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سرمقاله

از زمان شــیوع بحران کرونا در دانشــگاه تهران 
تمــام بخش ها و معاونت ها در این دوره به تالش 
خود براي رســیدن به اهداف دانشگاه ادامه دادند. 
آمــوزش، پژوهش و حتــي اهــداف بین المللي 
دانشگاه با برگزاري همایش هاي مجازي همچنان 

دنبال شد. 
در حــوزه روابــط بین الملــل نیــز ایــن بحران 
همکاری های بین المللی را تحت تأثیر قرار داد، اما 

نکته قابل توجه این بود که با اســتفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات همکاری های آموزشــی و 
پژوهشــی بین المللي ادامه یافت. همان طور که با 
وجود شــرایط جدید کرونایی دانشگاه توانست 
به صورت مجــازی در مورد گســترش روابط با 
برخي کشورها به توافقات الزم دست یابد. بدون 
تردید همکاری های دانشگاهی یکی از محورهای 
اصلی اهداف دانشگاه تهران است. این روابط هم 
در ذات خود دارای اهمیت اســت و هم به فهم و 
شناخت بیشتر کشورها از یکدیگر کمک می کند، 

همچنین می تواند پشــتوانه دیگــر روابطی چون 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی قــرار بگیرد و دیگر 
اینکه در دوران شــیوع کرونا بــا تبادل اطالعات 
و تحقیقــات در خصوص این بیمــاري منجر به 

دستاوردهاي مهمي شود.
در حــوزه آمــوزش نیز در دوران شــیوع کرونا، 
آمــوزش مجازی در دانشــگاه تهــران جایگزین 
آموزش های حضوری شد و بدین ترتیب دانشگاه 
یک ترم را پشت ســر گذاشت.این بحران به رغم 
همه سختی ها و دشواری هایی که ایجاد کرد، برای 
حوزه آموزش بستر متفاوتی را در فضای مجازی 
فراهم آورد. در این حوزه حتی پیش از جدی شدن 
کرونا بحث اســتفاده از فضای مجازی از ســوی 
استادان و دانشمندان طرح شده بود، بر این اساس 
اگر کرونا هم برطرف شود، بسیاری از حوزه های 

آموزشی در فضای مجازی باقی خواهند ماند.
اکنون که با پایان یافتن تابستان سال تحصیلي جدید 
آغاز مي شود دانشگاه چندین ماه فعالیت دانشگاهي 
را به صورت مجازي تجربه کرده و به گفته رئیس 
مرکز فناوري هاي دیجیتال دانشــگاه زیرساخت ها، 
نرم افزارها و فکرابزارها تقویت شدند و دانشجویان 
و استادان فرایند را یادگرفتند. استادان در کارگاه ها 
شــرکت کردند و همه اینها کمک مي کند ترم آینده 

ترم بسیار خوبي داشته باشیم.
دانشگاه تهران سال تحصیلي 1400- 1399 را نیز 
با حضور رئیس جمهور آن هم به صورت مجازي 
23 شهریور 1399برگزار کرد. امید است دانشگاه 
با بهره جویی و استفاده از تجربه های ترم گذشته با 
برطرف کــردن نقایص و تقویت نقاط مثبت بتواند 

ترم آموزشی آتی را موفق تر برگزار کند.

مدیر داخلی
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تحــول ديجيــتال در دانشگاه تهران 
و مواجه فناورانه با کرونا 
در گفت وگو با دکتر سید امید فاطمي

ســيد اميد فاطمي متولد سال ۱۳۴۶ و فارغ التحصيل دیپلم 
ریاضي در سال ۱۳۶۴ است. وي در کنکور همان سال رتبه 
اول را به دست آورد و براي تحصيل رشته الکترونيک دانشگاه 
تهران را انتخاب کرد. وي پس از اتمام دوره کارشناســی، 
کارشناسی ارشد در رشته الکترونيک دانشگاه تهران را ادامه 
داد. پس از کارشناسي ارشــد، به صورت بورسيه آزاد به 
دانشگاه اتاوا رفت و در سال ۱۳۷۹ در مقطع دکتراي برق و 
کامپيوتر )فناوری اطالعات و مهندسی( فارغ التحصيل شد. 
سه هفته بعد از جلسه دفاع دکتری به ایران بازگشت. زمينه 
تحقيقاتي ایشــان چندرسانه اي (multimedia) و بيشتر در 
زمينه تصویر و ویدئو بود. پس از بازگشــت به ایران عضو 
هيأت علمي دانشگاه تهران شــد و از آن زمان سمت هاي 
اجرایي مختلفي از جمله رئيس بخش مهندسي سخت افزار 
دانشکده فني، در سال هاي ۱۳۸۲-۱۳۸۱ مدیرکل پشتيباني 
و خدمات پژوهشــي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا 
سال ۱۳۸۶، رئيس پژوهشــگاه اطالعات و مدارک علمي 
ایران یا همان ایران داک )با تغيير اساسنامه: پژوهشگاه علوم 
و فناوری اطالعات ایران( تا ســال ۱۳۹۲، قائم مقام دبير 
ستاد فناوري اطالعات معاونت علم و فناوري، رئيس مرکز 
هوشمندســازي دانشگاه فرهنگيان داشته و در حال حاضر 

دانشيار دانشکده برق و کامپيوتر پردیس دانشکده های فنی 
دانشگاه تهران اســت. دکتر فاطمي از اسفند ۱۳۹۴ رئيس 
مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشــگاه تهران شــد. وي 
متخصص در حوزه فناوری اطالعات و به طور مشــخص 
یادگيري الکترونيکی (e-learning)، جزء موسسين انجمن 
یادگيري الکترونيکی، دبيــر علمي و اجرایي چند دوره از 
همایش های ســاالنه یاددهی و یادگيری الکترونيکی ایران، 
رئيس سابق انجمن یادگيري الکترونيکی، عضو هيأت مدیره 
این انجمن و نيز عضــو کارگروه آموزش مجازي وزارت 

علوم است.
دکتر سيد اميد فاطمي پس از مصوبه هيأت امنا و هيأت رئيسه 
دانشــگاه مبني بر تجميع دو مرکز فناوري اطالعات و مرکز 
یادگيری الکترونيکي اواخر سال ۱۳۹۸ و قبل از شيوع ویروس 
کرونا ریاست مرکز فناوري های دیجيتالی دانشگاه را بر عهده 
گرفت. بــا تجميع دو مرکز ظرفيت فنــاوری دیجيتال برای 
پشتيباني از یادگيري الکترونيکي دانشگاه در دوران تعطيلی 
آموزش حضوری چند برابر شــد و از همان هفته اول شيوع 
کرونا با مدیریت ایشــان در چند ماه کارهاي اساســی در 
حوزه یادگيري الکترونيکي انجام شد. براي اطالع از کارهاي 

انجام شده و برنامه هاي آتي گفت وگوي زیر را بخوانيد.

گفت و گو: ليال احمدي
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سال  در  شما  کار  آغاز  با  همزمان  دکتر  آقاي  |
139۸ از اجتماع یادگیري و یادگیري الکترونیکی به جاي 
از یادگیري  الکترونیکی سخن گفتید. منظور شما  آموزش 

الکترونیکی چیست؟
زماني که رئیس مرکز آموزش هاي الکترونیکي شدم کارهاي 
بســیارخوبي در مرکز انجام شــده بود و جزء اولین مراکز 
آموزش الکترونیکي کشــور بود که دوره هاي کارشناســي 
ارشــد مجازي را انجام مي داد و از سال 13۸۶ تا به حال در 
11۸ رشــته کارشناسي ارشد دوره های مجازی برگزار کرده 

است.
کارهاي خوبي در زمینــه اجراي آموزش الکترونیکی انجام 
شــده بود. با ابالغ حکم من در مرکــز دو ماموریت از من 
خواسته شد: 1- باالبردن کیفیت دوره ها،  چون در بحث هاي 
زیرساختي و کّمي و حتي در حوزه کیفي هم کارهاي خوبي 
انجام شــده بود و ماموریت دوم این بود که نقش مرکز در 
یادگیری الکترونیکی دانشــگاه روشن شود. اینکه آیا نقش 
مرکزصرفا نقش پشــتیباني فني اســت و یا بهبود و پیشبرد 
یادگیري الکترونیکی در دانشــگاه تهران اســت. براي این 
هدف کار بســیار جدي که در مرکز به کمک دوستان انجام 
دادیم روشن  کردن و تبیین مفهوم یادگیري الکترونیکي بود. 
تاکید مــن از این به بعد بر یادگیري الکترونیکي نه آموزش 
الکترونیکی اســت. این دو کلمه کامال با هم تفاوت دارند. 
زماني منظــور از آموزش هاي الکترونیکی این بود که همان 
آموزش ســنتی و سر کالس به صورت اینترنتی انجام شود. 
آموزش فرایندي برنامه ریزی شــده بــرای تحقق یادگیری 
اســت، اما یادگیري فرایندي اســت که در یادگیرنده اتفاق 
مي افتد و باعث تغییرات رفتاري در یادگیرنده مي شود. توجه 
شود که ترجمه درست e-learning یادگیری الکترونیکی و 
نه آموزش الکترونیکی اســت. پس اولین کاري که دنبالش 
بودیم این بود که ما ایــن مفهوم را جا بیندازیم. این مفهوم 
معنایش این نیســت که به فناوری فقط به عنوان ابزار نگاه 
شــود، بلکه باید کاري کنیم که از فناوري اســتفاده شود تا 
پارادایم جدیدی ایجاد شود و در درجه اول دانشجو و بعد 
همه کارمندان و بعد همه اســتادان یادگیرنده باشند، یعنی؛ 
به کمک فضای دیجیتال، دانشــگاه تبدیل به یک ســازمان 
یادگیرنده دیجیتال شــود. در دنیــا e-learning  با یادگیري 
  (Technology Enhanced Learning)بهبودیافته با فناوري
پیوند خورده اســت. پــس اولین کاري که انجام شــد از 
هیأت رئیســه درخواست کردیم اســم مرکز از آموزش های 
الکترونیکي به یادگیري الکترونیکي تغییر کند که قدم مهمي 

بــود. گام بعدي این بود که یادگیري الکترونیکي را تعریف 
کنیم. یادگیري الکترونیکی چیســت؟ ما مي گوییم فناوري 
اطالعات، همه با این مفهوم آشنا هستیم و در زندگي روزانه 
ما هم وجــود دارد. وقتي مي گوییــم e-learning  یعني به 
کمک فناوري، یادگیــري را تغییر دهیم. تکنولوژي دو بعد 
دارد: زمانــي تکنولوژي را به عنــوان ابزار مي بینیم و زماني 
به  عنوان توانمندســاز (enabler) کــه با وجود تکنولوژي، 
دنیاي جدید و روش کســب و کار جدیدي ایجاد مي شود. 
قبال کســب و کار به گونه  دیگــري بود، در حال حاضر در 
فضــای دیجیتال بحث پرداخت برخط online payment و 
یا سفارش برخط online ordering به میان آمد. روش ها و 
در واقع تفکرعوض شــد. e- learning  هم همین است و 
یک پارادایم و فکر جدید اســت. حاال تکنولوژي را داریم، 
چگونه براي یادگیري بهتر از آن اســتفاده کنیم. تصوري که 
در دانشگاه داشــتیم این بود که آموزش الکترونیکي، یعني 
اینکه اســتاد پــاي کامپیوتر از طریق اینترنــت با وب کم و 
میکروفون با دانشــجو حرف بزند. این غلط است. اگر هم 
به تعبیری درست باشد، یک قســمت کوچک از یادگیری 
الکترونیکی است. اســم این کار ویدئوکنفرانس یا مکالمه 
تصویري است. یا به عبارت بهتر این است که ما به صورت 
سنکرون یا همزمان ارتباط ایجاد کرده ایم که همزمان قسمتی 
از یادگیري هم صورت مي گیرد، اما شــعارe-learning  هر 
کسي، هر زماني، با هر وسیله اي، هر جایي و در هر فرصتي 
است. این شعار با روش قبلي در تناقض است. اصل تعریف 
e-learning این است »اســتفاده از اینترنت براي دسترسي 
به محتواي آموزش؛ تعامل با محتوا، مدرس، سیستم، دیگر 
یادگیرندگان و کمک گرفتن در حین فرایند یادگیري براي به 
دست آوردن دانش و ساخت معنا و پیشرفت در موضوع«. در 
وراي این تعریف چهار مولفه وجود دارد که همیشــه من از 
آنها سخن گفته ام و خوشبختانه جا افتاده است. پس یادگیري 
الکترونیکــي چهار رکن دارد: محتوامحــور، فعالیت محور، 
دانشجومحور و شبکه محور اســت. همه اینها پارادایم هاي 
جدید و با روش ســنتي متفاوت اســت. مي توان گفت ۸0 
درصد کالس هاي حضوري ما استادمحور و غیرفعال است. 
شبکه محور و فعالیت محور )حداقل با حضور استاد( نیست 
و مباحثــه در آن وجود ندارد و اگر وجود دارد، بســیار کم 
است. استاد باید به این مسائل توجه داشته باشد وگرنه موفق 

نخواهد بود.
این موضوع را با این تعبیر می گویم: یادگیري را باید مفیدش 
کرد: )م( محتوامحــور)ف( فعالیت محور)ي و د( یادگیرنده 
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و دانــش پذیرمحور و )ش( شــبکه محور. در این صورت 
یادگیــري عمیق ایجاد مي شــود و براي دانشــجو مي ماند. 
در این زمینه ما در چند ســال اخیر بســیار کار کرده ایم، اما 
جاانداختــن این موضوع خیلي ســخت بود، چرا که روش 
سنتي شــکل گرفته بود. تا اینکه کرونا ما را مجبور کرد که 

کالس ها را به صورت غیرحضوري برگزار کنیم. 

هفته  همان  در  دانشگاه  شدید.  کرونا  بحث  وارد  |
اول آموزش الکترونیکی را آغاز کرد و از فضاي سنتي که 
و  استادان  چطور  شد.  مجازي  فضاي  وارد  فرمودید  شما 
دانشجویان با این مساله کنار آمدند و اینکه آیا به نظر شما 

آموزش الکترونیکی انجام شد یا یادگیري الکترونیکی؟
با شــیوع کرونا و تعطیلي کالس هاي حضوري اســتادان 
مجبور شــدند دروس خود را غیرحضوري برگزار کنند و 
بسیاري از استادان این پارادایم را قبول نداشتند. بنابراین، با 
ابزارها و روش هاي مختلف )مثال واتساپ، اسکایپ و ...( 
آموزش غیرحضوری را شروع کردند، اما کم کم با مشکالتي 
مواجه شــدند. اینکه دانشــجو را نمي دیدند و نمي دانستند 
که در کالس شــرکت مي کند یا خیر و آیا دانشجو اینترنت 
مناســب در اختیار دارد یا خیر. برخي ابزار مناسب نداشتند 
و برخي هم فقط مکالمه صوتي با دانشجو داشتند. لذا استاد 
به این فکــر افتاد که از همان درس ها یا پاورپوینت ها فیلم 
و صوت تهیه کند و در اختیار دانشــجو قرار دهد. این قدم 

بسیار بزرگي بود.
 این همان قدم اول تهیه محتوا بود. شاید بگویید کالس هم 

همان محتواي استاد اســت و قبال هم داشتیم. این درست 
است. تدریس استاد محتوای مناسبی برای یادگیری است، 
امــا در این حالت وقتي محتوا را در اختیار دانشــجو قرار 
مي دهیم، هر زماني که دانشــجو احساس کند وقت مناسب 
براي یادگیري است از آن استفاده مي کند. دوم اینکه اگر با 
یک بار مطالعه یادگیري اتفــاق نیفتاد، امکان تکرار وجود 
دارد و ســوم اینکه دانشجو فرصت فکرکردن و تامل دارد. 
در حالي که در روش ســنکرون یا همزمان دانشــجو فقط 
شنونده است. در کالس حضوري امکان و فرصت فکرکردن 
وجود ندارد و ابهامات برطرف نمي شود و مطالب لحظه اي 
وارد فکر دانشجو مي شــود. درواقع همه آن چیزي که من 
مي خواهم بگویم در این جمله نهفته است : »یادگیري بعد 
از تامل صورت مي گیرد«. دانشــجو باید فرصت فکرکردن 
داشته باشــد. مطالب را ببیند؛ بشنود و بخواند. سپس فکر 

کند و مطالب جدید را به مطالب قبلی پیوند بزند.
برگردیم به بحث قبلي، استادان به سمت تهیه محتوا و ضبط 
آن رفتند، اما بعد از شکل گیري محتوا تجربه بعدي استادان 
این بود که در ســایت فعالیت ایجاد کننــد. اینکه اطمینان 
حاصل کنند که دانشــجو فعال اســت. مطالب را می بیند. 
لذا تمرین و ســوال در ســایت قرار دادند و این باعث شد 
دانشــجو فعالیت کند. تعامل شــکل گرفت. توصیه ما این 
بود که کلیپ ها ده دقیقه اي باشــد و بعد از آن از دانشــجو 
خواســته شــود که راجع به آن فکر کند و نظر دهد. همه 
اینها به صورت آسنکرون یا غیرهمزمان برگزار شد. مرحله 
بعــد امتحان گرفتن بود که هم به یادگیري و هم ســنجش 
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یادگیــري کمک مي کند. حاال ما در مرکز باید این فرایند را 
به الگو تبدیل کنیم.

به  را  الکترونیکي  یادگیري  شما  گفت  مي توان  آیا  |
سنتي ترجیح مي دهید؟

بحث من این است که یادگیري چهار رکن دارد که ربطي به 
حضوري و غیرحضوري ندارد. اگر در کالس حضوري این 
چهار رکن رعایت شد، بحثي نیست و یادگیري عمقي اتفاق 
افتاده است. بحث اصلي این است که یادگیري  عمقي بعد 
از تامل و با فعالیت شکل مي گیرد، اما بنده معتقدم یادگیري 
الکترونیکی موثرتر اســت، چرا که در این نوع یادگیري این 
چهار رکن بهتر انجام مي شــود. مي توانم محتوا تهیه کنم و 
در اختیار دانشجو قرار دهم. مثل محتواي ویدئویي و سپس 
از دانشــجو در محیط اینترنت فعالیــت بخواهم. به عنوان 
نمونه نمره اي که من در این ترم به دانشــجو دادم شــامل 
120 فعالیت بود. شاید یک فعالیت سه دقیقه و یکی ده دقیقه 
باشد. یادگیرنده محوري  و شخصي سازی مزیت دیگر است. 
استاد دیگر ستاره صحنه(Sage on the Stage)  نیست، بلکه 
راهنماي دانشجو (Guide on the Side) است. تحقق اینها 
در یادگیري حضوري خیلي ســخت است البته نمی گویم 
محال اســت. شــکل گیري اجتماع چهارمین مزیت است؛ 
تاالرهاي گفت وگو که دانشجویان سوال هاي خود را مطرح 
مي کنند و استاد پست مي گذارد و نظرخواهي مي کند. همه 
دانشجویان با هم مباحثه مي کند، اما معایب این نوع یادگیري 
مربوط به انســان بودن ما و نیازهاي ویژه اي است که انسان 
دارد. نیاز به ارتباط چهره به چهره و در میان جمع بودن که 

امکان حذف ندارد و باید وجود داشته باشد. 

اگر بخواهیم به صورت کمي ارزیابي کنیم چه زماني  |

مي توانیم بگوییم یادگیري الکترونیکي اتفاق افتاده است؟
اســتفاده از فضای اینترنتی چند ســطح دارد: اگر بین صفر 
تا 30 درصد فعالیت ها الکترونیکي و باقي حضوري باشــد 
web assisted learning )و نــه ایلرنینــگ( صورت گرفته 
اســت. اگر 30 تا 70 درصــد فعالیت هــا الکترونیکی بود 
blended learning  یــا یادگیــري تلفیقي و اگر 70 درصد 
به باال الکترونیکی باشد آنگاه e-learning  خواهد بود. پس 
همان طور که مالحظه می کنید در یادگیری الکترونیکی قرار 
نیست که تعامل حضوری صفر شود و حتی تا 30 درصد هم 
مي شود ارتباط حضوري داشت. ما در یادگیري الکترونیکي 

اعتقاد نداریم که حضور صفر شود.
 اما توصیه ما این اســت کــه 70 درصد مطالب به صورت 
الکترونیکي باشــد که البته در حال حاضر که کرونا شــیوع  

دارد ارتباط حضوري هم خیلي سخت است.

است  موثرتر  الکترونیکي  یادگیري  که  جایي  در  |
جلسات حضوري چه اهمیتي مي تواند داشته باشد؟ 

من شبیه این سوال را از معاون ادکس (edX) پرسیدم؛ شرکتي 
که فلسفه آن فعالیت محوربودن است. اگر دوره هاي ادکس 
را ببینید این را خواهید دید(www.edx.org) . پرسیدم شما 
که معتقد هســتید یادگیری در ایلرنینگ اتفاق می افتد. چرا 
االن در این همایش حاضر شــدید و به صورت حضوري 
سخنراني مي کنید. پاســخي که به من دادند این بود که من 
براي یاددادن اینجا نیســتم، بلکه بــراي گفت وگو و مراوده 
اینجا هســتم. استاد عالوه بر صرف یاددادن، الگوی اخالق، 
منش و دوســتي و خیلي چیزهاي دیگر هم هست و نباید 

اینها را از دست داد. 

