a group of
entrepreneurs at the University of Tehran that
can connect us to companies that can provide
us with what we need.
What is the potential impact of the technology?
Medical treatment shows that if respiratory
support is provided to COVID-19 patients,
many of them can survive the virus.
These ventilators can help save lives and
consequently, having low-cost and easy-tobuild ventilators allows engineers around the
world to build the machines for their local
communities.
How close are you to the final product?
We hope to finish our initial testing the week
of 12 April and start production locally the
following week.
How can other IEEE members get involved?
We are aiming to make the design open source
and will let other IEEE regions know. Since
building this machine involves a combination
of electrical, mechanical, and bioengineering,
it is important to have members from all these
field work together to build it.
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Carleton University professor: U.S. refusal to
ease sanctions on Iran ‘regrettable’
Dane Rowlands, a professor at Carleton
University, has said it is “regrettable”
that the United States is refusing to ease
sanctions on Iran while the country is
fighting the coronavirus pandemic.
Iran is one of the countries hit worst by
the Coronavirus. As of Monday, April
6, the total number of people diagnosed
with the coronavirus in Iran has reached
60,500, of whom 3,739 have died and
24,236 recovered.
“The United States can reduce
restrictions and facilitate Iran’s access to
medicine, however, the government of
the United States does not prioritize this
issue which is regrettable,” he told ILNA
in an interview published on Monday.
He noted that innocent people are losing
their lives in Iran due to lack of access to
medicine resulting from U.S. sanctions.
Foreign ministers of the European
Union have urged suspension of the U.S.
sanctions against countries, including
Iran, in the fight against the coronavirus.
Spanish Foreign Minister Arancha
Gonzalez Laya told reporters that the
issue was discussed in a meeting on
Friday, according to ISNA.
She noted that the sanctions must be
removed when there is human rights
urgency like outbreak of the coronavirus.
A UN human rights expert called on
March 31 for lifting international
sanctions against countries ranging from
Iran to North Korea and Venezuela in
coronavirus crisis, according to Reuters.
“The continued imposition of crippling

economic sanctions on Syria, Venezuela,
Iran, Cuba, and, to a lesser degree,
Zimbabwe, to name the most prominent
instances, severely undermines the
ordinary citizens’ fundamental right
to sufficient and adequate food,” Hilal
Elver, UN special rapporteur on the right
to food, said in a statement.
Elver, an independent expert, said
that it was a matter of “humanitarian
and practical urgency to lift unilateral
economic sanctions immediately”.
In a letter to the G-20 economic powers
on March 24, UN Secretary-General
Antonio Guterres called for rolling back
international sanctions regimes around
the world.
Guterres said sanctions are heightening
the health risks for millions of people and
weakening the global effort to contain the
spread of the new coronavirus, Foreign
Policy reported.
“I am encouraging the waiving of
sanctions imposed on countries to ensure
access to food, essential health supplies,
and COVID-19 medical support. This is
the time for solidarity, not exclusion,” he
said.
“Let us remember that we are only as
strong as the weakest health system in
our interconnected world,” the UN chief
said.
Michelle Bachelet, the UN high
commissioner for human rights, also said
on March 24 that “in a context of global
pandemic, impeding medical efforts in
one country heightens the risk for all of
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us.”
“At this crucial time, both for global
public health reasons, and to support the
rights and lives of millions of people in
these countries, sectoral sanctions should
be eased or suspended,” she said in a
statement.
In a letter to the World Health Organization

(WHO) chief on Friday, Iran’s ambassador
and permanent representative to the
UN office in Geneva Esmaeil Baghaei
Hamaneh said that the imposition and
intensification of U.S. sanctions on Iran
amidst the coronavirus pandemic amount
to a “crime against humanity”.
Courtesy of Tehran Times