یادگیري  به  رسیدن  براي  که  گفته اید  درجایي  |
به  یادگیري  اجتماع  به  رسیدن  درواقع  و  الکترونیکي 
خصوص در دوران کرونا که غیر قابل اجتناب است نیاز به 
چند رکن است است از جمله استاد دیجیتال، دانشجوي 

دیجیتال و غیره.  چطور به این هدف خواهید رسید؟
بله مخصوصــا در این زمــان ناگهــان از آموزش 
حضوري به غیرحضوري رســیدیم. پــس باید به 
سمت آماده سازي برویم. ترم گذشته تجربه اقتضایي 
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و تجربي داشتیم، ولي ترم بعد نباید این طور باشد. من چهار 
رکن مي بینم: اولین رکن اســتاد اســت و باید مهارت استاد 
را ارتقاء دهیم. خوشــبختانه بسیاري از استادان، خود، دنبال 
یادگیري و مهارت هاي الزم هســتند و ما هم کالس هایي را 
(https://utec. برگزار کردیم که مطالب را به اشتراک گذاشتیم

(ut.ac.ir/web/academics/reference/teachers، ولي باید 
کار نظام مند و سیستماتیک انجام دهیم. رکن دوم دانشجوست 
که به صورت مختصر در ســایت، اطالعات و آموزش هایي 
(https://utec.ut.ac.ir/web/academics/ را قــرار دادیــم

(reference/students تا دانشجو در این حوزه تقویت شود. 
حتــي درحوزه مدیریت زمان و هــم در حوزه فني مطالبي 
آماده کردیم و در اختیار دانشــجویان قرار دادیم. البته وقتي 
استادان توانمند شوند براي دانشجو هم کمک کننده خواهد 
 (https://بود. رکن بعدي هم کارشناسان و دستیاران هستند

 (utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/employeeکه 
تیم کمک کننده و یا دستیار استاد خواهند بود. استاد باید کنار 
خودش دستیار داشته باشد که در زمینه هاي فني می تواند از 
استاد جلوتر هم باشد. دستیاران فني و آموزشي. رکن چهارم 
هم مدیران و تصمیم گیران هســتند. مدیران ما روز ســوم 
اسفند تصمیم بسیار مهمي گرفتند و دانشگاه از همه در این 
خصوص جلوتر بود. اینکه به ســمت یادگیري الکترونیکي 
برویم و آموزش تعطیل نشود. خوب این نیازمند این است 
که مدیر فرایند یادگیري الکترونیکي و ابزارهایي که باید در 
اختیار استاد، دانشجو و کارشناس باشد را بشناسد. همه اینها 
در مجموع اجتماع یادگیري را شکل مي دهد. ما مي خواهیم 
بگوییم که در دنیاي دیجیتال همه یادگیرنده هستند و اجتماع 
یادگیري بسیار ضروري اســت و پیش بیني آینده یادگیري، 

یادگیري اجتماعي است.

شبکه شعاع در سال 139۷ رونمایي شد. در حال  |
چقدر  حاضر  شرایط  در  و  است  مرحله اي  چه  در  حاضر 

مي تواند کمک کننده باشد؟
ســوال بســیار خوبي اســت و دقیقا برمي گردد به اجتماع 
یادگیري. متاسفانه وقتي شبکه علمي آموزشي عالی )شعاع( 
در ســال 97 رونمایي شــد به دالیلي استفاده از آن را دنبال 
نکردیم که مهم ترین دلیل آن آماده نبودن براي اســتفاده از 
این شــبکه است. براي اســتفاده از هر چیزي آمادگي الزم 
اســت از جمله این شــبکه  که آمادگي و بلوغ کافي وجود 
نداشت و بنابراین تصمیم گرفته شد استفاده نشود. به تدریج 
برنامه ریزی برای استفاده از شبکه یادگیری دانشگاه در حال 

انجام اســت. به عنوان مثال از استادان و دانشجویان اکنون 
خواســته ایم که در این شبکه موضوع یادگیري در ترم آینده 

را به بحث بگذارند.
شــبکه اجتماعي چنــد خصوصیــت دارد: اول اینکه افراد 
پروفایل داشته باشــند و خود را معرفي کنند، توانمندي ها، 
عالقه ها، مهارت هایشان را در معرض دید قرار دهند و افراد 
دیگر را با جســتجو بتوانند پیدا کنند. خصوصیت دوم این 
اســت که در موضوعاتي که در شــبکه اجتماعي قرار داده 
مي شود مشارکت داشته باشــند. مثال با دوستان به اشتراک 
بگذارند. کامنت بگذارند و یا اینکه ابراز عالقه کنند و نمره 
دهند. سوم اینکه در شبکه اجتماعي بتوانند گروه هایي را بر 
مبناي عالقه خود شکل دهند و بهتر اینکه سیستم هم به آنها 
پیشنهاد دهد و یا اینکه دنبال کننده باشند. از چهارم شهریور 
مطالبي را براي یادگیري الکترونیکي به اشــتراک مي گذاریم 
و از همه اعم از اســتاد، دانشجو و کارشناس می خواهیم که 
rate )ارزیابی( کنند و کامنت بگذارند. این شــروعي براي 
استفاده از شبکه اجتماعی تعاملی است و بعد به اجراي سایر 

مراحل خواهیم رسید.

با ادغام مرکز فناوري اطالعات و مرکز آموزش هاي  |
دیجیتال  تحول  را  جدید  مرکز  ماموریت  شما  الکترونیکی 
در  خصوص  به  دیجیتال  تحول  از  منظور  کردید  عنوان 

دانشگاه چیست؟ 
مرکز فناوري هاي دیجیتالــي دو مرکز زیرمجموعه دارد که 
قبل از آذر 139۸ مجزا بودند. مرکز فناوري اطالعات و مرکز 
یادگیری الکترونیکی که تجمیع شدند. براي تحول دیجیتال 
یا دانشــگاه دیجیتال دو رکن الزم است که در این دو مرکز 
شکل گرفت. رکن اول کارهاي زیرساختي و سامانه اي است 
و رکن دوم کارهاي پارادایمي اســت کــه در این دو مرکز 
شــکل گرفته بود. با تجمیع دو مرکز، مرکز جدیدي به نام 
مرکز فناوري هاي دیجیتالي تشکیل شد که هدف آن حرکت 
به سمت به کارگیري فناوري هاي دیجیتال براي جریان سازی 
در تمام کسب و کارهاي دانشگاه است، چه کسب و کارهاي 
اصلي یا core business و چه کسب  و کارهاي پشتیباني یا 
support business، یعنــي؛ یادگیري و آموزش، پژوهش و 
فناوری از یک طرف و کارهاي اداري،مالي به همراه ســایر 
کارهاي دانشگاه باید دیجیتالي شود. ماموریتی که دانشگاه از 
ما به عنوان مرکز دیجیتال مي خواهد این اســت که به حوزه 
تکنولوژي و تحول دیجیتال به عنوان توانمندســاز نگاه کند 
نه به عنوان ابزار و بــه این ترتیب موجب خلق ارزش هاي 
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جدید در دانشگاه شود. 
براي اینکه مدیریت دانش در دانشگاه اجرا شود )مدیریت به 
معني تامین کردن، پردازش، در اختیارگذاشــتن و به اشتراک 
گذاشــتن( یک ســري الیه نیاز داریم که با جمع شدن آنها 
دانش شــکل مي گیرد. ابتدا الیه هاي زیرساختي است و بعد 
الیه هاي سامانه اي. مثال اتوماسیون شکل بگیرد.فرایند بعدي 
ذخیره ســازي اطالعات است. اینکه به اطالعات توجه کنیم 
و در کنار همه اینها مدیریت دانش به مفهوم اینکه اطالعات 
تحلیل شــود و در دســترس قرار بگیرد و در مرحله باالتر 
شبکه تعامل علمي روي آنها صورت بگیرد. براي رسیدن به 
این تحوالت اسم مرکز یادگیري الکترونیکی هم تغییر کرد 
و به مرکــز مدیریت دانش و یادگیري الکترونیکي تغییر نام 
داد که بیشتر کارهاي مدیریت دانش دست این مرکز است و 
کارهاي مدیریت و کارهاي فناوري اطالعات بر عهده مرکز 
فناوري اطالعات اســت. ان شــاء اهلل با کمک همه اعضاي 
دانشگاه، استاد، دانشــجو و کارمند بتوانیم به سمت تحول 

دیجیتال حرکت کنیم.

ارزیابي  چگونه  کرونا  دوران  در  را  مرکز  فعالیت  |
مي کنید؟

هم بازخوردهایي مثبت و هم منفي داشــته ایم و از آنجا که 
ما بیشــتر با استادان در ارتباط هســتیم، برخي از استادان از 
امکانات و شــرایط راضي هســتند و برخي هم گالیه  هایي 
داشتند. البته از صنف دانشجویي هم درخواست براي جلسه 

داشتند که استقبال مي کنیم.
در ایــن خصوص باید کار آماري انجام میشــد که معاونت 
آموزشی و دانشکده روانشناسي انجام دادند که در مجموع در 
بخش استادان حدود 70 درصد راضي و 30 درصد ناراضي 
بودند و در قسمت دانشجویان هم 50 درصد مطلوب و 50 
درصد نامطلوب ارزیابي کرده  اند. قطعا نقایص و نقاط مثبتي 
هم وجود داشته است. هنر ما این است که براي ترم مهرماه 
نقایص را برطرف و نقاط مثبت را تقویت کنیم. در این مدت 
در حال برنامه ریزي بودیم و باید کمک سایرین را هم داشته 
باشیم. چهارم شهریور برنامه هاي خود را در قالب پست هاي 
شــبکه هاي اجتماعي اعالم مي کنیم تا استادان و دانشجویان 
نظر بدهند تا بتوانیم نقایــص را برطرف کنیم و ترم خوبي 

پیش رو داشته باشیم.
من امیدوارم با کمک هیأت رئیسه که توجه خوبي هم دارند 
ترم خوبي را پیش رو داشــته باشیم. دیتا سنتر ما تقریبا دو 
برابر شده، یعني؛ منابعي که از طرف دانشگاه به ما اختصاص 

داده شــده تا ســرورها و منابع خود را تقویت کنیم در سه 
ماه اخیر دو برابر شــد. ســرور فعلی ما در نیمسال گذشته 
مشکل جدی نداشت درحالي که تا 2هزار کاربر به صورت 
زنده همزمان داشتیم. ما سرویس ها را پایش و مشکالت را 
رصد می کردیم. االن این منابع دو برابر شــده و اگر درست 
مدیریت شود، مي توانیم حتی در اختیار سایر دانشگاه ها هم 

قرار  دهیم. 
زیرســاخت ها را تقویت کردیم. نرم افزارهــا و فکرابزارها 
تقویت شدند و دانشــجویان و استادان فرایند را یادگرفتند. 
استادان در کارگاه ها شرکت کردند و همه اینها کمک مي کند 
ترم آینده ترم بســیار خوبي داشته باشیم تا جایي که تجربه 
دانشــگاه تهران را در دنیا منتشر کنیم. هرچند همین مقدار 

عملکرد ما در زمان کوتاه قابل دفاع بود.

براي  ایام  این  بود که در  دورکاري مساله دیگري  |
این  در  شد  داده  تشخیص  ضروري  کارمندان  و  استادان 

حوزه چه برنامه هایي انجام شد؟
یکي از مشخصه هاي دانشــگاه دیجیتال، مدیریت عملکرد 
بر مبناي کار اســت نه بر مبناي حضــور. این همان بحث 
توانمندساز در مقابل صرف ابزار است. زماني دیجیتالی بودن 
صرفا یک ابزار بود و زماني تفکر عوض مي شود. حرکت به 
سمت دیجیتال فقط ابزار نیست و تفکر باید تغییر کند. کسب 
و کار دیجیتال بر مبناي کار اســت نه بر مبناي ساعت هاي 
حضور یا کارت ساعت زني. دانشگاه به ما در مرکز دیجیتال 
ماموریت داد که روي دورکاري کار کنیم و ما هم یک سري 
کارها را در این راستا انجام دادیم. یکي از کارهایي که براي 
اســتادان انجام دادیم این بود که دفتر مجازي براي استادان 
ایجاد کردیم. ما براي دورکاري طراحي هایي انجام دادیم که 

بعضي از آنها انجام شده است.

در پایان اگر سخن دیگري را ضروري مي دانید.  |
چهارم شــهریور روز کارمند اســت و من ایــن روز را به 
همه کارمندان و از جمله خودم تبریک می گویم. دانشــگاه 
ســازمان دانشي است و کارمند کســي است که کار فکري 
مي کند. بنابراین کارمندان دانشــگاه تهران باید فکرکردن و 
کار علمي کــردن را جدي بگیرند و ما در مرکز به این هدف 
کمک مي کنیم. درواقع دیجیتــال مي تواند در این زمینه هم 

کمک کننده باشد. 

با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید. |
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گـــــــــــزارش های خبــــری

پنجمین اجالس رؤسای دانشگاه های برتر 
ایران و روسیه برگزار شد

 با سخنرانی برخط رئیس جمهور
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 

و مراکز پژوهشی و فناوری در دانشگاه 
تهران برگزار شد

با حضور وزیر امور خارجه
 قرارداد راهبردی ایران و چین در 

دانشگاه تهران بررسی شد

وزیر امور خارجه سوئیس در دانشگاه 
تهران:

ایران و سوئیس احترام متقابل را طی 
یکصد سال تقویت کرده اند



مراسم آغاز سال تحصیلی 1400-1399، دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی و فناوری کشور با سخنرانی بر خط رئیس جمهور 

در دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر حسن روحانی، 
رئیس جمهور، در مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی 1400-
1399 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری با تبریک آغاز 
فعالیت تحصیلی دانشگاه ها به استادان و دانشجویان کشور، 
گفت: »دانشــگاه نقش مهمی در امیدآفرینی و ایجاد اعتماد 
در جامعه دارد و باید دست به دست هم دهیم تا اعتماد ملی 

و امید به آینده را تقویت کنیم«.
وی افــزود: »هیچ چیــزی جای آموزش حضــوری را در 
دانشــگاه ها نمی گیرد، اما در عین حال با توجه به شــرایط 
کنونــی که کرونا بــر جامعه تحمیل کرده اســت، آموزش 
مجازی می تواند در بخــش بزرگی از فعالیت های علمی و 
تحقیقاتی جایگزین آموزش حضوری شــود. کسب علم و 
دانــش و فعالیت های تحقیقی و علمی از نیازهای ضروری 
جامعه اســت. دانش آموختن در شــرایط فعلی با گذشــته 
متفاوت است و باید در چهارچوب مقررات بهداشتی، روند 

علم آموزی نیز تداوم یابد«.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: »اجرای دستورالعمل های 
ســتاد ملی مقابله با کرونا برای همه ما الزم االجراســت، از 
روز نخست کرونا خود را موظف می دیدم که پروتکل های 
بهداشتی را در مجامع، سفر و برنامه ها و فعالیت ها رعایت 

کنم«.
دکتر روحانی، دانشگاه ها را مرکز تربیت مدیران آینده کشور، 
طرح نظریه های جدیــد در علوم مختلف و رهنمون کردن 
به ســوی چگونه زندگی کردن برشــمرد و گفت: »دانشگاه 
همچنین فضای نقادی نسبت به حکومت، حاکمان، دولت 
و جوامع اســت. هیچ فضایی نقادتر از فضای دانشــجویی 
نیست و وقتی این نقادی با در نظر گرفتن انصاف و شرایط 
جامعه توأم باشــد، بهترین هدیه برای جامعه و مســئوالن 

کشور است«.
رئیس هیأت دولت با اشاره به تحمیل تحریم های شدید به 
کشور از سوی دشــمنان و همچنین شیوع بیماری کرونا و 
اثرات آنها بر اقتصاد و زندگی مردم افزود: »در این ســال ها 
نگذاشــتیم دشــمنان به هدف های اصلی خود که شکستن 
ابهت نظام، درمانده کردن مردم، تســلیم کشــور و نظام در 
برابر خواســت ناحق آنها بود، دســت یابند. همچنین این 
یک واقعیت مهم اســت که درآمد های نفتی کشــور که در 
ســال 1390 بیش از 120 میلیارد دالر بود در سال گذشته 
به اندکی بیش از 20 میلیارد دالر کاهش یافته اســت و این 

نشان می دهد که با چه مشکالتی جامعه ما روبه رو است«.
وی در ادامــه ســخنان خود بــا قدردانی از فــداکاری و 
تالش های انجام شــده از ســوی کادر بهداشــت و درمان 
کشــور اظهار کرد: »کادر بهداشت و درمان کشور از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا به میدان آمده و برای حفظ سالمت و 

 با سخنرانی برخط رئیس جمهور

مراسم آغاز سال تحصيلی دانشگاه ها و مراکز مراسم آغاز سال تحصيلی دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی و فناوری در دانشگاه تهران برگزار شدپژوهشی و فناوری در دانشگاه تهران برگزار شد

10ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126



جان مردم از هیچ کوششــی دریغ نکرده اند، امروز به لطف 
تالش های انجام شده در حوزه بهداشت و درمان می توانیم 
بدون درازکردن دســت نیاز به ســوی دیگــران روی پای 
خود بایســتیم. در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و داروی 
مورد نیاز، شــرکت های تولید دارو و تجهیزات بار سنگینی 
بر دوش داشــتند و با اقدامات خوب انجام شــده از سوی 
این شرکت ها و همچنین شرکت های دانش بنیان، امروز 95 

درصد نیاز دارویی جامعه در داخل کشور تأمین می شود«.
رئیس جمهور تاکید کرد: »با وجود تمامی این مشــکالت، 
همه نیازهای کشــور به کاالهای اساســی را در شــش ماه 
نخست امسال به میزان سال گذشته تأمین کرده ایم و به رغم 
رشــد منفی 3.5 درصدی سه ماه نخســت امسال به دلیل 
شــیوع کرونا و قطع صادرات و واردات، شاهد رشد مثبت 
در تیرماه و مردادماه امســال در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته هستیم«.
به گفته رئیس هیأت دولت، دشــمن به رغم مشــکالتی که 
برای ما در بخش اقتصادی ایجاد کرده، در رســیدن به هدف 
استراتژیک خود و تمامی هدف های سیاسی و حقوقی نه تنها 
ناموفق بوده، بلکه دچار شکست های کم نظیر نیز شده است.

دکتر روحانی در ادامه افزود: »دشــمنان مردم ایران که برای 
تحقق اهداف خــود در مقاطعی شــورای امنیت را حیاط 
خلوت خود می دانســتند در طول ماه های اخیر حداقل سه 
شکســت تاریخی را متحمل شــده و نتوانستند بیش از دو 
رأی در میان 15 عضو این شورا به دست آورند. موضوعات 
مهمــی همچون طــرح تمدید تحریم تســلیحاتی ایران و 

تالش برای فعال کردن مکانیســم ماشه از سوی آمریکا بر 
مبنای قطعنامه 2231 ســازمان ملل از جمله مواردی است 
که آمریکایی ها در به نتیجه رســاندن آن در شــورای امنیت 
با شکست تاریخی روبه رو شــدند. همچنین موفقیت های 
سیاسی و حقوقی به دست آمده برای ایران در مقابل آمریکا 

در تاریخ کشور بی نظیر بوده است«.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود بــه موفقیت های 
علمی دانشــگاه های کشــور در عرصه جهانی اشاره کرد و 
با ارزشــمند خواندن این موفقیت ها، گفت: »اگر هفت سال 
قبل دانشگاه ایران در فهرست دانشگاه های برتر جهان قرار 
داشــت، امروز 40 دانشــگاه ما در جمع دانشگاه های برتر 
جهان قــرار دارد و در نوآوری علمی جایگاه ما از 120 به 
۶5 ارتقا یافته که نشــان می دهد حرکت خوبی در نوآوری 

طی هفت سال گذشته انجام شده است«.
رئیــس جمهور بــا تبیین افزایــش یکصد برابــری تعداد 
شــرکت های دانش بنیان در کشــور و افزایش ۶00 برابری 
درآمد این شــرکت ها طی هفت سال گذشته، گفت: »امروز 
دانشــگاه های ما خودکفا شده اند و اگر همکاری دانشگاه با 
بخش تولید، شرکت های دانش بنیان و کارخانه های نوآوری 
بیشــتر شــود، می توانند به زودی از بودجه دولتی بی نیاز 
شــوند. تأمین نیازهای ضروری دانشگاه ها از اولویت های 

اصلی دولت است«.
رئیس هیــأت دولت عنوان کرد:  »امــروز روز تاب آوری 
مضاعف ملت ایران در برابر تحریم بی ســابقه و توطئه های 
دشــمنان و همچنین تاب آوری در برابر ویروس خطرناک 
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کرونا است، این تاب آوری مضاعف در سایه اعتماد و امید 
امکان پذیر است«.

دکتر روحانی، با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی و ایجاد اعتماد 
در میان مردم و اهمیت نقش دانشــگاه در این زمینه، اظهار 
کرد: »اگر ملتی به خود اعتماد نداشــته باشــد و احساس 
کند در برابر فشــار بیرونی دشمنان شکســته می شود، آن 
ملت در تحقق اهداف ملی خود موفق نخواهد شــد و اگر 
بنا باشــد به آینده امید نداشته باشــیم، نمی توانیم در برابر 
مشــکالت مقاومت کنیم. به رغم شرایط سخت تحصیلی 
امسال دانشگاهیان می توانند با دادن امید و نشاط به جامعه 
شرایطی ایجاد کنند که مردم با اضطراب کمتر و حتی بدون 
اضطــراب و با امید به آینده، مســیر خود را در توســعه و 

پیشرفت کشور و مقابله با مشکالت ادامه دهند«.
وی با اظهار اینکه دانشگاه نقش بسیار مهمی در اعتمادآفرینی 
و امیدآفرینی دارند، گفت: »امروز همان طور که بیمارستان های 
مــا به ملت ما امید دادند، مردم ما می دانند اگر خدای ناکرده 
با یک مشــکل و بیمــاری، از جمله کرونا روبه رو شــوند، 
پزشک دلسوز و حاذق و تخت مجهز بیمارستان آماده و در 
خدمت آنها است. بیمارستان، پزشک، پرستار و آن فداکاران 
بخش پزشــکی هستند که به مردم اعتماد می دهند و نگرانی 
و اضطراب را از مردم دور می کنند و هراسی برای مشکالت 

پیش رو در زمینه بهداشت و درمان ندارند«.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: »علت اینکه مردم ما اعتماد 
دارند این اســت که می بینند در شرایط تحریم در تابستان 
برق آنها قطع نمی شــود، وزارت نیرویی دارند که در طول 
هشــت ســال 20 هزار مگاوات برق جدیدی برای کشور 
تولیــد کرده و می کند. مردم می دانند در شــرایط ســخت 
کرونایی آب قطع نمی شود، برای اینکه در طول هفت سال 
گذشته 43 سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از 

10 سد دیگر هم افتتاح خواهد شد«.
رئیــس هیأت دولت مبناي اعتماد مــردم را کارکرد نظام و 
دولت عنوان کــرد و افزود: » وقتی مــردم می بینند که در 
شــرایط کرونایی، تحصیــل دانشــجویان و فرزندان آنان 
فراموش نشــده و با هر سختی و مشــکالت، حضوری و 
غیرحضوری دانش فرزندان و ترقی آنها ادامه خواهد یافت 
و وقفــه ای در زندگی آنها ایجاد نخواهد شــد و اضطرابی 
برای آنها به وجود نمی آید، می توانند به نظام و کشور خود 
اعتماد کنند. لذا همه باید دست به دست هم دهیم تا اعتماد 

ملی را برای همیشه حفظ کنیم«.
دکتر روحانی در پایان سخنان خود با تأکید اینکه دانشگاه ها 

نقش بســیار بزرگی در ســرمایه اجتماعــی، امید اجتماعی 
و اعتماد ملی دارند، خاطرنشــان کرد: »از همه اســتادان و 
دانشجویان درخواست می کنم، با دادن امید و نشاط به جامعه 
شــرایطی را برای جامعه به وجود بیاوریم که مردم با هراس 
کمتر یــا بدون هراس با اضطراب کمتــر یا بدون اضطراب 
و با امید کامل نســبت به آینده مســیر و راه زندگی خود را 
ادامه دهند. هر چندســال بســیار سختی است و تحصیالت 

دانشجویان در شرایط بسیار سختی آغاز شده است«.
رئيس دانشگاه تهران:

ایجاد شبکه ملی متشکل از همه امکانات تخصصی 
علمی و فناوری کشور، دستاوردهای بزرگ تری را به 

همراه می آورد

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دیگر 
سخنران این مراسم گفت: »دستاوردها به شرط تشکیل یک 
کمیته ملی پژوهش و فنــاوری در حوزه مقابله با ویروس 
کوویــد 19 برای ایجاد یک شــبکه ملی متشــکل از همه 
امکانات تخصصی، علمی و فناوری کشــور در کنار سایر 
امکانات پشــتیبانی، درمانی و مالی می تواند دســتاوردهای 
بزرگ تری برای کشــور در حوزه مقابله با شــیوع ویروس 

کرونا به همراه آورد«.
وی افزود: »تشکیل این کمیته مدت ها پیش توسط دانشگاه 
تهران پیشــنهاد شد، ولی متأســفانه هنوز مورد توجه قرار 
نگرفته اســت. اگر چه با تأخیر، اما امید است این پیشنهاد 
اجرایی شود تا مردم ایران بیش از گذشته از نتایج خدمات 

جوانان، متخصصان و دانشمندان خود بهره مند شوند«.
دکتر نیلــی احمدآبادی، با بیان اینکه مراســم آغاز ســال 
تحصیلی امســال می توانست فرصت مناســبی برای مرور 
عملکرد هشت سال گذشته آموزش عالی و نگاهی به آینده 
آن قرار بگیرد، خاطرنشــان کرد: »شــیوع ویروس کرونا و 
کیفیت پاســخ آموزش عالی و مدیریت این پدیده که همه 
ابعــاد جامعه را به شــدت تحت تأثیر قــرار داده می تواند 
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جایگزین ارزیابی هشــت سال گذشته شده و تا حد زیادی 
عملکــرد، توانمندی ها و مســئولیت پذیری دانشــگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی را نشان دهد«.
رئیس دانشــگاه تهران تصریح کرد: »همانگونه که همگان 
مطلع هستند بعد از چین، ایران جزو اولین کشورهایی بود 
که با پدیده شیوع ویروس کرونا روبه رو شد. عدم دسترسی 
کامل به اطالعات آنچه در چین می گذشــت باعث شــد تا 
ایران خود بدون داشتن تجربه کافی برای مقابله با این نوع 
بیماری واگیردار و عمدتًا به اســتناد دانش و توانمندی های 

خود شرایط را مدیریت کند«.
وی با تاکید بر اینکه شــیوع ویــروس کرونا یک بار دیگر 
جایــگاه و نقش ویژه علم و دانش را آشــکار کرد، افزود: 
»شــیوع ویروس کرونا در کنار همه مشکالت باعث شد تا 
در پس هیاهوها، رقابت ها و مصرف زدگی، مردم دنیا به خود 
آمده و آنچه انجام داده و می دهند را مرور کرده و با نگاهی 
منطقی تر به آینده بشر و زمین فکر کنند. شیوع این ویروس 
بــه اصالح برخی از انگاره ها و باورهای غلط کمک کرد و 
نشان داد که بی توجهی به علم به ویژه علوم پایه و بنیادی تا 
چه میزان می تواند برای آینده کشور و جهان آسیب زا باشد. 
از همین منظر اســت که نتیجه سرمایه گذاری های کشور و 
دانشگاه ها و البته کم کاری ها در علوم پایه و بنیادی مشخص 
می شود و نشان می دهد که فقط به نتیجه فوری، ملموس و 

کاربردی در حوزه علم و دانش نباید بسنده کرد«.
به گفته دکتــر نیلی احمدآبادی، یکی از نگرانی های جامعه 
علمی کشــور، عدم توجه کافی به علوم پایه و بنیادی است 
که کمتر مورد توجه نخبگان جوان و سیاســت گذاران قرار 
گرفته اســت. برای عدم اســتقبال جوانان دالیل متعددی 
می توان ذکر کرد، ولی قطعــًا جایگاه و منزلت اجتماعی و 

آینده شغلی می تواند از جمله دالیل آن باشد.
رئیس دانشــگاه تهــران تعداد شــرکت کنندگان در آزمون 

سراسری سال جاری در گروه ریاضی فیزیک را حدود 150 
هــزار داوطلب، در گروه علوم تجربــی 594 هزار و گروه 
علوم انســانی حدود 341 هزار نفر اعالم کرد و از کاهش 
تعداد شــرکت کنندگان گروه ریاضی و فیزیک با توجه به 
اهمیــت علوم پایه و بنیادی و نیاز مبرم کشــور به تولید و 

توسعه زیرساخت ها اظهار نگراني کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی، یکی از امکان های شغلی دانشجویان 
علوم پایه را آموزش و پرورش برشمرد و گفت: »اکنون که 
تنها مســیر ورود به آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان 
مشــخص شده است. امید است که تمهیدات بیشتری مانند 
بورسیه کردن دانشجویان سایر دانشگاه ها در رشته های مورد 
نیاز، امکان ورود نخبگان دانشگاهی در علوم پایه به آموزش 
و پرورش بیش از گذشته فراهم شود که هم به نفع آموزش 

و پرورش و هم به نفع توسعه علوم پایه خواهد بود«.
وی در ادامه ســخنان خود خاطرنشان کرد: »از دیگر عوامل 
مؤثر افزایش بودجه پژوهش در زمینه علوم بنیادی و پایه است 
که نیاز به توجهات بیشتر از سوی دستگاه های مسئول دارد. 
خوشبختانه دانشگاه های کشور در این مدت به خوبی نشان 
دادند که از توانمندی های بسیار ارزشمند و غنی برخوردارند 
و دانشگاه ها و دانش آموختگان آنها در حوزه های مختلف از 
جمله در قالب شرکت های دانش بنیان خدمات بسیار مفیدی 

را در مقابله با ویروس کرونا ارائه کردند«.
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: »یکی از بارزترین عملکرد 
دانشــگاه ها ارائه دروس به صــورت الکترونیکی )مجازی( 
بوده اســت. برای مثال دانشگاه تهران دقیقًا از روز دوم بعد 
از تعطیلی آموزش حضوری برنامه های آموزشــی خود را 
به شــیوه الکترونیکی به میزان 70 درصد شروع کرد و آن 
را به ســرعت به کیفیت قابل قبول رساند. خوشبختانه تا به 
امروز کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی با کیفیت قابل 
قبول ادامه یافته است، اقدام ارزشمند دولت در موضوع در 
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اختیار قراردادن اینترنت رایگان توســط اپراتورها و برخی 
تأمین کنندگان اینترنت تا پایان خرداد تحمل شرایط را برای 

دانشجویان راحت تر کرد«.
دکتــر نیلی احمدآبــادی در ادامــه  افزود: »تــرم جاری 
کــه آموزش هــا همچنان به ناچــار به شــیوه الکترونیکی 
ارائه می شــود، تقاضای دانشــگاه ها به ویژه دانشــجویان 
و خانــواده آنها در اختیار قــراردادن اینترنت رایگان برای 
الکترونیکی دانشگاه ها  استفاده کنندگان سامانه های آموزش 
است. عدم دسترســی به اینترنت رایگان برای دانشجویان 
با توجه به حجم برنامه های آموزشــی بار ســنگین مالی را 
به دوش دانشــجویان به خصوص دانشجویان کم بضاعت 
خواهد گذاشــت که می تواند باعث ایجاد اختالف در امر 
یادگیری دانشجویان شود، نگرانی مشترک همه کشورهای 

جهان در امر آموزش الکترونیکی است«.
وی با تأکید بر اینکه دانشــگاه ها در ســایر حوزه ها هم سعی 
در انجام مســئولیت های اجتماعی و پژوهــش و فناوری در 
حوزه های مقابله با شــیوع ویروس و تــاب آوری اجتماعی 
داشــته اند، گفت: »در کنار بررســی و مطالعات برای تحلیل 
و ارائه راه حل در مســائل اقتصــادی، اجتماعی، کارآفرینی، 
روان شناختی، دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران و شهید 
بهشتی با پشتیبانی و ســتاد اجرایی فرمان امام)ره(، صندوق 
شــکوفایی و نوآوری و معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری کارگروه های علمی و تخصصی را تشکیل داده اند«.

رئیس دانشگاه تهران، تشخیص و مقابله با ویروس کووید 
19 با رویکردهای بیوفیزیکی، زیست حسگرها و کیت های 
تشــخیص ویروس کووید 19، روش هــای درمان و تولید 

واکســن برای ویروس کووید 19، سیستم های هوشمند و 
آنالیز داده مرتبط با کووید 19، ویروس شناسی و فناوری نانو 
مرتبط با کووید 19، ایجاد نمایشــگاه مجازی دستاوردهای 
مرتبط با کرونا و برگزاری همایش مجازی بین المللی مرتبط 
با کرونا را از جمله اقدامات و فعالیت های انجام شــده در 

زمینه شیوع بحران کرونا دانست.
دکتر نیلی احمدآبادی افزود: »این کارگروه ها به دستاوردهای 
نوآورانه و بعضًا بی نظیری در سطح ملی و بین المللی مانند 
تشــخیص بی درنگ ویروس کرونا با کارآزمایی 97 درصد 
دست یافته که برخی از نتایج آنها رسانه ای شده و در آینده 
امیدوارم کشور شاهد نتایج و دستاوردهای بیشتری باشد«.

وی در ادامه با اشــاره به موضــوع پیش نویس الیحه اصالح 
قانون مالیات های مســتقیم که موارد پیشنهادی از سوی وزیر 
علــوم، تحقیقات و فناوری اعالم شــده اســت، تاکید کرد: 
»به رغم اهمیت و جایگاه پژوهش های کاربردی و فعالیت های 
شــرکت های دانش بنیان، در الیحه پیشنهادی این موارد مورد 
توجه و پشتیبانی کافی قرار نگرفته و نسبت به گذشته عقب گرد 
هم داشته است. ضمن تأکید بر اهمیت قانون اصالح مالیات ها، 
تقاضای دانشگاه ها توجه کافی به پیشــنهادهای وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری و اعمال آنها در الیحه است«.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان مراتب تشــکر و قدردانی 
دانشــگاه ها را از همه کســانی که در امر مقابله با ویروس 
کرونــا فعالیت و ایثــار کرده اند، به ویژه کادر بهداشــت و 
درمان ابراز داشــت و برای همه بیماران شــفای عاجل و 
برای درگذشتگان و شهدای این راه آرزوی آمرزش و علو 

درجات آرزو کرد«.
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم آغاز سال تحصیلی 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری، با بیان اینکه دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی شــرایط مقابله و مداخله سریع با 
اقدامات پیش رو در جامعه را دارند، گفت: »در سال های گذشته 
اتفاقات و حوادثی در کشــور رخ داده است که مراکز علم و 
فناوری ما به خوبی توانستند در این شرایط حضور یابند و سهم 

خود را به درستی ایفا کنند«.
دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم 
آغاز سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
و فناوری که با ســخنرانی برخط رئیس جمهور در دانشگاه 
تهران برگزار شــد، گفت: »با توجه به شرایط ایجادشده بر اثر 
شیوع بحران کرونا، در نیم سال گذشته تحصیلی، می توان گفت 
آزمونی را در آموزش عالی کشور و مراکز علم و فناوری پشت 

سر گذاشته ایم که در نوع خود قابل توجه است«.
وی افزود: »گزارشی از سوی یکی از همکاران ما در دانشگاه 
تهران ارائه شــده است و آن گزارش نیز در خصوص نحوه 
ورود و برخورد آموزش عالی در دنیا با موضوع شیوع بیماری 
کرونا بوده اســت. خالصه گزارش بر این بود که اقدامات و 
تحوالت حوزه آموزش عالی کشور، نه تنها کمتر از آنچه در 
سایر کشورها اتفاق افتاد نیست، بلکه بعضاً امکانات بهتری نیز 
از کشورهای دیگر در این زمینه داشته ایم و این امر بیان کننده 
آمادگی و ظرفیت آموزش عالی کشور برای مواجهه سریع و 

صحیح با تحوالت جامعه پیرامون خود است«.
دکتر غالمی خاطرنشان کرد: »دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی ما شرایط مقابله و مداخله سریع با اقدامات پیش رو در 
جامعه را دارند. در سال های گذشته اتفاقات و حوادثی نظیر 
ســیل، زلزله و ... در کشــور رخ داده است که مراکز علم و 
فناوری ما به خوبی توانســتند در این شرایط حضور یابند و 

سهم خود را به درستی ایفا کنند«.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در بخش دیگری از سخنان 
خود خاطرنشــان کرد: »در ســال های اخیر حرکت از سوی 

آموزش، پژوهش و توجه به فناوری ها به سمت دانشگاه های 
جامعه محور و کاربرد علم برای حل مشکالت و مسائل کشور 
یک رویکرد سریع، جامع و گسترده داشته است، به گونه ای 
که برای این موضوع می توانیــم مثال های مختلفی را بزنیم، 
اما آنچه می شــود به آن اشاره کرد این است که در روزهای 
اول شــیوع بیماری، پارک های علم و فناوری، پژوهشگاه ها، 

دانشگاه ها و شرکت ها به این مسأله ورود پیدا کرده اند«.
وی همچنیــن انتقال آموزش از شــیوه حضوری به مجازی 
بدون برنامه ریزی و سابقه قبلی را به عنوان یک تحول جدی 
در حوزه آموزش عالی کشــور برشــمرد و اظهار کرد : »از 
دیگر عملکردهای موفق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
در دوران شــیوع کرونا انتقال آموزش از شیوه حضوری به 
مجازی بوده است. این انتقال بدون داشتن برنامه مطالعه شده 
یک تحول جدی و جدید بود که در دانشــگاه های ما اتفاق 
افتاد. این عملکرد بیان کننده تالش گسترده آموزش عالی در 
دوره شــیوع کرونا بود و این تالش ها در کنار پشتیبانی های 

صورت گرفته محقق شد«.
دکتــر غالمی در بخش دیگری از ســخنان خــود از دولت 
خواست حمایت های خود را از دانشگاه ها در شرایط شیوع 
کروناویــروس همچنان ادامــه دهد تا دانشــگاه ها در کنار 
فعالیت های پژوهشــی، تحقیقاتی و آموزشی برای پاسخ به 
اقدامات انجام شــده در زمینه اختراعات و نقش جامعه محور 
خود موفق عمل کنند. وي اظهار امیدواری کرد که در برنامه 
هفتم که تدوین می شود، سیاست هایی اتخاذ شود تا حمایت ها 

از این مراکز به عنوان سرمایه های ملی در نظر گرفته شود.
وزیــر علوم، تحقیقات و فنــاوری در پایان گفت: »آموزش 
عالی کشــور به عنوان یکی از ســرمایه های مهم باید نقش 
مهم تر و ویژه ای در توسعه جامعه و همچنین در حوادثی نظیر 
کروناویروس داشته باشــد و امیدواریم با ادامه حمایت های 
دولت از این مراکز بتوانیم عالوه بر حرکت در مسیر اهداف 

و برنامه ها از شرایط فعلی نیز عبور کنیم«.

وزیر علوم در مراسم آغاز سال تحصیلی

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شرايط مقابله و 
مداخله سريع با اقدامات پيش رو در جامعه را دارند
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دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
در مراسم آغاز ســال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهش 
و فناوری کشــور، گفت: »افتخار بزرگ و حماسه ای که در 
زمینه مبارزه با بحران کرونا آفریده شــد مدیون ایثار، تالش 
و از خودگذشــتگی کادر درمان کشور اســت. این شد که 
توانستیم با امکانات اندک در سال سخت و در شرایط تحریم 
و تنگناهای اقتصادی حماسه ای خلق کنیم که در دنیا زبانزد 

عام و خاص شویم«.
دیگر سخنران مراسم آغاز سال تحصیلي تاکید کرد: »رئیس 
جمهور همواره مشتاقانه می خواستند که در جمع فرهیختگان 
دانشــگاهی حضور یابند، اما فشــار ما بر اجرای پروتکل ها 
به ویژه مقامات تراز اول نظام جمهوری اسالمی ایران باعث 
شــد که وی حضور نداشته باشــد و از مقام معظم رهبری، 
رؤسای قوا به خصوص رئیس جمهور که توصیه همکاران ما 
را در رعایت پروتکل ها مورد توجه دارند، قدردانی می کنیم«.
وی خاطر نشــان کرد: »امروز گرچه به شــکل نمادین روز 
بازگشــایی دانشــگاه ها اســت، اما همکاران ما در سراسر 
دانشــگاه ها در ســطوح مختلف و همچنین دانشجویان در 
بســیاری از رشــته ها از جمله علوم آزمایشگاهی، مامایی و 
رشته های بهداشت، هفت ماه است که همواره و بی وقفه در 

کنار مردم و برای مدیریت کرونا، حضور فعال دارند«.
دکتــر نمکی افزود: »به روح بلند همه افرادی که در مقابله با 
کرونا از دست دادیم، درود می فرستم. در ایامی که دانشگاه ها 
تعطیل بودند، مســن ترین و متبحرترین اســتادان رشته های 
علوم پزشــکی از جمله دکتر نادری با سابقه دو هزار و 500 
پیوند عضو، با وجود فشار و توصیه های ما، پروانه وار دل بر 
آتش زدند تا رزیدنت ها و استادان جوان تر، جرأت کنند و دل 

به آتش بزنند«.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، در ادامه سخنان 
خود بــا تبیین زحمات و تالش های بی وقفــه کادر درمانی 

کشــور تصریح کرد: »در روز های بحران کرونا هیچ رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکی در کشــور نبود که یک روز را در 
تعطیلی به سر ببرد. افتخار بزرگ و حماسه ای که آفریده شد 
مدیون ایثار، تالش و از خود گذشتگی این عزیزان بود و این 
شد که توانستیم با امکانات اندک در سال سخت و در شرایط 
تحریم و تنگناهای اقتصادی حماسه ای خلق کنیم که در دنیا 
زبانزد عام و خاص شویم. حتی دشمنان ما هم اذعان کردند 
که در ایران، بیماری پشــت درب هیچ بیمارستانی سرگردان 
نشد و هیچ کس به دلیل کم بضاعتی اقتصادی در بیمارستان ها 

با عدم پذیرش روبه رو نشد«.
وی اظهار کرد: »گرچه به عنوان وزیر همواره داغ ســوزان از 
دست دادن بزرگان هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی را 
بر ســینه خواهم داشت، اما دانشجویان ما روزی که روپوش 
ســفید به تن می کنند، گویا لباس احرام می پوشند تا به کعبه 

عشق بروند و دور بیماران خود طواف کنند«.
دکتر نمکی در پایان با اظهار خشنودي از بازگشایي نمادین 
دانشگاه های غیر علوم پزشکی در کشور،  اعالم کرد از استادان 
مجرب رشــته هایی که می توانند در این عرصه کمک کنند، 
بهره خواهیم گرفت. در زمینه کرونا جنبه های روان پزشکی به 
جای خود، اما امیدواریم که در جنبه های روان شناسی، علوم 
اجتماعی و مسائل زیست محیطی و دیگر جنبه ها نیز از کمک 

استادان این رشته ها کمک بگیریم«.
دکتر حکمت الــه مالصالحی، عضو هیأت علمی دانشــکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دیگر سخنران این مراسم 
بود. وي گفت: »خدمت سروران ارجمند حاضر در آئین نیک 
و رســم فرخنده بازگشایی سال جدید تحصیلی دانشگاه های 
کشــور که هر سال زیر سقف بلند تاالر عالمه امینی کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه تهران برگزار می شود سالم عرض می کنم. 
مراعات تشریفات می شــود و پرهیز از اطاله سخن. عارف و 
شاعر بنام خراســانی ما حضرت مولوی در مثنوی معنوی و 

وزیر بهداشت در مراسم آغاز سال تحصیلی

حماسه بزرگی که آفريده شد مديون ايثار، تالش حماسه بزرگی که آفريده شد مديون ايثار، تالش 
و از خودگذشتگی کادر درمان کشور استو از خودگذشتگی کادر درمان کشور است
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مینوی اش فرمــود در کار دنیا و امور دنیوی به دنبال مطلوب 
مطلــق و مردود مطلق نگردید که فکری عبث و فعلی بیهوده 
است. عیب و هنر دنیا را با قانون و قاعده دنیا بکاوید و ببینید و 
بشناسید و بفهمید. یک جامعه و جهان بشری مطلق بی عیب و 
مطلق پیراسته از نقص و کاستی، مطلق نیک و مطلق راست و 
درست که همه بمانند هم فکر می کنند همه بر یک رسم زندگی 
می کنند همه به یک ســبک و سیاق می پوشند و می خورند و 