Article of UT Professor published
at Nature Physics
Chair of the University Council and President of
SISU sends a supportive letter to UT President
Prof. Mahmoud Nili Ahmad Abadi
President
University of Tehran
Dear President Prof. Mahmoud Nili Ahmad
Abadi:
The COVID-19 has been evolving and
developing very fast globally. On behalf of
Shanghai International Studies University
(SISU), we would like to extend our warmest
wishes and steady support to you, our close
partner.
Our hearts and thoughts are with you at this
difficult time. We hope everything is fine for
you, and your students, faculty and staff are
doing well.
Based on our own experiences in fighting
COVID-19 in the past two months, we
understand how challenging it is for you
to manage the severe situation now in your
country. As university leaders, we know
how much meticulous effort and synergistic
teamwork is needed to protect the safety and
maintain the wellbeing of all members of your
university. Though the epidemic control in
China is yielding positive results, we are still
closely monitoring the situation and hoping for
a rapid improvement world-wide.

Since the outbreak of the epidemic, our faculty
and students have been actively involved in
the antivirus campaign. Taking advantage of
their academic strengths, some of them have
been offering translation and interpretation
services; others joined the community work as
volunteers. And many other SISU scholars have
been doing research and sharing information
on COVID-19 prevention and control in China
and other countries or regions in the world. It is
our firm belief that by working closely together
we will successfully conquer the pandemic
soon.
We hope the global situation will improve and
people’s lives will return to normal in the near
future. We value our partnership, and look
forward to working closely with you to bring
our fruitful collaboration to a new height after
the epidemic crisis is over. If we could be of
any assistance, please do not hesitate to let us
know.
Take care of yourself and your family!
Yours cordially, Dr. JIANG Feng
Chair of the University Council
Shanghai International Studies University
Dr. LI Yansong
President
Shanghai International Studies University
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Covid-19: Global Impact Survey
and Resources for IAU Members

IAU is closely monitoring the various impacts of
COVID-19 on the higher education community.
In order to better do so, IAU has developed a
Global Survey on the Impact of Covid-19 in
Higher Education. Share your views with the
community, take the survey now! (available in
English, Spanish and French).
IAU also developed a Resources page (pdf
format) to keep our Members and the HE

community at large abreast of the latest
developments regarding the outbreak. We know
institutions around the world are taking critical
measures to respond to the current situation. This
Resources page will be updated regularly as we
gather more information from our Members and
from the broader higher education community.
If you are an IAU Member institution or
organisation and have information about your
response to Covid-19 that you would like us
to share on IAU website, please email it to:
s.andriambololo@iau-aiu.net.
Follow us on Twitter @IAU_IAU and tweet
about your institution’s initiatives to fight
Covid-19 #IAUCOVID19 Tweet #IAUcovid19
https://www.iau-aiu.net/Covid-19-GlobalImpact-Survey-and-Resources-for-IAUMembers-880

Iranian [UT] researchers studying cough patterns
for alternative coronavirus diagnosis

A team of post-graduate students at University
of Tehran are researching a potential new way
of diagnosing the coronavirus infection using
cough patterns, a report said Wednesday.
The Iranian university team of Master’s
and PhD students are being supervised by
professor Reshad Hosseini, Iran’s semiofficial Fars News Agency (FNA) reported.
According to the report, the team has
previously released a study on the potential

diagnosis of autism among children by
looking at crying patterns.
Research executive Hadi Moradi told the
agency that two US and UK universities were
conducting similar studies related to the cough
patterns of Covid-19 patients. A dry cough
is listed among other common symptoms of
a coronavirus infection, including fever and
shortness of breath.
On Wednesday, coronavirus infections in
Iran totaled 76,389, while deaths recorded
reached 4,777, according to official numbers.
…
The main testing method being used in the
global fight against the pandemic currently is
the polymerise chain reaction (PCR), which
scans for genetic material collected, most
commonly, from a throat swab.
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Optical Society Names Nader Engheta 2020 Max Born
Award Recipient
Pioneer in the field of metamaterials honored