می نوشند و می میرند قبرستانی بیش نیست:
گرنه معیوبات باشد در جهان

تاجران باشند جمله ابلهان
پس بود کاالشناسی سخت سهل

چونک عیبی نیست چه نااهل و اهل
ور همه عیبست دانش سود نیست

چون همه چوبست اینجا عود نیست
آنک گوید جمله حق اند احمقیست

وانک گوید جمله باطل او شقیست
ســخن بنده هم همین اســت. در هیچ دوره ای در گذشــته 
فشــار تاریخ و نیروهای مرئی و نامرئی تاریخ را بر ســتون 
فقرات و شــانه بشر سنگین و سهمگین و نفس گیر و فراگیر 
و خردکننده تر از دوره جدید ســراغ نداشته و تجربه نکرده 
و نزیســته ایم. اتفاقــاً ویروس جدید کوویــد 19 ملقب به 
کروناویروس، بیــش از پیش حتی بیش از دو جنگ جهانی 
ویرانگر و خســارت بار و وحشــیانه ای که در قاره و منطقه 
غربی تاریخ شعله ور شد و دامن دیگر کشورها را در مقیاسی 
ســیاره ای گرفت، درجه و دامنه آسیب پذیری و شکنندگی 
یکــی از جنجالــی، جهانی و جهانگیر و جهان گســترترین 
تمدن هــای تاریخ، فرهنــگ، جامعه و جهان بشــری ما را 
عریان و آشــکار کرد. در مقیاسی انسان شمول و سیاره ای به 
جمعیت هــای میلیاردی کره ما هشــدار داد تا چه میزان در 
جهانی شیشه ای، شکننده و آسیب پذیر زندگی می کنند. جهان 
شیشــه ای به این معنا که هم از درون هم از بیرون از هر دو 
سوی شکننده و آسیب پذیر اســت. در یک جامعه و جهان 
فراپیچیده و شــعله خیز و شعله بیز و افسارگسیخته و آشوب 
ناک هر نظام سیاســی، هر جامعه و جمعیتی، هر قوم و ملتی 
در تدبیر و چاره اندیشــی و مدیریت و مهار چالش ها و غلبه 
بر بحران های خطرخیــز و مخاطره انگیز و مهلک طبیعی و 
تاریخی، وجدانش حســاس تر و اندیشه و خردش آگاه تر و 
هشیارتر و بیدارتر و دســت و دامن دانش و داناییش پرتر، 
در آوردگاه چالش ها و بحران ها مقاوم تر و ایمن تر و صدا و 
سخنش در گوش و هوش جهانیان شنیدنی تر و ستودنی تر و 
پذیرفتنی تر. و بالعکس هر نظام سیاســی، هر جامعه و ملتی، 
وجدان جمعی و اندیشه و عقل و هوشش خفته تر و خوابش 

سنگین تر و کابوســناک تر، مغلوب تر، خسارات و تلفاتش 
جبران ناپذیرتــر و در کمین گاه چالش ها و حوادث طبیعی و 

سوانح تاریخی، آسیب پذیرتر و شکننده تر.
ما ایرانیان ملت دیروز و امروز نیســتیم. جعل تحوالت دوره 
جدید هم نیستیم. ما ملتی هستیم تاریخی و نبوی. با چندین 
هزاره تجربه تاریخی مشــترک بــا مواریث فرهنگی، مدنی و 
معنوی مشترک. با اسطوره ها و ارزش های مشترک. با زبان ملی 
پرمایه و غنی، با کارنامه درخشــان ذوقــی و هنری و ادبی و 
عرفانی و فکری و فلســفی مشترک. با مشاهیر و مفاخر ملی 
مشــترک. و در یک کالم بهره مند از وجدان تاریخی و هویت 
ایرانی مشترک. با این همه این عقبه تاریخی و تمدنی ستبر و 
پیشینه فرهنگی دیرپا و عظیم و غنی و پرمایه ی مدنی و معنوی 
و مواریث فرهنگی و ارزش های مشترک و واحد با همه تنوع 
و رنگارنگیش به تنهایی و به خودی خود برای ادامه حیات و 
حضــور تاریخی و مدنی و معنوی بر صحنه تاریخ جهانی به 
عنوان یک ملت بسنده نیست. دست کم در دوره جدید بسنده 
نیست و کفایت نمی کند. به تنهایی چاره ساز هم نیست. اگر در 
گذشته بود، در جامعه و جهان فراپیچیده و آتشناک و آشوبناک 
دوره جدید که نظام های سیاسی خرد و کالن بسیار بر صحنه 

و نقشه بازی حضور دارند، بسنده نیست.
اساســاً وقتی نمی دانی و نمی بینی و نمی فهمی و نمی خواهی 
که بفهمی در کجای تاریخ ایستاده ای، در چگونه عصر و عهد 
و اقلیم و عالمی زندگی می کنی، زیر ســقف کدام آسمانی از 
ارزش ها تنفس می کنی و می اندیشی، بر کدام تاریخ و فرهنگ 
و سنّت و میراثی تکیه زده ای، روی به کعبه و قبله کدام کتاب 
و کالم و سنت و میراث ارزش هایی داری، وقتی ایرانی بودن 
برائت مسئله نیست و نمی دانی سنگ آسیاب تاریخ و فرهنگت 
بر مدار چه ســنّت و میــراث ارزش هایی در چند هزاره اخیر 
گردیده و چرخیده است و محور تاریخت در کجاست؟! سیل 
و ســیالن و خروش حوادث روزگار به هر ســوی و در هر 
مسیری که به حرکت درآید و جاری شود تو را با خود می برد 
و مقهور زمانه ای و مرعوب حوادث روزگار و مقهور مکر دهر.
ایــن بی خبری و غفلت تاریخی، غم انگیــز و هول انگیزترین 
چالشی اســت که جامعه ما اینک دست در گریبان است و با 
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آن دســت و پنجه می فشارد. در عصر سیطره و سروری یکی 
از تاریخی ترین تمدن های تاریخ بشر، خودآگاهی تاریخی در 
هر ســطحی، نقد و تحلیل تاریخی و ردیابی و رصد با دقت 
و مراقبت و بصیرت و هوشــمندانه تحوالتی که در درون و 
بیرون مرزها اتفاق می افتد، زره ای است که می باید بر تن کرد 
و سپر ستبری است که می بایست در کف گرفت تا در جهان 
فراپیچیده و به طرز بی سابقه خطر خیز و شلعه بیزی که زندگی 
می کنیم فرو نپاشیم و دچار زوال و اضمحالل تاریخی نشویم.

دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر در تاریخ متأخر و جامعه 
معاصر ما با کارنامه درخشانش شانه به شانه دیگر دانشگاه های 
کشور علی الخصوص دانشــکده های علوم انسانی و زبان و 
ادبیات در صف مقدم تجهیز فرزندان کشــور به خودآگاهی 
تاریخــی و درک و فهم تاریخــی از تحوالتی که در درون و 
بیرون مرزهای ملک و ملت و میهن ما اتفاق می افتد، ایستاده 
اســت. این دانشگاه چونان دانشگاه مادر و دیگر دانشگاه های 
تاریخ متأخر و جامعه معاصر ما همچنان راه پر پیچ و دشــوار 
و طوالنی پیشارو دارند تا در شأن و به منزلت و برازنده قامت 

رفیع ملت بزرگ ایران بتوان از آن ها نام برد.
ایران یک نام نیست. ایران یک جغرافیای عظیم فرهنگی و 
اقلیم عالم معنوی در مقیاس تاریخ جهانی اســت و عمیقًا 
تأثیرگذار بر تاریخ، فرهنگ جامعه و جهان بشری. متأسفانه 
و متأثرانه در یک ســده و نیم اخیر آنچنان بذرهای مسموم 
و مهلــک تحقیر و تخریب و تحریف و تخفیف و تذلیل و 
تعلیل را طراحان و معماران و مهندسان و کارگزاران و نظریه 
پردازان قدرت های استعماری بر زمین ذهن و فکر و عقل و 
فهم ما افشــانده و کاشته و باغبانی کرده اند که نه تنها از یاد 
برده ایــم و فراموش کرده ایم ما به عنوان یک ملت دیرینه و 
دیرپا بر چه تاریخ و فرهنگ و میراث ارزش ها و مشــاهیر 
و مفاخــر مّلی تکیه زده ایم که مقهــور و مرعوب و فریفته 
اربابان دهر و عصر نیز شــده ایم تا آنجــا که باور کرده ایم 
هر نیک ما بد اســت و هر بد دیگری نیک. به تعبیر عامیانه، 
مرغ همسایه غاز است. و این غم انگیزترین اتفاقی است که 
در جامعه معاصر ما با ابعاد روانشــناختی و جامعه شناختی 
گســترده افتاده است و نهادینه شده اســت و غم انگیزتر 
آنکه معلمان و مدرســان تاریخ و فرهنگ ما و زبان و ادب 
جامعه معاصر ما به تســامح از کنارش گذشته اند. مواریث 
فرهنگی ما اعم از ملموس و ناملموس که رشته های اتصال 
معنوی و حلقه های پیوند و پیوستگی ستبر و استوار باطنی 
ما ایرانیان بوده، برای نخســتین بار در معرض مخاطرات و 
اضمحالل و نابودی جدی قرار گرفته است. متأسفانه زبان 
فارســی، این عظیم ترین و ستبر و زنده ترین میثاق و میراث 

اتحاد ملی دانسته و نادانسته در معرض تضعیف و تخریب 
و تخفیــف قرار گرفته و کثیــری از آموزگاران و معلمان و 
مدرســان مدارس آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور 
به سرنوشــت ملک و ملت خود حساس نیستند. دخالت ها 
و دســتکاری های یله و بی مهــار و نامعقول و نامطلوب و 
مردود جماعتی قشــری مشــرب و اخباری مسلک و زمان 
ناشــناس در منابع و متون درســی آسیب های جدی هم بر 
روان و رفتار فرزندان میهن ما وارد آورده اســت هم اثرات 
و تبعات منفی و خســارت بار فکری و فرهنگی و اجتماعی 

و اقتصادی متعدد را در پی داشته است.
رسانه ملی صدا و سیمای کشور با امکانات و ابزارهای رسانه ای 
و اطالع رســانی وسیعی که در سطح درون و برون مرزی بدان 
مجهز است و در کف دارد و می توانست نقش مؤثر و مشارکت 
جدی در تقویت و تحکیم اتفاق و اتحاد و انســجام و اقتدار 
ملی و مدنی و ایجاد تحرک و تموج و نشــاط معنوی در روان 
و رفتار اقشــار مختلف اجتماعی ملت و میهن ما داشته باشد، 
نه تنها چنین نکرد و چنین نشــد که همچنان آب در آسیاب 
بدخواهان و دشمنان ملک و میهن ما می ریزد و به کانون و ابزار 
تفرقه و تحقیر و تحریف تاریخ و فرهنگ کشــور تبدیل شده 
است. عناصر نفوذی و عوامل تفرقه سوار بر شانه دین داران عوام 
و خرافی و کوته بین و زمان ناشناس، سخن گفتن از افتخارات 
ملک و ملت را چنان بر مردم ما حرام کرده اند که گویی گناهی 
است عظیم و نابخشودنی. متأسفانه جامعه دانشگاهی ما از کنار 

اینها نیز همه خاموش و بی تفاوت گذشته است.
ســخن آخر آن که اگر می خواهید ســتون فقرات یک ملت 
را درهم بشــکنید، انگیزه و اراده و عزم ســازندگی و نشاط 
آفرینندگی را که از ریشــه و بنیان، فرهنگ قائم به آن است 
از او بســتانید؛ تحقیرش کنیــد و تخفیفش دهید و خوارش 
بداریــد. گوهر عزت را از او بگیرید و کاالی مســموم ذلت 
را به او بفروشــید؛ از ریشه ها و تاریخش سخن نگویید. در 
سراب رهایش کنید و آب را از او دریغ دارید. دست و دامن 
اندیشــه اش را از بذرهای نیک و حاصــل خیز و برکت بار 
عزت و عظمت همیشه تهی نگاه دارید. بر شانه ابلهان قومش 
سوار شوید و خادمان و بزرگانش را به قهر برانید و خائنانش 
را به خدمت بگیرید به مهر بنوازید. میراثش را به تاراج دهید 
و بــه گروگانش بگیرید. زر و گوهر غیــرت و دانایی از او 

بستانید و مس نادانی و تعصب به او بفروشید.
دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی تهران و ایزد محمدخواجه، دانشــجوی 
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانان دیگر 

این مراسم بودند.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در جلسه هیأت رئیسه 
دانشگاه که 15 شهریور 1399 با حضور رئیس دانشگاه تهران 
برگزار شــد، طی مراســمی نمادین از برگزیدگان بیست و 
هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و چهارمین المپیاد 

علمی دانشجویی تقدیر شد.
  دکتر محمــود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، با 
بیان اینکه خشــنودیم که این جلســه با حضور دانشجویان 
نمونه و برگزیدگان المپیاد علمی برگزار می شــود، گفت: »با 
توجه به شــرایط کنونی و بحران شیوع کرونا و محدودیت 
برگزاری برنامه ها، این مراســم با حضور تعداد محدودی از 
دانشجویان نمونه و برگزیده المپیاد برگزار می شود، هر چند 
که ما عالقه مند به حضور تمامی دانشجویان منتخب در این 

مراسم بودیم«.
 وی بــا تاکید بر اینکه مهمترین بخش آموزش در دانشــگاه 
دوره کارشناسی است، خاطرنشان کرد: در این مقطع دانشجو 
در تمامی جنبه های علمی، فرهنگی و اجتماعی آموزش های 
الزم را کســب می کند. دانشگاه تهران این افتخار را دارد که 
دانشجویان خوب و فعال جذب این دانشگاه می شوند تا در 
محضر استادان برجسته بتوانند علم، دانش و مهارت های الزم 

را به دست آورند«.
  رئیس دانشــگاه تهران با تأکید بــر فعالیت های اجتماعی و 
همکاری های تیمی و جمعی دانشجویان تصریح کرد: »شاید 
در دوره کارشناسی فرصت فعالیت های تیمی و اجتماعی برای 
دانشجویان به خوبی فراهم نشود، اما در مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری دانشــجویان می توانند با توجه به تنوع رشــته ها و 
تخصص ها از ظرفیت دانشــگاه بهره بیشتری ببرند. در حال 
حاضر تالش ما بر این اســت تا رشــته های بین رشــته ای و 

همکاری های مشترک را در دانشگاه گسترش دهیم«.
دکتر نیلی احمدآبادی افزود: »تحوالت حوزه علم و فناوری 
هم معموالً به صورت بین رشته ای شکل می گیرند. باید گفت 
بسیاری از رشته ها در گذشته بین رشته ای بودند و از تجمیع 
برخــی از تخصص ها در کنار یکدیگر هم اکنون به شــکل 
رشته مستقل درآمده اند. دانشــگاه تهران، این فرصت را در 
اختیار همه دانشجویان قرار می دهد تا بتوانند از این ظرفیت 
به خوبی استفاده کنند. جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم 
مجموعه ای از تخصص های مختلف است و یک دانشجوی 

دانشگاه تهران هم تا جایی که امکان دارد باید بتواند با کسب 
مهارت های الزم این تخصص ها را بیاموزد«.

 وی با اشاره به آموزش های دو وجهی در دانشگاه تهران اظهار 
کرد: »در این شیوه امکانی فراهم شده است تا دانشجوی دوره 
کارشناسی در رشته خود تعداد 20 واحد کمتر اخذ کند و به 
جای آن بتواند در رشته دیگری که مورد توجه و عالقه مندی 
آن است این تعداد واحد را بگذراند. این امر منجر می شود تا 
دانشجویان دوره کارشناسی در یک رشته دیگر به جز رشته 
تخصصی خود بتوانند به طور نســبی صاحب نظر و مهارت 
شوند. البته این امکان برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد 

و دکتری نیز در قالب آموزش های کهاد فراهم شده است«.
  رئیس دانشگاه تهران با تبیین مسئولیت اجتماعی، کارآفرینی 
و اقدامــات فرهنگی به عنــوان شــاخص های فعالیت های 
دانشــجویان در کنار انجام کارهای علمی و پژوهشی تاکید 
کرد: »آمارها نشان  مي دهد که دانش آموختگان دانشگاه تهران 
به دلیــل اینکه کارگروهی و جمعی را بهتــر آموخته اند در 
حوزه فعالیت های اجتماعی و اجرایی موفق تر عمل می کنند 
و بسیاری از اشخاصی که توانسته اند در عرصه های مختلف 
کشور اثر ماندگار بر جای بگذارند از دانش آموختگان دانشگاه 

تهران بوده اند«.
دکتــر نیلی احمدآبادی، در پایان ســخنان خود با بیان اینکه 
دانشجویان و دانش آموختگان دانشــگاه تهران، سفیران این 
دانشگاه هســتند، خطاب به دانشــجویان نمونه و برگزیده 
گفت: »شــما نام و شهرت دانشــجویی و دانش آموختگی 
دانشــگاه تهران را به همراه دارید که هم برای دانشجویان و 
هم برای ما باعث افتخار و مباهات است. امید دارم با استفاده 
از ظرفیت های بالقوه ای کــه دارید بتوانید به جامعه خدمت 
کنید و همچنین فرصت حضور در جایگاهی که حق شــما 

دانشجويان نمونه و برگزيدگان 
المپياد علمی دانشگاه تهران تقدير شدند
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هست نیز به گونه ای شایســته فراهم آید، کشور ما همواره 
نیازمند خدمات انسان های فرهیخته است«.

 در ادامه دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، 
ضمن ارائه گزارشی از نحوه انتخاب دانشجویان نمونه سال 
139۸ گفت: »در مراســم امروز با توجه به محدودیت ها در 
کنار تعدادی از دانشــجویان نمونه، فقط از رتبه های اول و 
دارنــدگان مدال طالی المپیاد علمی تقدیر خواهد شــد. در 
خصوص انتخاب دانشجوی نمونه ضوابط و مقرراتی وجود 
دارد که دانشجویان در سه گروه ویژگی های فرهنگی، علمی 
و شئون دانشجویی باید بتوانند امتیازهای الزم را کسب کنند«.
 وی افزود: »در بخش فرهنگی در همه مقاطع تحصیلی حداقل 
امتیازی که دانشــجو باید به دســت آورد 10 است و دراین 
حوزه حداکثر امتیاز برای مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه ای 
30 و کارشناسی ارشــد و دکتری 25 امتیاز است. همچنین 
در بخش پژوهشــی حداقل امتیاز برای مقطع کارشناسی ۶، 
دکترای حرفه ای 10، کارشناسی ارشد 15 و دکتری تخصصی 

20 امتیاز است«.
دکتر حبیبا با اشاره به روند انتخاب دانشجوی نمونه خاطرنشان 
کرد: »برای این انتخاب در ابتدا اطالع رسانی های الزم به طرق 
مختلف و با همکاری پردیس ها و دانشــکده ها انجام شد و 
در همین راستا آئین نامه های مربوط در اختیار متقاضیان قرار 
گرفت. مرحله بعد تشــکیل کمیته برگزاری جشنواره بوده 
است که دبیر و داوران این جشنواره در گرایش های مختلف 
بر اســاس انتخاب نهایی هیأت رئیســه دانشگاه و بر اساس 

احکام صادره منصوب شدند«.
  معاون دانشجویی دانشگاه تهران، با بیان اینکه مدارک ارسالی 
از سوی دانشجویان متقاضی در کمیته جشنواره مورد بررسی 
قرار می گیرد، تاکید کرد: »پس از بررسی مدارک دانشجویان 
در کمیته هــای تخصصی از بین متقاضیان و بر اســاس رأی 
داوران در نهایت دانشــجویان نمونه انتخاب می شــوند. بر 
اســاس آمار و در مجموع تعداد 375 دانشجو در کل کشور 
در سامانه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در سال گذشته 

ثبت نام کردند«.
 وی در ادامه عنوان کرد: »تعداد پرونده های بررســی شده در 
دانشگاه تهران که حداقل امتیازها را کسب کردند 9۸ پرونده 
بوده اســت که از این تعداد سه دانشجو با کسب امتیازهای 
الزم از سوی دانشگاه تهران به وزارت علوم معرفی شدند و 
توانستند دو رتبه دانشجوی نمونه و یک رتبه شایسته تقدیر 

را برای دانشگاه تهران به دست آورند«.
 در بخش دیگری از مراسم دکتر سید حسین حسینی، معاون 
آموزشی دانشگاه تهران، گفت: »دانشجویان با کسب رتبه های 
درخشان در بیســت و چهارمین المپیاد دانشجویی، توانستند 
دانشگاه تهران را در جایگاه اول کشوری قرار دهند. دانشگاه 
تهران، در این دوره از المپیاد با 120 دانشجو در همه رشته ها 

حضور داشته است«.
 وی افزود: »از بین دانشــجویان دانشگاه تهران شرکت کننده 
در بیســت و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی، 20 دانشجو 
رتبه هــای 1 تا 3 را به دســت آوردند و 7۶ دانشــجو هم 
رتبه های قابل توجه 3 تا 15 را از آن خود کردند. در این بین 
دانشجویان توانستند 9 مدال طال، 4 مدال نقره و 7 مدال برنز 

را برای دانشگاه تهران کسب کنند«.
  معاون آموزشــی دانشــگاه تهران در ادامه افــزود: »در این 
دوره از المپیــاد پردیس دانشــکده های فنی چهار مدال طال 
و دو مدال برنز؛ دانشــکده ادبیات و علوم انسانی یک مدال 
طال؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی یک مدال طال و یک 
مدال برنز؛ دانشــکده الهیات و معارف اســالمی یک مدال 
نقره؛ دانشــکده روانشناســی و علوم تربیتی یک مدال نقره؛ 
پردیس هنرهای زیبا یک مــدال طال، یک مدال نقره و یک 
مــدال برنز؛ پردیس علوم یک مدال طــال، یک مدال نقره و 
ســه مدال برنز و دانشــکده اقتصاد یک مدال طال را کسب 
کردند«. دکتر حسینی خاطرنشان کرد: »دانشجویان دانشگاه 
تهران و همچنین تعدادی از دانشــجویان دانشگاه های دیگر 
که توانســته اند رتبه های یک تا سه المپیاد را به دست آورند، 
می تواننــد بدون کنکور و البته با هماهنگی گروه ها در مقطع 
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مقطعگروه آموزشیعنواننام و نام خانوادگینامردیف

دکتريعلوم انسانيدانشجوي نمونهبلباسيمیثم1
دکتريعلوم انسانيدانشجوي نمونهتاج پورمهدي2
کارشناسیهنردانشجوي شایسته تقدیرآدمیانمجتبي3
کارشناسیاقتصاد نظريرتبه 1 مدال طالشهریار پورفرهاد4
کارشناسیزبان و ادبیات فارسيرتبه 1 مدال طالمزاریعلی5

زیست شناسي سلولي مولکولي - علوم رتبه 1 مدال طالامامیمحمد۶
کارشناسیسلولي و مولکولي

کارشناسیطراحي صنعتيرتبه 1 مدال طالناصح زادهسارا7
کارشناسیمهندسي شیميرتبه 1 مدال طالآل عزیزفربد۸

مهندسي کشاورزي - زراعت و اصالح رتبه 1 مدال طالکاوسیسیاوش9
کارشناسینباتات

کارشناسیمهندسي متالورژي و موادرتبه 1 مدال طالرسولیسعید10
کارشناسیمهندسي متالورژي و موادرتبه 1 مدال طالکامرانی نژادوحید11
کارشناسیمهندسي مکانیکرتبه 1 مدال طالهومانی رادسپهر12
کارشناسیروانشناسیرتبه 2 مدال نقرهدریانییلدا13
کارشناسیطراحی صنعتیرتبه 2 مدال نقرهدهستانی اردکانیآرزو14
کارشناسیعلوم زمینرتبه 2 مدال نقرهسلیمانیمجید15
کارشناسیعلوم قرآن و حدیثرتبه 2 مدال نقرهسهرابیمحمد1۶
کارشناسیریاضیات و کاربردهارتبه 3 مدال  برنزعلیزادهحبیب17
کارشناسیزیست شناسی گیاهیرتبه 3 مدال  برنزدیسفانیفرحان1۸
کارشناسیطراحی صنعتیرتبه 3 مدال  برنزهدایتیآناهیتا19
کارشناسیعلوم زمینرتبه 3 مدال  برنزاحمدی نژادنادیا20
کارشناسیمهندسی شیمیرتبه 3 مدال  برنزمظفریغزاله21
کارشناسیمهندسی عمرانرتبه 3 مدال  برنزخرازیحامد22
کارشناسیمهندسي زراعت و اصالح نباتاترتبه 3 مدال  برنزتنهاییرضا23

اسامی دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپياد علمی دانشگاه تهران 

کارشناسی ارشد در این دانشگاه پذیرش شوند«.
 وی با اشاره به جذب دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه 
تهران گفت: »خوشــبختانه در پذیرش قطعی دانشــجویان 
اســتعداد درخشان در ســال جاری با تعداد قابل توجهی از 
دانشجویان دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها روبه رو بوده ایم. 
553 دانشــجوی دانشــگاه تهران و 227 دانشــجوی دیگر 
دانشگاه ها امسال جذب دانشگاه تهران خواهند شد. در مورد 
پذیرش دانشجوی دکتری هم ۸۸0 متقاضی داشته ایم که 5۸5 

دانشجو حائز شرایط اولیه بوده اند که برای طی مراحل بعدی و 
انجام مصاحبه های الزم به گروه های مربوط معرفی شده اند«.
همچنین در این مراسم دانشجویان نمونه و برگزیده نظرات و 
پیشنهادهای خود را مطرح کردند و در پایان با حضور رئیس 
دانشــگاه تهران و هیأت رئیسه از دو دانشجوی نمونه و یک 
دانشجوی شایسته تقدیر برگزیده بیست و هشتمین جشنواره 
دانشــجوی نمونه و 9 دانشجوی رتبه اول بیست و چهارمین 

المپیاد علمی دانشجویی تقدیر شد.
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رتبه نخســت »حوزه اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها« در 
جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر دانشگاه ها، مراکز 

پژوهشی و فناوری کشور، به دانشگاه تهران رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، این مراسم که 23 
تیر 1399 با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران 
ستادی و جمعی از استادان حوزه ارتباطات برگزار شد، »رتبه 
نخست حوزه اطالع  رسانی و ارتباط با رسانه ها« به دانشگاه 
تهران اختصاص یافت و لوح تقدیر و نشــان جشــنواره، 
توسط دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
به دانشگاه تهران اهدا و دکتر سید احمدرضا خضری، مدیر 
کل حوزه ریاســت و روابط عمومی به نمایندگی از ســوی 

خانواده بزرگ دانشگاه تهران آن را دریافت کرد.
در این مراســم دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، گفت: »روابط عمومی دانشــگاه ها و مؤسســات 
آموزش عالی متحول شــده اند، حتمــًا این تحول در مقطع 
زمانــی کنونــی در آغاز راه قرار دارد و باید با اســتفاده از 
فنــاوری اطالعات و دانــش روز به بهتریــن وجه ممکن 

استمرار یابد«.
وی با بیــان اینکه عالقــه و انگیــزه در کار محور اصلی 
موفقیت ها است و باید آن را تقویت کرد، افزود: »محیط های 
آکادمیک ویژگی های خاص خود را دارد و معموالً استادان 
و محققــان برای تبلیغ و نمایش آنچه به دســت آورده اند، 
عالقه زیــادی ندارند و مشــغله کاری آنها به این صورت 

است که مستمر در حال کارهای جدید هستند«
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: »روابط عمومی ها 
بازوی دانشــگاه ها هستند. یکی از وظایف روابط عمومی ها 
اطالع رسانی دستاوردهای علمی و فناوری کشور در عرصه 
بین المللی است و برای کسب اطالع از این دستاوردها باید 
به ســراغ مجموعه های علمی برویم و اطالعات جدید را 
بگیریــم و در اختیار عموم قرار دهیــم. این اقدام موجب 
خرسندی استادان و محققان خواهد شد، هر چند انتظار این 

کار را نداشته باشند.

دکتر غالمی در بخش دیگری از ســخنان خود خاطرنشان 
کرد: »مدت زیادی اســت که فنــاوری ارتباطات در جهان 
شــکل گرفته و جمع کثیری از آن بهره گرفته اند، شــیوع 
بیماری کرونا ما را بیشــتر به ســمت فناوری سوق داد و 
توانستیم از مجموعه دستاوردهای بشری در این خصوص 

استفاده کنیم«.
وی بــا بیــان اینکه در دانشــگاه ها نیز بــرای جلوگیری از 
آسیب دیدن، به اجبار به سوی فناوری اطالعات روی آوردیم، 
اظهارکرد: »روابط عمومی ها همیشه نقش تأثیرگذار داشته اند، 
به ویژه در دوران کرونایی که حضور دانشجویان در دانشگاه ها 
کم رنگ شــده و این نکته القا می شود که در دانشگاه ها هیچ 
خبر خاصی نیســت. در اینجا نقش عملکرد روابط عمومی 
پر اهمیت اســت تا با اطالع رسانی فعالیت های انجام گرفته 
در دانشــگاه ها در این ایام، خبر تعطیلی دانشگاه ها را بی اثر 
و خنثی کند. در دوران شــیوع کرونا دانشــگاه ها باز بوده و 
بــه فعالیت ادامه می دادند و تنها شــکل آموزش از آموزش 
حضوری به آموزش مجازی و الکترونیک تغییر یافت و این 

به معنای تعطیلی دانشگاه نیست«.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به شعار جشنواره 
مبنی بر »دانشگاه سبز، روابط عمومی سبز« روابط عمومی ها 
را بازوی تحقق مدیریت سبز در دانشگاه ها و مراکز آموزش 

دانشگاه تهران در جشنواره 
تجليل از روابط عمومی های برتر 
دانشگاه ها رتبه نخست را کسب کرد
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عالی برشــمرد و عنوان کرد: »اثرگــذاری روابط عمومی ها 
به صورت فردی و جمعی قابل احصاء و قابل انتظار است. 
البته ســتاد وزارت علوم، پشــتیبانی برنامه های کالن را در 
پیــش دارد و اداره کل روابط عمومــی وزارت علوم، باید 
خانواده آموزش عالی را همانند یک نخ تسبیح کنار هم نگه 
دارد. همچنین با توجــه به اینکه زمان از بین رفتن ویروس 
کرونا مشــخص نیســت، ما با تمام توان آماده پیشبرد امور 

دراین شرایط هستیم«.
دکتــر غالمی، برگزاری جشــنواره روابط عمومی های برتر 
دانشــگاه ها، مراکز پژوهشــی، پارک های علم و فناوری و 
مؤسســات تابعه وزارت علوم را اقدامی خوب و مناســب 
توصیف کرد و گفت: »استفاده از فضای مجازی صرفه جویی 
در وقــت و هزینه ها را در پی دارد که باید در فضای جدید 
بیش از گذشته در دستور کار روابط عمومی ها در مجموعه 

آموزش عالی کشور قرار گیرد«.
در بخش دیگــری از این مراســم دکتر ســید احمدرضا 
خضــری، مشــاور رئیس و مدیــر کل حوزه ریاســت و 
روابط عمومی دانشگاه تهران، ضمن تشکر از هیأت داوران 
و دست اندرکاران برگزاری این جشنواره گفت: »در دانشگاه 
تهران، عالوه بر برگزاری متعدد نشست های خبری، ساالنه 
بیش از هزار خبر با موضوعات علمی، پژوهشی و فرهنگی 
در سایت و سپس رسانه ها منتشر می شود و همواره تالش 
شده اســت تا اقدامات دانشــگاه در حوزه اطالع رسانی و 
ارتباط با رسانه ها با یک جهش قابل توجهی حرکت کند«.

وی در ادامــه با تأکید بر لزوم انتشــار درســت واقعیت ها 
از ســوی روابط عمومی ها تاکید کرد: »فرهنگ دیگرفهمی، 
طبیعت دوســتی و آشــتی با طبیعت یکی از رســالت های 
روابط عمومی ها بوده که باید فرهنگ سازی و ترویج شود«.

مشاور رئیس دانشــگاه تهران، با تشکر از همراهی مدیران 
ســتادی و واحدهای تابعه دانشــگاه تهران در توسعه ارتقا 
نظام اطالع رســانی نماد آموزش عالی کشور، اظهار داشت: 
»روابط عمومی ها بیش از همه به پشــتیبانی معنوی مدیران 
دانشــگاه ها نیاز دارند و برگزاری کارگاه های دانش افزایی 
و مهارت آموزی برای شــرایط خاص مثل امروز مورد نیاز 
اســت و مدام در حال روزآمدسازی روش های ارتباطی در 
دانشــگاه تهران هستیم و ارتباطات رســانه ای را بی پروا و 

صمیمانه برقرار می کنیم.
دکتر علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، نیز در این جشنواره از دریافت 
 5هــزار اثر در قالــب فایل الکترونیکی در راســتای تحقق 

»دانشــگاه سبز، روابط عمومی ســبز« خبر داد و معرفی و 
تقدیــر از روابط عمومی های فعال، خالق و اثرگذار، ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه منابع در روابط عمومی ها در راستای 
مدیریت سبز، توانمندسازی، ایجاد انگیزه برای رقابتی سالم 
و ارتقای جایگاه روابط عمومی هــا را از اهداف اصلی این 

جشنواره برشمرد.
وی افزود: »اعالن فراخوان و ارسال دستورالعمل برگزاری 
جشنواره آبان سال گذشته و مهلت ارسال آثار که دو بار نیز 
تمدید شــد، یک ماه و داوری آثار طی دو ماه دی و بهمن 
139۸ و بررســی دقیق و نهایی آثار از سوی هیأت داوران 

خرداد ماه سال جاری صورت گرفت«.
دکتر عبداللهی نژاد به روند انجام مراحل جشنواره اشاره کرد 
و گفت: »آغاز فرایندهای مختلف علمی و اجرایی برگزاری 
جشنواره از زمستان سال 1397 با تشکیل دبیرخانه جشنواره 
در ستاد وزارت علوم کلید خورد و کارگروهی علمی برای 
تدوین شــاخص های علمی و حرفه ای سنجش و ارزیابی 
عملکرد روابط عمومی های نهاد آموزش عالی با مشارکت 
و جلســات متعدد با استادان برجســته روابط عمومی در 
دانشگاه ها تشکیل شــد و تدوین نهایی شاخص ها و تهیه 
دستورالعمل برگزاری جشنواره به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 

و پارک های علم و فناوری کشور صورت گرفت«.
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مدیــرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
در خصوص ارزیابی و داوری آثار ارسال شده به جشنواره 
اظهــار کرد: »برای ایجــاد رقابتی برابــر و رعایت عدالت 
دانشــگاه های سراسر کشور به ســه گروه تفکیک و در هر 
گروه در ســه محــور عمومی رتبه های اول، دوم و ســوم 
برگزیده شــدند و در گروه چهارم هم بــا توجه به نوع و 
ماهیت فعالیت ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری 
قرار گرفتند که تعداد آثار دریافت شــده از سوی دبیرخانه 
در فراخوان حدود 5 هزار اثر از 102 دانشــگاه، پژوهشگاه 
و پارک های علم و فناوری بود و هیأت داوران متشــکل از 
استادان برجسته دانشگاه های بزرگ کشور و افراد صاحب 

نام به داوری آثار پرداختند«.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: »یکــی از فعالیت هــای مهم 
روابط عمومی ها، آرشــیو، مستندســازی و انتشار با ارسال 
دقیــق، زمانمنــد و حرفه ای آثار به شــمار می رود و نحوه 
حضور در جشــنواره و رعایت دقت، نظم و آراســتگی در 
گردآوری و ارسال آثار به دبیرخانه هر جشنواره ای یکی از 

هنرهای چندگانه روابط عمومی هاست«.
دکتر هادی خانیکــی، عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی، درخصوص عالم گیــری و نوظهوری ویروس 
کرونا گفت:» این ویروس مــا را با پدیده ای با نام علم باز 
روبه رو کرد که این پدیده به ســه شکل بروز داشت، ابتدا 
داده هــای باز که نهادهای علمی به عنوان منبعی برای تولید 
علم تعریف شــدند و باعث تقویت سرمایه های اجتماعی 
شده و بحث بعدی انتشار باز بود که اسناد، مدارک و کتب 
در اختیــار همه مردم قرار گرفت و در مرحله ســوم منابع 
آموزشــی باز بودند که در واقع آمــوزش را فراگیر کرده و 

باعث شدند افراد بیشتری تحت آموزش قرار گیرند«.
اســتاد برجســته علم ارتباطات افزود: »رصد اجتماعی بر 
موضوع کرونا در ایران به خوبی انجام شده و از مرحله اول 

یعنی نحوه مواجه اولیه جامعه با شــیوع کرونا گذشته ایم و 
رصدها نشان داده که جامعه به طور نسبی خودش را با این 
پدیده نو وفق داده و در این مرحله نقش ارتباطات بســیار 
پررنگ شــد و ما در قرنطینه هــا و فاصله گذاری ها متوجه 
شدیم که فقط با کمک فضایی که علم ارتباطات برای ما باز 
کرده قادر به نفس کشیدن و ادامه زندگی هستیم و این امر 
سبب شد مردم بیشــتر از گذشته به شبکه مجازی آمدند و 
همبستگی های اجتماعی و خیرخواهی در میان مردم شکل 
گرفت، به گونه ای که نزدیک به 41 درصد مردم در کارهای 

خیرخواهانه شرکت کردند«.
وی تصریح کرد در پیک دوم کرونا شــرایط جدیدی ایجاد 
شده است و رصد افکار شهروندان نشان می دهد که میزان 
نگرانی از آینده بیشتر شده و امید به از بین رفتن کرونا کمتر 
شده و وحشت و هراس افزایش یافته و نشان داده که ایمنی 
توده ای کارساز نبوده و باید به دانش ارتباطات و سامان دهی 

به شکل جدی تری فکر کرد.
در پایان این مراســم، بیانیه نهایی هیأت داوران جشــنواره 
روابط عمومی های برتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، فناوری 
و مؤسســات تابعه وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری، از 
ســوی دکتر حســین افخمی، اســتاد گروه روابط عمومی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی و رئیس هیأت داوران جشنواره 

قرائت شد.
این جشنواره شامل سه محور عمومی شامل »اطالع رسانی و 
ارتباط با رسانه ها«، »تبلیغات و انتشارات در راستای اجرای 
مدیریت ســبز« و »روابط عمومــی الکترونیک« و دو محور 
ویژه شامل »مدیریت سبز و مصرف بهینه منابع« و »مسئولیت 
اجتماعی« بود و آثار برگزیده ارســالی روابط عمومی ها از 
دستاوردها و عملکردهای آنها، از ابتدای سال 1397 تا پایان 
مهرمــاه 139۸ در این محورهای پنج  گانه ارزیابی شــد که 
دانشگاه تهران، توانست در محور »اطالع رسانی و ارتباط با 

رسانه ها« رتبه نخست را در کل کشور کسب کند.
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پنجمین اجالس رؤســای دانشگاه های برتر ایران و روسیه، با 
حضور مقامات علمی، سیاسی و فرهنگی دو کشور و با هدف 

گسترش و تعمیق روابط علمی و دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، این اجالس با حضور 
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری ایران، وزیر علوم و آموزش 
عالی روسیه، سفرای دو کشور، مشاور ارشد وزیر امور خارجه 
ایران، رایزن علمی ایران در روســیه، نماینده معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و رؤسای دانشگاه های برتر ایران و 

روسیه، 17 تیر 1399، برگزار شد.
در ابتــدای این اجالس دکتر والری فالکــوف، وزیر علوم و 
آموزش عالی روســیه، ضمن تشکر از دانشگاه دولتی مسکو 
و دانشــگاه تهران برای هماهنگی در برگزاری این نشست ها 
گفت: »تعــداد حضور دانشــگاه ها در این اجــالس بیانگر 
مؤثربودن همکاری های دو جانبه علمی دانشگاهی است و در 
این سال های اخیر پیشرفت های خوبی در زمینه همکاری های 

دانشگاهی و تبادالت علمی صورت گرفته است«.
وی بــا بیان اینکه مــا در زمینه آموزش و پــرورش همواره 
حرف های بسیاری برای گفتن داشته ایم، افزود: »از سال 19۶0 
همکاری های دانشــگاهی روسیه با ایران شروع شده است. از 
آن ســال تا کنون تعدادی از دانشجویان دانشگاه های ایران در 
دانشگاه های روسیه پذیرفته شــده اند و در نظر داریم تا برای 
ســال 2020 تعداد 90 دانشــجوی ایرانی را در دانشگاه های 

روسیه پذیرش کنیم«.
دکتر فالکوف خاطرنشــان کرد: »از ســال 2017 با همکاری 
وزارت علوم و وزارت امور خارجه نقشه راهی را برای افزایش 

پذیرش دانشــجو در دانشگاه های دو کشور طراحی کرده ایم. 
من در این فرصت از رؤسای دانشگاه دولتی مسکو و دانشگاه 
تهران که این روابط را به خوبی پیش می برند، تشــکر می کنم 
و امیدوارم با برگزاری این اجالس تصمیمات جدی در حوزه 
آموزش عالی گرفته شــود که نتایج خوبی را به همراه داشته 

باشد«.
ســپس دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
بــا ابراز خرســندی از حضور در پنجمین اجالس رؤســای 
دانشگاه های برتر ایران و روسیه گفت: »امروز شاهد گردهمایی 
دانشگاهیان و مســئوالن آموزش عالی و علوم و فناوری دو 
کشور بزرگ ایران و روسیه، البته به شکلی جدید و در فضای 

مجازی، هستم«.
وی افــزود: »چنین ارتباطی گرچــه از پیامدهای کووید -19 
اســت، اما در صورت برنامه ریزی و اتخاذ شیوه های خالقانه 
از سوی دانشگاهیان، محققان و دانشجویان دو کشور، می تواند 
بســتر بسیار مناسبی را برای ادامه و حتی تقویت و توسعه هر 
چه بیشــتر مراودات و تعامالت علمی و تحقیقاتی و فناورانه 
میان دو کشور فراهم کند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
جمهوری اســالمی ایران از این نشست مبتکرانه و همفکری 

رؤسای دانشگاه های بزرگ دو کشور حمایت می کند«.
بــه گفته دکتر غالمی، همکاری هــای همه جانبه میان ایران و 
روسیه، به ویژه همکاری های علمی و تحقیقاتی، برای توسعه 
پایدار و شــکوفایی و رونق اقتصاد دانشــی و تجاری سازی 
محصوالت علمی دو کشور و منطقه بسیار حائز اهمیت است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان اینکه طی سال های اخیر، 

پنجمين اجالس رؤسای دانشگاه های برتر ايران و روسيه برگزار شد

ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126  25



شاهد روابط علمی و تحقیقاتی خوبی میان دانشگاه ها و مراکز 
علمی دو کشور بوده ایم، تاکید کرد: »یقین دارم که ظرفیت های 
بیشتری برای گســترش این تعامالت و همکاری های علمی 
وجود دارد و شرایط خاص حاکم بر جهان و دو کشور روسیه 
و ایران نخواهد توانست خللی در کمرنگ شدن این تعامالت 
و همکاری هــای علمی دو جانبه ایجاد کند. این مهم فقط در 
سایه عزم و اراده و خالقیت و ابتکار دانشگاهیان و محققان و 

البته، حمایت های مسئوالن دو کشور محقق خواهد شد«.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: »امروزه 
ما در حال ســپری کردن دوره همه گیری کووید -19 هستیم. 
اگرچه این ویروس فرصت هایی را برای جامعه علمی، به ویژه 
فعالیت های مجازی و بهره گیری از فضای ســایبری و کاهش 
هزینه ها، ایجاد کرده اســت، اما بدون شک چالش های جدی 
را پیش روی دانشگاهیان و دانشمندان قرار داده است که باید 
بــه آنها توجه کرد. در این دوره با کاهش فعالیت های میدانی، 
آزمایشگاهی و کارگاهی مواجه شده ایم که سبب می شود تا در 
توسعه علوم کاربردی، مهندسی و فناوری به چالش برخورد 
کنیم. چنین به نظر می رسد که با کوچک تر شدن اقتصاد جهانی، 

تولید و تبادل علم در دنیا نیز روندی نزولی پیدا می کند«.
دکتــر غالمی در ادامه افزود: »اگر صنایع تولیدی، توریســتی 
و حتی ورزشــی، با گام هایی نامطمئن و به آهستگی حرکت 
می کند، احتماالً صنعت جذب دانشجوی بین المللی نیز با رکود 
مواجه خواهد شد. هم اکنون می توان مدعی شد که پروژه های 
مشترک، مقاالت علمی مشترک، و دوره های مشترک تحصیلی 
با سکته، اگرچه ناقص، مواجه شده اند و نیاز به بازتوانی دارند«.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان اینکه دوران شــیوع 
کرونا فرصت هایی را نیز پدید آورده اســت، افزود: »فرصتی 
که بیندیشیم تاکنون چه کرده ایم و می خواهیم به کجا برویم. 
اکنون فرصتی پیدا شده که به زیرساخت های نرم و سامان دهی 
علمی در درون کشور و در میان کشورها و منطقه بپردازیم تا 

در پساکرونا حرکت منطقی تر و با شتابی بیشتر داشته باشیم«.