WASHINGTON -The Optical Society (OSA)
is pleased to name Nader Engheta, University
of Pennsylvania, USA, as the 2020 recipient
of the Max Born Award. Engheta is honored
for pioneering contributions to optical
metamaterials and nanoscale optics.
“The Born Award recognizes Nader Engheta’s
exceptional contributions to the fields of
metamaterials, transformation optics and
nanophotonics,” said 2020 OSA President
Stephen D. Fantone, founder and president
of Optikos Corporation. “This honor is
emblematic of the pioneering work he has
done in near-zero index metameterials.”
Nader Engheta received his B.S. degree from
the University of Tehran, Iran and M.S and
Ph.D. degrees from Caltech, USA. He has
received honorary doctoral degrees from
Aalto University, Finland, University of
Stuttgart, Germany and Kharkov Polytechnic
Institute, Ukraine. Currently, he is the H.
Nedwill Ramsey Professor at the University
of Pennsylvania.
Engheta is one of the original pioneers of
the field of metamaterials, beginning with

his early work in the 1980s on complex and
chiral media, and continuing with his many
contributions to optics and electrodynamics.
These include: the development of the fields of
near-zero-index optics, optical nanocircuitry
and analog computing using materials,
plasmonic cloaking, and one-atom-thick
metamaterials. His current research activities
span a broad range of areas including
photonics, metamaterials, nanoscale optics,
microwaves, graphene optics, imaging and
sensing inspired by eyes of animal species,
microwave and optical antennas and physics
and engineering of fields and waves. He
has received several awards for his research
including the SPIE Gold Medal, IEEE
Pioneer Award in Nanotechnology, URSI
Balthasar van der Pol Gold medal, IEEE
Electromagnetics Award, William Streifer
Scientific Achievement Award, Ellis Island
Medal of Honor, Vannevar Bush Faculty
Fellowship Award, US National Academy
of Inventors and Canadian Academy of
Engineering. He is a Fellow of OSA, APS,
IEEE, MRS, SPIE, AAAS, and URSI.
Established in 1982, the Max Born Award
recognizes outstanding contributions to
physical optics, theoretical or experimental.
It honors Max Born, who made distinguished
contributions to physics in general and
optics in particular. It is endowed by the
United Technologies Research Center,
Physical Optics Corporation, and individuals
including Joseph Goodman.
Courtesy of : https://www.miragenews.com/
optical-society-names-nader-engheta-2020max-born-award-recipient/
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The 63rd meeting of advisors to the deans of the colleges
and faculties on international affairs held virtually

The 63rd meeting of advisors to the colleges
and faculties on international affairs was
held on 15 April, 2020 in the presence of
Prof. Mohammad Bagher Ghahramani,
Vice President for International Affairs and
esteemed aforementioned advisors.
At this meeting reports were presented
by director generals and deputy director
generals of the Office of Vice President
for International Affairs on the impact of
corona virus (covid-19) on Iranian and the
world higher education, fighting against the
effects of corona crisis and strategic plan of
UT Office of Vice President for International
Affairs in the condition of corona virus.
After the presentation, each of the advisors to
the deans on international affairs expressed
their opinions and proposals. The main areas

of discussions included the followings:
-The outbreak of the coronavirus has become
a significant interruption to colleges and
universities throughout the country, with
most institutions stopping in-person classes
and moving to online programs.
-The pandemic has threatened and significantly
altered nearly every aspect of college life.
-As the situation continues to develop,
universities are performing an active role
in addressing both the urgent and long-term
challenges related to the outbreak.
- Given the fact that many colleges close oncampus housing and dining, universities have
introduced alternative programs to ensure
students life.
-The challenges of admissions, enrollment
and extension of deadline to programs
-Monitoring the international students,
encouraging the students to avoid the public
and monitor their symptoms for covid0-19,
travel restrictions, health instructions,
-The negative impacts of virus on academic
life, emergency assistances
- Challenges and opportunities for onlineeducation

UT Student photo to be displayed at International
Seascape Exhibition in Scotland
A photo taken by Mr.
Seyed Madyar
Shojaeifar, the M.A. student from the Faculty
of Social Sciences, University of Tehran
has been accepted to be displayed in the
International Seascape Exhibition in Scotland.

The organizer of this exhibition has started this
exhibition since 2015 in online form and has a
physical space to hold exhibition as well. This
exhibition will be held in Scotland in March,
2020.
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