وی در پایان تاکید کرد: »با دسترسی آزاد اعضای هیأت علمی 
و محققان یک منطقه به دانش تولید شده در هر کشور، تجمیع 
اطالعات علمی و ســهل الوصول بودن آن در سطح بین الملل 
و منطقه، اعتباردهی به مدارک دانشگاه های کشورهای همکار 
و ایجــاد پروتکل هــای مربوط، توســعه همکاری های دو و 
چندجانبه از طریق فضای سایبری، و انتقال تجارب مدیریتی و 
راه حل های توسعه اقتصاد دانشگاهی می توان بسترهایی را برای 

جهش آتی همکاری ها فراهم آورد«.
در ادامه اجالس لوان جاگاریان، سفیر روسیه فدراتیو در ایران، 
بیان کرد: »مــا اهمیت خاصی برای همکاری های علمی قائل 
هستیم و هم اکنون می توان گفت یک شراکت راهبردی در این 
زمینه وجود دارد. برای گسترش و بهبود تبادالت علمی، هر دو 
طرف روســی و ایرانی همواره فعالیت های خوبی داشته اند و 
این امر مرهون تالش های رؤسای دو دانشگاه دولتی مسکو و 

تهران و همچنین دیگر دانشگاه ها است«.
سفیر روســیه فدراتیو در ایران خاطر نشــان کرد: »با وجود 
شرایط جدید کرونایی نیز می توانیم به صورت مجازی در مورد 

گسترش روابط ایران و روسیه به توافقات الزم دست یابیم«.
وی در ادامه در خصوص گســترش زبان روسی خاطرنشان 
کرد: »رایزنی فرهنگی برای تدریس زبان فارســی در روسیه 
صورت گرفته اســت و آموزش زبان روسی در دانشگاه های 
ایران انجام شده است و همچنین رایزنی های فرهنگی دیگری 

نیز برنامه ریزی و برخی از آنها محقق شده است«.
دکتر کاظم جاللی، ســفیر ایران در روســیه، نیز با بیان اینکه 
تشکیل اتحادیه دانشگاه های برتر دو کشور نویددهنده روابط 
عمیق آینده دو ملت است، افزود: »وقتی نخبگان یک کشور و 
دانشگاهیان در کنار هم جمع می شوند نشان دهنده آن است که 
ما داریم به یک فهم و زبان مشــترک نزدیک می شویم. امروز 
روابط ایران و روسیه در ابعاد نظامی، سیاسی، دفاعی و امنیتی 
رو به گســترش اســت، اما به لحاظ فرهنگی نیز نیازمند این 
هستیم تا بر روی اشتراکات فرهنگی با هدف نزدیکی دو ملت 
همکاری کنیم. بهترین زبان نزدیکی نمایندگان دو کشور زبان 
علم، فناوری و دانش است که شما دانشگاهیان نمایندگی این 

زبان را بر عهده دارید«.
وی افزود: »با همکاری نزدیک نیروهای علمی، تبادل دانشجو، 
تقویت زبان روسی در ایران و زبان فارسی در روسیه و همچنین 
گردهمایی کسانی که عالقه مند گسترش روابط هستند هر روز 
می توانیم شاهد برداشته شدن گام های بیشتری برای گسترش و 

پیشرفت روابط دو جانبه باشیم«.
دکتر مهدی ســنایی، مشاور ارشــد وزیر امور خارجه ایران و 
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ســفیر سابق ایران در روسیه، حضور وزرای علوم دو کشور را 
نشان دهنده اهمیت برگزاری این اجالس برشمرد و گفت: »بدون 
تردید همکاری های دانشگاهی یکی از محورهای اصلی روابط 
دو کشور ایران و روسیه است. این روابط بین دانشگاهی هم در 
ذات خود دارای اهمیت است و هم به فهم و شناخت بیشتر دو 
کشور از یکدیگر کمک می کند، همچنین می تواند پشتوانه دیگر 

روابطی چون سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار بگیرد«.
وی ضمن قدردانی از رؤســای دانشگاه های دولتی مسکو و 
تهران برای تأســیس و تقویت اتحادیه دانشگاه های دو کشور 
افــزود: »از زمان تأســیس این اتحادیه مرتباً و هر ســاله این 
نشست ها برگزار شده است. مدت پنج سال از تأسیس اتحادیه 
دانشگاه های ایران و روسیه می گذرد و الزم است یک ارزیابی 
از تفاهم نامه ها و اسنادی که به امضا رسیده است نیز صورت 
بگیرد. یقیناً این اجالس ها دســتاوردهای بسیاری را به همراه 
داشــته است، اما تداوم آن نیازمند یک ارزیابی مجدد است تا 

نقاط قوت و ضعف شناسایی شود«.
دکتر ســنایی در ادامه با اشــاره به بحران بیماری کرونا تاکید 
کرد: »این بحران به رغم همه ســختی ها و دشــواری هایی که 
ایجاد کرده اســت، برای حوزه آموزش بستري متفاوتی را در 
فضای مجازی فراهــم آورده و وبینارهای متعددی که برگزار 
می شود نشان دهنده تسهیل ارتباطات و همچنین صرفه جویی 

در هزینه های رفت و آمد، اقامت و تشریفات است«.
مشاور ارشد وزیر امور خارجه در پایان خاطر نشان کرد: »در 
حوزه آموزش حتی پیش از جدی شدن کرونا بحث استفاده از 
فضای مجازی از سوی استادان و دانشمندان طرح شده بود، بر 

این اســاس اگر کرونا هم برطرف شود، بسیاری از حوزه های 
آموزشی در فضای مجازی باقی خواهند ماند«.

در بخش دیگری از این نشست دکتر محمود نیلی احمدآبادی، 
رئیس دانشگاه تهران، با اشاره به عملکرد دانشگاهی دو کشور 
ایران و روســیه در پنج ســال اخیر گفــت: »نتایج ارزیابی ها 
نشــان دهنده آن اســت که برگزاری این نشست ها منجر به 
افزایش رشد تبادل استاد و دانشجو شده است. اگر چه رقم این 
تبادالت با توجه به در نظر گرفتن توانمندی ها و حجم نیازها 
می تواند بیشتر از آمار کنونی باشد. این نشست ها باعث توسعه 
روابط بین محققان و دانشگاهیان دو کشور شده است و امروزه 
می توانیم ادعا کنیم که اطالعات ما از عالیق و توانمندی های 

دانشگاه های دو طرف نسبت به گذشته بسیار بیشتر است«.
وی افزود: »طی چند سال گذشته حدود 40 دانشجو روسی و 
3۸ استاد از دانشگاه های روسیه در دانشگاه تهران و بیش از 20 
استاد از دانشگاه تهران در دانشگاه های روسیه حضور داشتند. 
اخیراً نیز در نظر داشتیم تا 13 دانشجو به روسیه اعزام کنیم که 

به دلیل شیوع کرونا این موضوع به تعویق افتاده است«.
به گفته رئیس دانشگاه تهران، سطح همکاری های آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه های ایران و روسیه هنوز به سطح و گسترش 
همکاری های اقتصادی و سیاسی دو کشور نرسیده و نیاز است 

تا در این زمینه تالش های بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تأثیر این بحران در جهان 
اظهار کرد: »ویروس کرونا جایگاه ویژه علم و فناوری را نشان 
داد، امــروز دنیا برای مقابله با ایــن ویروس بیش از هر زمان 
دیگر به علم متکی اســت. هر چه ما در حوزه علم و فناوری 

ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126  27



پیشرفت بیشتری داشته باشیم در مقابله با این بحران موفق تر 
عمل خواهیم کرد«.

دکتر نیلی احمدآبــادی در ادامه بیان کرد: »علم باید از پایه تا 
کاربرد در تمام موضوعات هماننــد یک زنجیره مورد توجه 
قرار بگیرد و دانشــگاه ها باید به عنوان محور اصلی علم بیش 
از گذشته توسعه پیدا کنند. لذا دانشــگاه های ایران و روسیه 
می توانند با مدیران و سیاست گذاران دو کشور صحبت کنند 
تا توجه آنها به ســرمایه گذاری در حوزه علم و فناوری بیشتر 
معطوف شــود. با رویکرد و همکاری های علمی، آینده مردم 
تضمین خواهد شــد، در غیر این صورت با آسیب های جدی 

مواجه خواهیم بود«.
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: »از زمان شیوع بحران کرونا در 
دانشگاه تهران آموزش مجازی جایگزین آموزش های حضوری 
شد. همچنین در این زمینه آنچه مهم است و باید مورد توجه 
قرار بگیرد آموزش های بین رشــته ای اســت، به همین دلیل 
تالش کردیم تا بین دانشگاه های مختلف کشور همکاری هایی 
صورت بگیرد که البته نتایج خوبی را به همراه داشت. با توجه 
به مسائل و مشکالت پیش آمده دانشگاه ها باید با استناد به علم 
و دانشی که دارند به دولت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی 
مشورت دهند و خوشبختانه در این زمینه گزارش های متعددی 

به دولت و مجلس ارائه شده است«.
وی ضمن ارائه پیشــنهاد تشــکیل کمیته ای بین دانشگاه های 
ایران و روسیه گفت: »با تشکیل این کمیته دانشگاه ها می توانند 
تجارب و یافته های خود را در زمینه ویروس کرونا با یکدیگر 
مبادله کنند تا با همکاری مشــترک دانشگاه های دو کشور هر 
چه سریع تر بتوانیم بر این ویروس غلبه پیدا کنیم. این بحران 
همکاری های بین المللی را تحت تأثیر قرار داد، اما نکته قابل 
توجه این اســت که با توســعه فناوری اطالعات می توانیم 

همکاری های آموزشی و پژوهشی را ادامه دهیم«.
دکتر نیلی احمدآبادی عنوان کرد: »بر اســاس توافق صورت 
گرفته قرار اســت تا دوره های مشــترک بین دانشــگاه های 
ایران و روســیه شکل گیرد. همچنین ما نگران تبادل دانشجو 
بودیم که البته با اســتفاده از آموزش مجازی این مشکل رفع 
شــده است. دانشگاه های دو کشــور در حوزه زبان فارسی و 
روســی همکاری های خوبی داشــتند، اما توسعه همکاری 
در حوزه های دیگر هم الزم اســت و یکی از روش هایی که 
می تواند همکاری ها را بیشتر توسعه دهد طرح های مشترک با 

سرمایه گذاری مشترک دانشگاه ها است«.
رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر نقش جوانان در آینده و توسعه 
کشــور گفت: »ما باید از این فضای پیش آمده استفاده کنیم تا 

جوانان دو کشور به ویژه در دانشگاه ها بیشتر با هم ارتباط داشته 
باشند. قرار بود تا در این نشست جوانان هم حضور پیدا کنند 
که امیدواریم در قالب یک وبینار حتماً بتوانیم چنین نشســتی 
را برگزار کنیم. این موضوع کمک خواهد کرد تا مشــارکت 
بیشتری محقق شــود، جوانان هســتند که آینده روابط ما را 
تضمین می کنند و هر چه آنها در این زمینه فعال تر شوند قطعًا 
بهتر می توانیم در حفظ و توســعه همکاری ها بیش از گذشته 

اطمینان حاصل کنیم«.
وی با اشــاره به بیانیه تدوین شــده پنجمین اجالس رؤسای 
دانشگاه های برتر ایران و روســیه خاطرنشان کرد: »محتوای 
این بیانیه عمدتاً برگرفته از نکات عنوان شده از سوی رؤسای 
دانشــگاه های دو طرف اســت. همه عالقه مند به گســترش 
همکاری ها هستند و مبدأ این همکاری ها تبادل استاد و دانشجو 

و دوره ها و پروژه های مشترک است«.
دکتر ویکتور آنتونویچ سادونیچی، رئیس دانشگاه دولتی مسکو، 
نیز گفــت: »این اجالس فعالیت خود را از آوریل 2017 آغاز 
کرده است که پس از آن به صورت توافقی اجالس های مختلفی 
میان دانشگاه های دو کشور برگزار شده است. در اولین اجالس 
رؤسای دانشگاه های برتر، رقابت پذیری و نقش پارک های علم 
و فناوری مورد بررســی قرار گرفت و در دومین اجالس به 

بررسی وضعیت علمی دانشگاه های دو کشور پرداخته شد«.
وی افزود: »باید روابط علمی میان دو کشــور توسعه پیدا کند 
و این روابط با وجود ویروس کرونا نیز ادامه یابد. امســال به 
دلیل همه گیری کرونا، این اجالس به صورت مجازی برگزار 
می شود و تا کنون دانشگاه های دو کشور در زمینه های مختلف 

به بررسی و فعالیت های علمی پرداخته اند«.
دکتر ســادونیچی، با بیان اینکه در سومین اجالس رتبه بندی 
دانشــگاه ها مورد بررســی قرار گرفت افــزود: »همچنین در 
چهارمین اجالس که به میزبانی دانشــگاه تهران برگزار شد، 
حمایت های ویژه ای در خصوص گســترش زبان فارســی و 
روسی صورت گرفت و در این دوره نیز شاهد گسترش روابط 

علمی و تبادل استاد و دانشجو هستیم«.
در بخش دیگری از این اجالس، رؤســای دانشگاه های برتر 
دو کشور در خصوص موضوعات مختلف به ایراد سخنرانی 
پرداختند. پنجمین اجالس رؤسای دانشگاه های برتر ایران و 
روســیه که با حضور مقامات علمی و سیاسی دو کشور، 24 
دانشگاه برتر روسیه و 13دانشگاه برتر ایران به همراه دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم 
پزشکی ایران و دانشگاه گیالن برگزار شد، با تدوین بیانیه و با 
تأکید بر گسترش همکاری های دو جانبه به کار خود پایان داد.
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قرارداد راهبردی ایران و چین با حضور وزیر امور خارجه در 
نشست مشترک خوشه های علمی دانشگاه تهران مورد نقد و 

بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت 
پژوهشــی، هشتمین نشســت مشترک خوشــه های علمی 
اقتصــادی و اجتماعی، یکم مرداد 1399، با هدف بررســی 
ابعاد مختلف تفاهم نامه 25ســاله با کشور چین و فرصت ها 
و تهدیدهای آن برای کشــور، با حضــور دکتر محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجــه؛ دکتر محمود نیلی احمدآبادی، 
رئیس دانشــگاه تهران؛ نمایندگانــی از هیأت دولت، برخی 
از مســئوالن وزارت امورخارجه، معاونان دانشگاه تهران و 

اعضای هیأت علمی دانشگاه های بزرگ کشور برگزار شد.
در این نشســت دکتر نیلــی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه 
تهران، اختصاص دادن یکی از جلســات خوشه های علمی 
دانشــگاه های بزرگ کشور به موضوع پیش نویس تفاهم نامه 
همــکاری میان ایران و چین را نشــانه اهمیت این موضوع 
دانست و طرح بحث درباره این سند در فضای دانشگاهی و 

علمی را هدف برگزاری این نشست توصیف کرد.
وی مهمترین نکته طرح شده در این نشست را توافق همگانی 
درباره اهمیت سیاســت تعامل همه جانبه کشور با دنیا عنوان 
کرد و افزود: »با توجه به شــرایط ویژه ای که کشور به سبب 
تحریم های گســترده آمریکا در آن قرار دارد، این تفاهم نامه 
دارای اهمیت زیاد در داخل و در ســطح بین المللی است و 

دانشگاه تهران در صورت لزوم، آمادگی برگزاری نشست های 
بیشتر در زمینه بررسی این موضوع را دارد«.

در ادامه، دکتر ظریف، وزیر امورخارجه، پس از بیان پرسش ها 
و نکات طرح شــده از ســوی متخصصان عضو خوشه های 
علمی دانشــگاه تهران، برقراری رابطه گســترده میان ایران 
و کشــورهای دنیا را امری الزم برشمرد و گفت: »شناخت 
و تحلیل عرصه سیاســی جهانی و روابط بین الملل اهمیتی 
بنیادین دارد و بر این اســاس باید متوجه پدیده تغییر »مراکز 
قــدرت« و »منابع قدرت« از غرب به شــرق یا به اصطالح 
از آتالنتیک به پاســیفیک در ســال های گذشته بود و چنین 
تغییراتی باید در تصمیم گیری های کالن کشــور مورد توجه 

قرار گیرد«.
وی افــزود: »بــا توجه به ایــن مهم و همچنین سیاســت 
همه جانبه گرایی و تعادل در روابط بین المللی کشور جمهوری 
اسالمی ایران، روابط با کشور چین به عنوان یک مرکز قدرت 
در حال شکل گیری نوین در جهان، اهمیت زیادی برای منافع 

کشور دارد«.
دکتر ظریف، با اشاره به اینکه کشور چین تفاهم های مشابهی 
را در سطوح مختلف با کشــورهای دیگر دارد، اظهار کرد: 
»در ســال های گذشته به سبب مســائل ناشی از تحریم های 
بین المللی، کشــور چین حاضر به عقد چنین تفاهم نامه ای با 
کشــور نبود. این امر بعد از توافق برجام ممکن شد و کشور 
چین حاضر به جاری ساختن تفاهم نامه ای چندجانبه با کشور 
ایران شد که در دیدار بین رؤسای جمهور دو کشور در سال 

با حضور وزیر امور خارجه

 قرارداد راهبردی ايران و چين در دانشگاه تهران بررسی شد
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گذشــته این موضوع طرح و مورد توافق اولیه قرار گرفت.
مسأله ای که در رســانه ها نیز اعالم شد. بنابراین همکاری با 
کشور چین موضوعی نبوده است که در مورد آن پنهان کاری 

شده باشد«.
به گفته وزیر امور خارجه در روابط بین الملل تمامی کشورها 
به دنبال منافع خود هســتند و کشــوری حاضر نیست برای 
منافع کشــور دیگــری از منافع خود چشم پوشــی کند. از 
این رو کشــورها باید مراقب منافع ملی خود در چهارچوب 

همکاری های بین المللی باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: »سرمایه گذاری 
برای توسعه کشور امری الزم است و کشور به آن نیاز دارد و 
باید از ظرفیت سرمایه های بین المللی استفاده کرد. در شرایط 
حاضر که اقتصاد دنیا به ســبب بحــران کرونا لطمه دیده و 
بســیاری از کشورها دچار مشکالت بسیاری شده اند، کشور 
چین از معدود کشورهای دارای منابع پولی است که حاضر 

به سرمایه گذاری در ایران است«.
دکتر ظریف در ادامه خاطرنشــان کرد: »جمهوری اســالمی 
ایران به غیر از رژیم اشــغالگر قدس آماده همکاری با همه 
کشورهای جهان در چهارچوب منافع دوجانبه است و از عقد 
قراردادهای همکاری مورد تفاهم استقبال می کند، اما مسأله 
این اســت که عمده کشــورهای جهان از جمله کشورهای 
اروپایی از ترس تحریم هــای آمریکا حاضر به اقدام در این 

زمینه نیستند«.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: »پس از توافق بین رؤســای 
جمهور دو کشــور، تدوین متن تفاهم نامه به وزارت اقتصاد 
و دارایی محول شــد، اما پس از طی مدتی قرار بر این شــد 
تا مســئولیت تدوین تفاهم نامه با نظــارت دکتر الریجانی، 
بــه عهده وزارت امور خارجه باشــد که مــورد قبول همه 
دستگاه های مســئول قرار گرفت. طبق عرف بین الملل متن 
چنین تفاهم نامه هایی نباید قبل از مذاکرات نهایی علنی شود 
و علنی شدن پیش نویس از طرف وزارت امور خارجه نبوده 

است«.
وی از تمایل دولت براي عقد تفاهم نامه با کشورهای بیشتری 
خبر داد و افزود: »در حال حاضر با توجه به تمایل کشور چین 
باید با هدف به حداکثر رساندن منافع کشور در شرایط حاضر 
از موقعیت ایجاد شــده نهایت بهره برداری صورت گیرد. با 
توجه به بحران اقتصادی جهانی ناشی از ویروس کرونا، چین 
جزء معدود کشورهایی است که از منابع پولی الزم برخوردار 

بوده و حاضر به سرمایه گذاری در ایران است«.
دکتر ظریف در پایان سخنان خود گفت: »روابط ایران با چین 

در مرحله گذار تغییر کانون های قدرت، به ضرر آمریکا و به 
نفع چین اســت و می توان گفت این مسأله یکی از مهمترین 
انگیزه های کشور چین در عقد این تفاهم نامه است. همچنین 
ارزش ســرمایه اجتماعی به عنوان منبع قدرت در حکومت 
مورد اهمیت و حفظ این منبع قدرت برای کشور بسیار مهم 

و ارزشمند است«.
در بخش دیگر این نشســت و پس از ارائه توضیحات وزیر 
امور خارجه ایران در رابطه با فرایند طی شــده براي تدوین 
تفاهم نامه و نحوه اطالع رسانی این قرارداد در مقاطع مختلف، 
اعضای حاضر از ابعاد مختلف به طرح مزایا، معایب، ابهامات 
و پیشنهادات خود در خصوص تفاهم نامه مذکور با توجه به 

سخنان طرح شده پرداختند.
اشاره به تجربه های تاریخی تلخ مردم ایران از همکاری کشور 
در دوره های گذشته با قدرت های خارجی و تأثیرگذاری این 
موضــوع روی داوری آنها درباره روابط بین المللی؛ توجه به 
استقالل کشــور و اهمیت بنیادین این موضوع برای مردم و 
لحاظ آن در انعقاد هرگونه تفاهم با کشورهای دیگر؛ اقدامات 
جدی برای افزایش سرمایه اجتماعی دولت و تالش برای عدم 
ایجاد آسیب به اعتماد میان ملت و دولت؛ پیشنهاد بهره گیری 
از متخصصان و نخبگان کشــور در اصالحات احتمالی این 
تفاهم نامه؛ لزوم تشریح علت تعیین مدت زمان 25 سال برای 
این تفاهم نامه و نگرانی جدی درباره بهره برداری های سیاسی 
و جناحی از این تفاهم نامه و ممانعت های احتمالی در اجرای 
کارامد را می توان از جمله نکات طرح شده از سوی اعضای 

خوشه های علمی دانشگاه تهران برشمرد.
همچنین اعضاء بر این تأکید کردند که در سایه انعقاد درست 
چنین تفاهم نامه هایی میان ایران و کشــورهای قدرتمند دنیا، 
آمریکا خواهد فهمید که نمی تواند به هر قیمتی سیاست های 
منفعت طلبانه خود را به دیگر کشــورها دیکته کند و خواهد 
پذیرفت که کشــورهای شرقی در شــکل گیری کانون های 

قدرت نقش مؤثری دارند.
اهمیت بازگویی منافع کشور چین در عقد چنین تفاهم نامه ای 
در تنویــر افــکار عمومی، توجه به اهمیت کشــور به دلیل 
وضعیــت کریدوری و قرارگرفتــن آن در کمربند اقتصادی 
راه ابریشم و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در این مسیر تجاری، 
وابســتگی موفقیت این تفاهم نامه به فرجام مسأله برجام و  
FATF؛ لزوم تقویت رشته چین شناسی در دانشگاه های بزرگ 
کشور و توجه به تفاوت چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و 
چین به عنوان یک نظام ایدئولوژیک، از دیگر موارد طرح شده 

توسط اعضای هیأت علمی در این نشست بود.
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بیست و هشــتمین اجالس رؤسای دانشــگاه های بزرگ 
کشور،  به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و رئیس اجالس رؤسای 
دانشگاه های بزرگ کشــور، در بیست و هشتمین اجالس 
رؤســا که 13 شهریور 1399 به صورت حضوری و مجازی 
برگزار شــد، با بیان اینکه این جلســه در زمان حساس و 
مقارن با آغاز ترم جدید و بازگشایی مجدد دانشگاه تشکیل 
شده است، گفت: »در حال حاضر با توجه به بحران شیوع 
بیماری کرونا و شرایط پیش آمده در وضعیت مبهمی به سر 
می بریم که امیدواریم با بهره جویی و استفاده از تجربه های 
ترم گذشــته بتوانیم ترم آموزشــی آتی را بــه گونه بهتری 

برگزار کنیم«.
دکتر نیلی احمدآبادی، با اشاره به دوره های سیاسی مختلف 
کشــور و تغییرات حاصل از آن تاکید کــرد: »در دو دوره 
ریاست جمهوری دکتر روحانی، می توان گفت تقریبًا با نظام 
مدیریت پایداری در ســطح دانشگاه ها رو به رو بوده ایم، هر 
چند این پایداری در سطوح باالی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری وجود نداشــته اســت. این پایداری مدیریتی در 
دانشگاه ها فرصت خوبی را ایجاد کرد تا دانشگاه ها بتوانند با 
استفاده از خرد جمعی و توجه به نیازهای کشور، برنامه های 
راهبردی مناســبی را در زمینه های علمی و پژوهشی اجرا 
کنند و می توان گفت هم اکنون دانشــگاه ها جزء موفق ترین 
نهادهای کشــور در انجام مأموریت ها و متناســب با اسناد 

باالدستی هستند«.

رئیس دانشــگاه تهران بــا تبیین هم اندیشــی و همکاری 
دانشگاه های بزرگ کشور و برگزاری موفقیت آمیز اجالس 
رؤسای دانشــگاه ها اظهار کرد: »در این دوره، دانشگاه های 
بزرگ کشور با برگزاری مداوم نشست ها توانستند گام های 
مؤثری را براي حل مســائل و مشــکالت پیش روی خود 
بردارند و همچنین راهکارهای مناســب و جدیدی را ارائه 
دهنــد. یقینًا این دانشــگا ه ها با همــکاری نزدیک در کنار 
یکدیگر می توانند هم مشــکالت درون سازمانی خود را به 
حداقل برسانند و هم در ایجاد تغییرات بنیادین در آموزش 

عالی کشور موفق تر عمل کنند«.
رئیس اجالس رؤســای دانشــگاه های بزرگ کشور افزود: 
»دستیابی به سیاست های آموزش عالی به طور معمول نیاز 
بــه زمان دارد و اثرات آن در چند دوره بعد قابل مشــاهده 
است؛ به طور مثال وقتی تصمیم گرفته می شود در حوزه ای 
سرمایه گذاری شود، نیاز به تأمین منابع مالی، انسانی و غیره 
اســت و البته اثر بخشی این اقدامات حداقل چند سال بعد 
خود را نشان می دهد. در حوزه آموزش عالی سیاست های 
مختلفی مورد توجه قرار گرفته اســت، امــا باید بتوانیم با 
همفکــری و تبادل تجربه ها، این سیاســت ها را به صورت 
مدون تر در اختیــار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار 

دهیم«.
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه خاطرنشان کرد: »بسیاری از 
دانشــگاه ها در این دوره توانستند در نسل دانشگاه های سه 
و چهار قرار بگیرند و این تحول بســیار بزرگی اســت که 
در حوزه آموزش عالی اتفــاق افتاده و قطعًا اثرات و نتایج 

بيست و هشتمين اجالس 
رؤسای دانشگاه های 

بزرگ کشور برگزار شد
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ثمربخش آن در آینده کشور تأثیرگذار خواهد بود«.
رئیس دانشگاه تهران، با تشریح وضعیت کنونی آموزش در 
دانشــگاه ها با توجه به شیوع بحران کرونا خاطرنشان کرد: 
»هر چند در حال حاضر و با توجه به بیماری کرونا آموزش 
در دانشگاه ها به صورت مجازی برگزار می شود، اما ممکن 
اســت تغییر یکباره ای در بهبود شرایط و مبارزه با ویروس 
کرونا حاصل آید و دانشــگاه ها باید همواره آمادگی الزم را 
برای هر گونه تغییر وضعیت و در صورت لزوم بازگشت به 
حالت عادی و برگزاری کالس های حضوری داشته باشند«.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: »متأسفانه 
مدتی است شــنیده می شود که عدم حضور دانشجویان در 
دانشــگاه امکان مالی خوبی را برای دانشگاه ها ایجاد کرده، 
در صورتی که تنها کاهش هزینه ای که ما داشته ایم در مورد 
تغذیــه و همچنین تا حدودی مصرف انرژی بوده اســت 
و هزینه نگهــداری خوابگاه ها همچنان وجــود دارد. البته 
هزینه تغذیه هم در ســال گذشــته با توجه به ارائه بودجه 
مازاد از ســوی دولت انجام گرفت که در سال جاری این 
پرداخت اضافه صورت نپذیرفته است. با این حال همچنان 
هزینه های حقوق و دستمزد و پژوهش پرداخت می شود و 
در کنار آن همه دانشــگاه ها ناچار شدند در زمینه توسعه و 
بهبود ساختارهای الکترونیکی خود و تجهیزات مربوط هم 

هزینه های زیادی را متحمل شوند«.
دکتر نیلی احمدآبادی کاهش درآمد را یکی از مشــکالت 
دیگر دانشــگاه ها در شــرایط کنونی توصیف کرد و گفت: 
»بسیاری از دانشــگاه ها درآمدهای متنوعی داشتند که این 
شــرایط منجر به کاهش درآمدهای آنها شده است. در سال 
گذشــته 10 درصد از تخصیص دانشگاه ها پرداخت نشده 
اســت در حالیکه در همان ســال دانشــگاه ها صد در صد 

هزینه های خود را انجام داده بودند«.
رئیس دانشــگاه تهران نتایج آزمون های کارشناسی ارشد و 
دکتری را یکی از مهمترین مســائل مورد بررســی در این 

نشست برشمرد و افزود: »در سال جاری تحصیلی دانشگاه ها، 
چند مرحله ورودی خواهیم داشت؛ یکی پانزدهم شهریور 
که آغاز کار رسمی دانشگاه ها اعالم شده است و بعد اعالم 
نتیجه آزمون دکتری را خواهیم داشــت که قطعًا با شــروع 
ترم جدید منطبق نخواهد شد، همچنین ورودی های جدید 
دوره کارشناســی را نیز در پیــش روی داریم که این چند 
مرحله ورود دانشــجویان می تواند مشــکالتی را به همراه 

داشته باشد«.
رئیس اجالس رؤســای دانشگاه های بزرگ کشور در پایان 
ســخنان خود از حضور مجازی رئیس جمهور در مراســم 
آغاز ســال تحصیلی خبر داد و افزود: »البته تالش خواهیم 
کرد تا به صــورت حضوری این مراســم را برای اعضای 
هیأت علمی و دانشــجویان برگزار کنیم تا بتوانیم این سنت 
حسنه را به صورت رســمی حفظ کنیم و همچنان اهمیت 
نقش و جایگاه دانشــگاه ها را نشــان دهیم، چرا که احترام 
به آموزش عالی تکریم علم ودانش و تضمین آینده کشــور 

است«.
در ادامه بیســت و هشــتمین اجالس رؤسای دانشگاه های 
بزرگ کشــور که با حضور معاون وزیر و رئیس ســازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس 
سازمان سنجش و رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور برگزار 
شــد، بر اساس دستور جلسه، مســائل و موضوعاتی چون 
اتخاذ تدابیر الزم برای آغاز ســال تحصیلی جدید، بررسی 
مشــکالت و تبعات احتمالی ناشــی از تأخیر ناخواسته در 
اعالم نتایج آزمون سراسری و هماهنگی برای مدیریت بهتر 
دانشجویان جدیدالورود، بهره گیری از ظرفیت دانشگاه های 
عضو برای پذیرش درخواست میهمانی دانشجویان دوره های 
کارشناسی و بررسی نحوه همکاری میان دانشگاه های عضو 
برای تولید محتوای آموزش های الکترونیکی در سطح ملی 

و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.
هم چنین مشکالت دانش آموختگان دانشگاه ها برای جذب 
در دستگاه ها و ادارات به ویژه آموزش و پرورش و بررسی 
راه های ایجاد فرصت برابر برای جذب آنان، تأثیر شــرایط 
موجود بر روند فعالیت های پژوهشــی دانشگاه ها و یافتن 
راهکارهای مناسب برای پیشگیری از کندی این فعالیت ها، 
برگــزاری »روز علــوم انســانی و پژوهش« بــا همکاری 
دانشگاه های عضو، بررسی وضعیت ساختار پژوهشکده های 
نیازمحور و تعیین تکلیف آنها و بررســی نحوه همکاری با 
سازمان برنامه و بودجه برای تدوین الیحه بودجه و برنامه 
هفتم توسعه، از دیگر موارد طرح شده در این اجالس بود.

32ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126



وزیر امور خارجه ســوئیس، با بیان اینکه ایران و سوئیس 
احترام متقابل را طی یکصد سال تقویت کرده اند، تالش های 
ویژه سوئیس بر پایه اعتماد از سوی همه طرف ها را، دارای 
نقشــی مهم و کلیــدی در تبادالت بین المللی این کشــور 

توصیف کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مراسم یکصدمین 
ســالگرد حضور دیپلماتیک ســوئیس در ایــران با برپایی 
نمایشگاه »یکصد سال روابط دیپلماتیک ایران و سوئیس« و 
با حضور ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس؛ دکتر 
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران؛ دکتر سید 
محمدکاظم سجادپور، معاون وزیر امور خارجه ایران؛ دکتر 
پیروز حناچی، شــهردار تهران و جمعی از شخصیت های 
علمی، هنری، فرهنگی و ورزشــی، 1۶ شهریور1399، در 

باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.
ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، در این مراسم 
گفت: »باعث خشــنودی من اســت که یکصدمین سالگرد 
حضور دیپلماتیک ســوئیس در ایران را همراه شما گرامی 
می دارم، در حالی که عکس های موجود در این مراســم به 

تاریخ دوستی میان دو کشور گواهی می دهند«.
وی با بیان اینکه این تصاویر فقط آثاری هنری یا تاریخچه ای 
از زمان یــا مکانی ویژه نیســتند، تصریح کرد: »دوســتی 
میان ایران و ســوئیس گنجینــه ای از تصاویری دلکش طی 
یکصد ســال پدید آورده و بزرگداشِت دوستی ما در حلقه 
گنجینه های فرهنگی در موزه نگارســتان، نه تنها بر ارزش 
واالی این شــراکت دیرین، بلکه بر عشق مشترک ما به هنر 

نیز تأکید دارد«.
وزیر امور خارجه سوئیس خاطرنشان کرد: »روابط دوستانه 
بین ســوئیس و ایران به سال 1۸73 باز می گردد، زمانی که 

دو کشور با هم پیمان دوستی و بازرگانی به امضا رساندند 
و البته چند دهه طول کشید تا روابط دیپلماتیک رسمی بین 

دو کشور برقرار شود«.
کاســیس، با بیان اینکه هدف ما همیشه این بوده که منافع 
هر دو طرف را تقویت کنیم، افزود: »ایران و سوئیس با هم 
تفاوت دارند و این خوب است. دیپلماسی در جست وجوی 
یکنواختی و همسانی نیست، بلکه به تفاوت ها عالقه دارد و 
مشتاق اســت تا آنها را در بربگیرد. دیپلماسی به دو کشور 
اجازه داده تا نزدیک تر شویم و طی صد سال گذشته، همراه 

هم پیشرفت کنیم«.
وی با تأکید بر اینکه تبادل دانش نقش مهمي در روابط بین 
دو کشور ایفا می کند، افزود: »بسیاری از دانشجویان ایرانی 
برای تحصیل به ســوئیس سفر می کنند و همچنین حضور 
دانشجوهای سوئیسی در ایران نیز گواه این واقعیت است«.
وزیر امور خارجه سوئیس، با عنوان اینکه مجموعه موجود 
در باغ موزه نگارســتان قابل ســتایش است، گفت: »مکانی 
که ما در آن گرد هم آمده ایم نمادی برای هنر اســت؛ طی 
ســالیان بسیار، باغ نگارســتان مأوا و جایگاه مدرسه هنری 
کمال الملک بود. نقاشی های او را می توان در بخش ویژه ای 

از باغ موزه نگارستان دید و ستایش کرد«.
کاســیس در پایان ســخنان خود گفت: »آموزش، فرهنگ، 
تالش های ویژه، امداد در بالیا و حقوق بشــر پنج ســتون 
روابط صد ساله دو کشور هستند. این پنج ستون نمی توانند 
بدون گفتمان مســتمر به حیات خود ادامــه دهند. ایران و 
ســوئیس دو ملت متفاوت اند و هریک عالیق و منافع خود 
را دارند. با این همه، دو ملت ما، همچنان در داشتن روحی 

سخاوتمند و فکری کنجکاو با هم شریکند«.
در ابتدای این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 

وزیر امور خارجه سوئیس در دانشگاه تهران:

ايران و سوئيس احترام متقابل را طی يکصد سال تقويت کرده اند
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دانشــگاه تهران، ضمن خوش آمدگویی بــه وزیر خارجه 
ســوئیس و هیأت همراه، به ســوابق همکاری و مبادالت 
دانشــگاه تهران با دانشــگاه ها و مراکز علمــی و فرهنگی 
ســوئیس در سال های اخیر اشاره کرد و از آمادگی دانشگاه 

تهران برای توسعه روابط علمی دو کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه دانشگاه تهران دانشگاه پیشرو ایران است، 
گفت: »در حال حاضر این دانشگاه حدود 45 هزار دانشجو 
دارد که بیش از ۶0 درصد آن در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
مشــغول به تحصیل هســتند. این دانشجویان که با شرکت 
در آزمــون ورودی به دانشــگاه راه پیــدا می کنند، از میان 
بهترین ها انتخاب می شوند و به همین دلیل، دانشگاه تهران، 
همواره نقشی مهم در توسعه اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و 

اقتصادی کشور داشته است«.
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه، با بیان جایگاه صلح آمیز و 
همچنین علمی کشــور سوئیس در مناقشات جهانی افزود: 
»کشور سوئیس سیستم آموزشی عالی قابل توجهی دارد که 
اندیشــمندان و فرهیختگان زیادی را به جهان معرفی کرده 
است و این کشــور در حوزه کاربردی کردن علم و دانش 
نیز همواره پیش رو محســوب می شود. تعداد قابل توجهی 
از اعضای هیأت علمی دانشــگاه تهران، از دانش آموختگان 

دانشگاه های سوئیس هستند«.
وی ضمن تبیین تاریخچه همکاری های آکادمیک دانشــگاه 
تهران با کشــور سوئیس، بازدید و سخنرانی رئیس جمهور 
وقت کشور سوئیس در 2۸ فوریه 201۶ و نیز بازدید وزیر 
آمــوزش، پژوهش و نوآوری آن کشــور و هیأت همراه از 
دانشــگاه تهران، پــارک علم و فناوری و آزمایشــگاه های 
پردیس دانشــکده های فنی در سال 2017 را از جمله نقاط 

روشن و اخیر روابط علمی دو کشور برشمرد.
دکتر نیلی احمدآبادی اظهار کرد: »دانشــگاه تهران، روابط 
علمــی نزدیکی با مراکز معتبر علمی و پژوهشــی کشــور 
 ETH Zurich، EPFL ،سوئیس از جمله دانشــگاه زوریخ
در لوزان، دانشــگاه علوم کاربردی زوریخ و EMPA دارد. 
ما در سال 2017 بازدیدی از دانشگاه های سوئیس داشته ایم 
و می توان گفت این کشــور نمونه خوبی از کاربردی شدن 
دانش و پژوهش های دانشگاهی و تبدیل دانش به محصول 

است«.
رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: 
»با پایان پاندمی کرونا، شاهد تقویت و همکاری بیشتر بین 
دانشگاه تهران و دانشگاه های کشور سوئیس خواهیم بود و 
امید دارم دوستی و همکاری دو کشور در سال های پیش رو 

همچنان پایدار باقی بماند«.
دکتر ســید محمدکاظم سجادپور، معاون وزیر امور خارجه 
و رئیس مرکز مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور 
خارجه، نیز با اشــاره به وجود 50 میلیون سند تاریخی در 
مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران گفت: »بررسی اسناد 
تاریخی روابط ایران و سوئیس نشان دهنده عالقه و جذابیت 
دو ملت نســبت به هم در زمینه های متنوع چون آموزش، 
هنر، موسیقی و دیپلماسی است. نه تنها دیپلماسی تئوریک، 
بلکه دیپلماسی عملی ســوئیس مانند بی طرفی و ایده های 
انســانی نیز همواره برای ایران جذاب بوده است. هر چند 
ایران همانند ســوئیس طی دو جنگ جهانی اعالم بی طرفی 
کرد، اما این بی طرفــی از جانب قدرت های بزرگ رعایت 

نشد«.
وی افــزود: »میانجیگری و پل ســازی در ابعــاد مختلف، 
شــاخصه دوم روابط دو کشور است. ســوئیس نه تنها در 
صنعت پل ســازی، بلکه در پل ســازی دیپلماتیک با ایران 
همکاری داشــت و پل میــان ایران و آلمــان برای نجات 

ایرانیان ساکن در زمان اشغال فرانسه بود«.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: »سومین شاخصه روابط 
دو کشــور همکاری در موضوعات مختلف امور اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کمک های بشردوستانه است 
و امیدواریــم این روابــط چند بعدی هر چه گســترده تر، 

عمیق تر و دوستانه تر ادامه یابد«.
این برنامه به دعوت سفارت سوئیس در تهران و به مناسبت 
حضور وزیر خارجه ســوئیس در ایران و افتتاح نمایشگاه 
»یکصد ســال روابط دیپلماتیک ایران و ســوئیس« برگزار 
شد. در این نمایشگاه اســناد و عکس های روابط سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور طی یک قرن گذشته، با 
مشارکت مرکز اســناد وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران 
و ســفارت سوئیس در تهران به معرض بازدید عالقه مندان 

گذاشته شد. 
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دانشــــــگــاه و کـــــــــرونا

هفتمین نشست خوشه اقتصادی و 
اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد

اعطای لوح تقدیر »کمپین دانشجویی در 
خانه بمانیم«

 به کانون دانشجویی همیاران سالمت 
روان دانشگاه تهران

با هدف تقدیر از کادر درمان کشور 
ساخته شد

قطعه »نوای آدمیت« با آهنگسازی عضو 
هیأت علمی دانشگاه تهران



هفتمين نشست خوشه اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد

هفتمین نشست خوشه اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران 
بــا موضوع جهش تولید، فرصت ها و چالش های پیش رو 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت 
پژوهشی، در ادامه جلسات خوشــه های علمی دانشگاه 
تهران که در راستای رسالت علمی و مسئولیت اجتماعی 
دانشگاه در مســائل مهم و اثرگذار کشور با هدف بحث 
و بررســی علمی و ارائه پیشنهادات براي رفع مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی صورت می پذیرد، هفتمین نشســت 
خوشه اقتصادی و اجتماعی، 25 تیر 1399، با حضور دکتر 
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دکترعلی 
الریجانی، رئیس ســابق مجلس شورای اسالمی، معاونان 

دانشگاه و اعضای هیأت علمی برگزار شد.
در این نشســت که شعار جهش تولید و در نتیجه جهش 
اقتصاد در سال 99 و چالش ها، موانع و فرصت  های پیش 
رو بــا هدف نیل به جهش تولید مورد بحث و بررســی 
قرار گرفــت، دکتر نیلــی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه 
تهران، به بیان اهمیت تشــکیل خوشه های علمی با هدف 
هدایت پژوهش ها به ســمت نیازهای کشور با مشارکت 
دانشگاه های بزرگ و تأثیرگذاری نتایج حاصل از نشست  

ها در لوایح مجلس پرداخت.
به گفته رئیس دانشــگاه تهــران، در حال حاضر صورت 
مسئله ها مشخص اســت و اتفاق نظر در رابطه با آنها نیز 
وجــود دارد و انتظارات از نشســت های علمی ارائه راه 

حل های مناسب است.
در ادامه جلسه، دکتر الریجانی، رئیس سابق مجلس شورای 
اسالمی، تشکیل خوشــه های علمی توسط دانشگاه های 
بزرگ کشور را براي نیل به اهداف جهش اقتصادی بسیار 

با اهمیت توصیف کرد.
وی افزود: »همکاری دانشــگاه ها با مراکز تصمیم ســاز و 

اجرایی برای آن مراکز و همچنین دانشگاه ها ضروری است 
و باید بستری فراهم شود تا عمده دانشگاه های کشور در این 
امر مشارکت کنند. پاسخ گویی به سواالت اساسی در حوزه 
اقتصاد و بررســی در این حیطه باید توســط دانشگاه های 
کشــور صورت پذیرد که در این راستا می توان به مواردی 
چون حجیم بودن برنامه کشور و راهکارهای حل این مسئله، 
چگونگی نزدیک کردن مردم به اقتصاد، آسیب شناسی عدم 
توانایی دولت ها در اجرای سیاست های تدوین شده و نحوه 

چابک سازی و کوچک کردن دولت اشاره کرد«.
دکتــر الریجانــی در ادامه ســخنان خود تصریــح کرد: 
»راهکارهای رســیدن به اهداف جهش تولید باید در قالب 
بسته  های پیشنهادی کوتاه و بلندمدت ارائه شود. در رابطه 
با اثرات منفی شــیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشــور و 
اهمیت موج دوم شــیوع کرونا و نیز دانشــگاه ها ارتباط و 
همکاری بیشتری با وزارت بهداشت و درمان داشته باشند تا 
چهارچوب بهتری برای کاهش اثرات اقتصادی این بحران 

طراحی شود.
در ادامه جلســه و بــا هدف ارائــه راه حل ها موضوعات 
مختلفی چون بحث سرمایه گذاری و ایجاد فضای با ثبات و 
امن براي سرمایه گذاران، تأثیر مسائل سیاسی منطقه و عوامل 
بین المللی، توجه و حساسیت مدیران دولتی، بهره وری پایین 
در تولید، پیچیدگی و زمان بر بودن فضای کســب و کار، 
اقتصاد باز، آموزش مهارت های شــغلی و به روزرســانی 
کارمندان، شایسته ســاالری، لزوم حمایت بیشــتر دولت 
از ســرمایه گذار، توجه به تضمین حقوق مالکیت توسط 
حاکمیت، شفافیت و رقابت پذیری، اجتناب از تغییر ناگهانی 
قوانین و مقررات و توجه ویژه به سرمایه اجتماعی از سوی 
اســتادان و صاحب نظران حوزه اقتصاد ارائه شد که معتقد 
بودند، این عوامل باید در موضوع جهش تولید مورد توجه 

قرار بگیرد. 
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دومین مرحله بزرگ ترین طرح خیریه دانشــجویی در 
دانشگاه تهران، به صورت مستقل توسط کانون خیریه 

والعصر اجرا شد.
بــه گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل 
از معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی، دومیــن مرحله 
بزرگ ترین طرح خیریه دانشجویی در دانشگاه تهران، 
به صورت مستقل توسط کانون خیریه والعصر، با توجه 

به اوج گیري کرونا در 27 خرداد 1399، اجرا شد.
در این طرح، ۸0 بسته ارزاق به ارزش هر بسته معادل 
300 هزار تومان به خانواده های بی بضاعت شناســایی 
شــده اهدا می شــود. همچنین مرحله اول این طرح با 
همکاری کانون های خیریه دانشــجویان دانشگاه های 
تهــران )کانــون خیریــه والعصــر، شهید بهشــتی، 

عالمه طباطبایی و علم و صنعت( برگزار شد.

در قالب این طرح 45 میلیون تومان با کمک دانشگاهیان 
جمــع آوری و از محل آن تعدادی بســته ارزاق برای 
نیازمندان دانشــگاه ها به ارزش هر بسته اهدایی حدود 

300 هزار تومان تهیه شد.

لوح تقدیر »کمپین دانشجویی در خانه 
بمانیم«، از سوی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری به کانون دانشجویی همیاران 
سالمت روان دانشگاه تهران اعطا شد.
دانشــگاه  گزارش روابط عمومی  بــه 
تهران به نقل از مرکز مشاوره دانشگاه، 
در مراســم اختتامیــه اولیــن کمپین 
دانشــجویی که با حضور وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری، 10 تیر 1399، 
برگزار شــد، بــه پــاس فعالیت های 
ارزشــمند کانون دانشجویی همیاران 
ســالمت روان دانشــگاه تهران، لوح 
تقدیــر »کمپین دانشــجویی در خانه 
بمانیم«، از سوی وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری به این کانون اعطا شد
حمید پیروی، رئیس مرکز مشــاوره دانشگاه تهران، ضمن 
اعالم این خبر گفت: »در این جلســه مروری بر اثربخشی 
فعالیت های ســالمت بخش در ترم کرونایی از جمله پویش 

دانشجویی »در خانه بمانیم«، صورت 
گرفت و ضمن تبیین اهمیت این دسته 
نیز ضرورت گسترش  از فعالیت ها و 
الکترونیک،  روان  ســالمت  خدمات 
پیشــگامانه مرکز  فعالیت های  رئوس 
تبدیل  در  تهران  دانشــگاه  مشــاوره 
تهدیدهای برآمده از کرونا به فرصت 

نیز برشمرده شد«.
دانشگاه  »فعالیت های  کرد:  تاکید  وی 
تهران با هدف افزایش سواد سالمت، 
و  خودمراقبتی  اجتماعی،  مســئولیت 
دیگر مراقبتی و هم افزایی فعالیت های 
مشــارکت جویانه دانشجویان صورت 
گرفته اســت که یکــی از نمونه های 
آن برگــزاری رویــداد ادبــی، هنری 
و بهداشــت روانی ترم کرونایی، با جلب مشــارکت 109 
دانشگاه و ۸02 دانشجو با مشارکت فعال همیاران سالمت 

روان است«.

اجرای دومين مرحله طرح خيريه دانشجويی در دانشگاه تهران

اعطای لوح تقدیر »کمپین دانشجویی در خانه بمانیم«

 به کانون دانشجويی همياران سالمت روان دانشگاه تهران
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اقدامات ویژه پردیس فارابی دانشگاه تهران در دوران بحران 
بیماری کرونا اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از پردیس 
فارابی، در راستای تعامل دانشگاه با جامعه و مسئولیت پذیری 
اجتماعی، پردیس فارابی دانشگاه تهران در دوران شیوع بحران 
کرونا با اســتفاده از ظرفیت بنیاد حامیان، اعضای هیأت علمی 
و کارکنــان این پردیس، اقدامات ویژه ای را در زمینه کمک به 
دانشگاه علوم پزشکی استان قم، ستاد مبارزه با کرونا و کارکنان 
شرکتی پردیس صورت داده است که بر این اساس، میزان این 

کمک ها در مجموع مبلغ ۸0 میلیون تومان برآورد شده است.
تهیه و خرید یک هزار و 500 عدد ماســک پزشکی، تهیه 
و خرید یک هزار عدد ماســک فیلتردار مخصوص، تهیه و 
خرید ۶00 دست لباس ایزوله مخصوص کادر درمان، تهیه 
و خرید هزار بسته آب معدنی، تهیه و خرید بسته های میوه 
براي بیماران بســتری در بیمارســتان، حمایت از طلبه های 
جهادی مســتقر در آرامستان بهشت معصومه )ع( از طریق 
اهــدا و توزیع کارت های هدیه و نیــز اقالم غذایی مغذی 
)اعم از عسل، مغز گردو، خرما و میوه( و وعده های غذایی 

به مبلغ ۸ میلیون تومان و اهدای ۸0 عدد کارت بانکی صد 
هزار تومانی به افرادی که داوطلبانه در امور عام المنفعه ستاد 
مردمی مبارزه با کرونا فعالیت می کردند را می توان از جمله 

اقدامات انجام شده برشمرد.
همچنین حمایت از کارکنان شــرکتی و فاقد درآمد پردیس 
فارابی دانشگاه تهران از طریق اهدای 40 عدد کارت هدیه 
500 هــزار تومانی، توزیع اقالم و مواد غذایی و میوه و بن 
خرید در چندین نوبت به مبلغ ۶ میلیون تومان بین کارکنان 
شرکتی آسیب دیده از کرونا، کمک به دانشجویان بی بضاعت 
به مبلغ 10 میلیــون تومان و حمایت از دانشــجویانی که 
درگیر بیماری کرونا شدند، معرفی دانشجویان نیازمند براي 
دریافت وام کمک هزینه خرید گوشــی هوشمند و معرفی 
کارکنان شــرکتی به بانک مهر براي اســتفاده از تسهیالت 
7 میلیون تومانی با کارمــزد 4 درصد از دیگر فعالیت های 

صورت گرفته در این زمینه است. 

قطعه تصویری »نوای آدمیت« که با آهنگســازی عضو 
هیأت علمی دانشــگاه تهران و با هــدف تقدیر از کادر 

درمانی کشور ساخته شده، طی مراسمی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، قطعه تصویری 

»نوای آدمیت« که با آهنگســازی سهراب کاشف، عضو 
هیأت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران و با هدف تقدیر از کادر 
درمانی کشور ساخته شــده است، 1۶ مرداد 1399،طی 
مراســمی با حضور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد.
این قطعه با تالش ارکســتر ملی ایــران و بنیاد رودکی 
با تضمینی از شــعر »بنــی آدم اعضای یک پیکرند / که 
در آفرینش ز یک گوهرند« شــیخ اجل سعدی شیرازی 
در طــول پنج ماه بــا تکنیک های نویــن صداگذاری، 

فیلمبرداری و تصویرسازی تهیه و تولید شده است.
ســراینده شــعر این اثر محمدرضا کاشــف، نویسنده 
و کارگردان علی نوری اســکویی و رهبری ارکســتر و 
آهنگســازی آن نیز بر عهده سهراب کاشف بوده است. 
همچنین برای ســاخت این اثر هنری ارزشمند بیش از 

200 نوازنده و هنرمند مشارکت داشته اند.

با هدف تقدیر از کادر درمان کشور ساخته شد

قطعه »نوای آدميت« با آهنگسازی 
عضو هيأت علمی دانشگاه تهران

اقدامات ويژه پرديس فارابی
دانشگاه تهران 

در دوران بحران بيماری کرونا
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بنیاد حامیان دانشــگاه تهران در شرایط بحران کرونا با 
اهدای 50 میلیون تومان از دانشــجویان متقاضی خرید 

تبلت حمایت کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از بنیاد 
حامیان دانشــگاه، در راســتای حمایت از دانشجویان 
متقاضی دانشــگاه در شــرایط بحران کرونــا، مبلغ 50 
میلیون تومان به صندوق قرض الحســنه دانشگاه تهران 
در خرداد ماه 99 اهدا شــد. ایــن اقدام حمایتی بنیاد از 
محل سود صندوق ســرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه 
برای اهدای وام خرید تبلت به 1۸ دانشــجوی دانشگاه 

تهران که در شــرایط به وجود آمده از کرونا با مشکل 
آموزش مجازی مواجه بوده اند، اختصاص یافت.

بنیــاد حامیان دانشــگاه تهران، از خیریــن نیک اندیش 
درخواست دارد با توجه به شرایط کنونی و لزوم حمایت 
از دانشجویان آسیب پذیر، برای پرداخت مبالغ حمایتی 
خود به صندوق نیکوکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران، 
به بخش حمایت از دانشــگاه وب ســایت بنیاد حامیان 
به نشانی https://utf.ut.ac.ir مراجعه کنند و نسبت به 
حمایت از آینده سازان کشــور و اعتالی علم و دانش، 

اقدام نمایند.

اداره کل بهداشت و سالمت دانشگاه تهران به منظور نظارت 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا در 
برگزاری آزمون های سراســری دکتری و کارشناســی ارشد 
اقدام به اعزام کارشناسان بهداشت به حوزه های امتحانی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از اداره کل 
بهداشت و سالمت، 5 نفر از کارشناسان بهداشت به منظور 
نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا در 
برگزاری آزمون دکتری 9 مرداد 1399 و آزمون سراســری 
کارشناســی ارشــد 1۶ و 17 مرداد 1399 بــه حوزه های 
امتحانی در دانشکده های زبان ها و ادبیات خارجی، تربیت 
بدنی، اقتصاد، علوم اجتماعی و دامپزشــکی اعزام شدند و 

نظارت بهداشتی الزم به عمل آوردند.
دکتر یوسف مقدس، مدیر کل بهداشت و سالمت دانشگاه 
تهران، در ایــن رابطه گفت: »نظارت بر حوزه های امتحانی 
از جمله مأموریت های تعیین شده برای کارشناسان بهداشت 
بوده است که به درستی انجام پذیرفته است و نتایج ارزیابی 

این نظارت ها حاکی از اثربخشی اقدامات است«.
وی افزود: »نظارت بر رعایــت فاصله گذاری فیزیکی در 
کلیه مراحل ورود، برگزاری و خروج از محل های آزمون، 
کنترل عالئــم مراجعین، گندزدایی و ضدعفونی محل های 
برگزاری آزمون، الزام اســتفاده از ماســک توسط عوامل 
برگــزاری و ممتحنین، کنترل تهویه ســالن ها و محل های 
برگزاری آزمون از جمله اقدامات صورت گرفته توســط 

کارشناسان بهداشت است«.

حمايت ۵۰ ميليون تومانی 
بنياد حاميان دانشگاه تهران 
از دانشجويان در شرايط بحران کرونا

نظارت بر رعايت پروتکل های بهداشتی مرتبط با ويروس کرونا 
در حوزه های امتحانی کنکور 
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آماده سازی حوزه آماده سازی حوزه 
آزمون سراسریآزمون سراسری
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داخلیاخــــــــــــــــــــــبـــــار

تفاهم نامه همکاری 
بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و 

بنیاد ملی توسعه فناوری منعقد شد

حمایت چهره ماندگار دانشگاه تهران
 از تجهیز آزمایشگاه دانشکده 

زیست شناسی

اهدای دو مجموعه کتابخانه شخصی
 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

دانشگاه تهران

پس از ۸6 سال
سند تک برگی مالکیت پردیس مرکزی 

دانشگاه تهران صادر شد



به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر مهدی 
سنایی، دانشــیار دانشــکده مطالعات جهان و سفیر 
ســابق ایران در روســیه، با حکم دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، به  عنوان مشــاور 
رئیس در امــور بین الملــل و همکاری های علمی و 
دانشــگاهی کشور روسیه و کشورهای اوراسیا و دبیر 
اجالس دانشگاه های برتر ایران و روسیه منصوب شد.
در حکم رئیس دانشگاه تهران خطاب به دکتر مهدی 
ســنایی آمده اســت: »با توجه بــه تعهد، تخصص و 
تجارب ارزنده جنابعالی به ویژه در حوزه کشــورهای 
روس زبان، بدین وسیله به عنوان مشاور رئیس دانشگاه 
در امور بین الملل و همکاری های علمی و دانشگاهی 
کشور روسیه و همچنین کشــورهای اوراسیا و دبیر 
اجالس دانشــگاه های برتر ایران و روســیه منصوب 
می شوید. از جنابعالی انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق 
و عملیاتــی و بهره گیری از تجــارب و ظرفیت های 
موجود، گســترش بیش از پیش روابط دانشگاه تهران 
و سایر دانشــگاه های بزرگ کشور را با دانشگاه ها و 

مراکز علمی حوزه یادشده فراهم سازید«.
دکتر ســنایی، عضــو هیأت علمی گــروه مطالعات 
روسیه، آسیای میانه و قفقاز دانشکده مطالعات جهان 
دانشــگاه تهران، مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد 
را از دانشگاه تهران و دکتری علوم سیاسی خود را از 

آکادمی علوم روسیه کسب کرده است.
از ســوابق دانشــگاهی و علمی دکتر سنایی، می توان 
به عضویت آکادمی علوم اجتماعی قزاقستان، مشاور 
دانشنامه جهان اســالم در موضوعات روسیه، آسیای 
مرکزی و قفقاز، عضو هیأت تحریریه دانشنامه مطالعات 
جهانی مســکو، همکار پژوهشــگر مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاســت جمهوری، برنده جایزه جهانی 

کتاب سال جمهوری اســالمی ایران، عضو افتخاری 
اتحادیه نویســندگان روســیه و دریافت لوح تقدیر 
از دانشــگاه دوستی ملل روســیه برای همکاری های 

دانشگاهی اشاره کرد.
ایشان تاکنون نماینده مجلس شورای اسالمی، معاون 
کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی، نماینــده مجلــس در امور دریــای خزر، 
رئیس گروه دوســتی پارلمانی با روســیه و اوکراین، 
رایزن فرهنگی ســفارت ایــران در روســیه، رایزن 
فرهنگی سفارت ایران در قزاقستان، سفارت ایران در 
روسیه، معاون پژوهشــی و آموزشی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی، مشــاور دبیر کل مجمع تقریب 
مذاهب اســالمی، رئیس انســتیتوی فرهنگی سازمان 
منطقه ای اکو و رئیس مؤسســه غیــر دولتی مطالعات 

ایران و اوراسیا )ایراس(بوده اند.
 تألیــف و ترجمه کتاب به زبان فارســی و روســی، 
انتشار مقاله در نشریات داخلی و بین المللی و مشاوره 
پایان نامــه از دیگــر فعالیت های علمی و پژوهشــی 
دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است.

با حکم رئیس دانشگاه تهران

سفير سابق ايران در روسيه مشاور همکاری های علمی 
و دانشگاهی دانشگاه تهران با روسيه شد
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دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه  تهران، 2۸ تیر 1399، از 
عملیات ساخت خوابگاه 250 نفره در کوی دانشگاه بازدید کرد. 
بــه گزارش روابط عمومي دانشــگاه تهران بــه نقل از کوي 
دانشــگاه، در این بازدید رئیس دانشگاه تهران،از نزدیک بر 
روند ساخت و پیشــرفت فعالیت های عمرانی نظارت و بر 
کیفیت و لحاظ کردن استانداردها تاکید کرد و افزود: مناسب 
اســت کلیه ضوابط و چهارچوب های ســاختمان ســبز در 

ساخت خوابگاه جدید رعایت شود.
دکتر غفوریان، مدیر کل کوی دانشگاه تهران، نیز ضمن تشریح 
روند کار، از تالش های انجام شده توسط همکاران دانشگاه و 
بنیاد مرحوم جمالزاده که در ساخت ساختمان جدید مشارکت 
دارند، تشکر و بر حفظ کیفیت ساخت در عین سرعت تاکید 
کــرد. در این بازدید دکتر یزدانی، معاون اداری - مالی؛ دکتر 

صادقی مقدم، رئیس سازمان سرمایه گذاری و دکتر قاسمیه، 
مدیر کل طرح های عمرانی دانشگاه، نیزحضور داشتند.

عملیات اجرایی این طرح به منظور ایجاد و گسترش فضاهای 
خوابگاهی  در 3 طبقه و با ظرفیت 250 نفر به همت دانشگاه 
تهران و مشارکت بنیاد جمالزاده در کوی دانشگاه پس از وقفه ای 
سه ساله در تیرماه امسال از سرگرفته شد. بر اساس برنامه ریزی 

انجام شده این خوابگاه در ترم بهمن آماده بهره برداری است.

بازديد رئيس دانشگاه از پروژه ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در کوی دانشگاه 

با تالش اداره کل امور حقوقی دانشــگاه تهران و پس 
از ۸۶ ســال، ســند تک برگی مالکیت پردیس مرکزی 

دانشگاه تهران صادر و تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران مدیر کل امور 
حقوقی دانشــگاه تهران با اعــالم این مطلب گفت: »با 
تصویب قانون تأسیس دانشگاه در تهران هشتم خرداد 
1313، اراضی پردیس مرکزی دانشگاه تهران به همت 
وزارت مالیه وقت خریداری و اســناد رسمی معامالت 
به نام وزارت معارف وقت تنظیم شــد تا اقدامات الزم 

برای احداث و بنای دانشگاه تهران به عمل آید«.
دکتر محسنی افزود: »از سال 1313 و در دهه های گذشته 
تالش هــای زیادی برای اخذ دفترچه ســند مالکیت یا 
همچون اســناد امروزی، سند تک برگی، انجام شده بود، 

ولی دانشگاه موفق به دریافت این سند نشده بود«.
مدیرکل امور حقوقی دانشــگاه تهــران در ادامه تاکید 
کرد: »از ســال 1397 با دســتور رئیس محترم دانشگاه 
و پشــتیبانی معاون محترم اداری و مالی، تالش شــد 
بــا انجام کامل تشــریفات ثبتــی و اداری و به ویژه با 
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع اخذ 
ســند تک برگی برای اراضی پردیس مرکزی دانشــگاه 

تهران واقع در خیابان انقالب اســالمی پیگیری شد که 
نهایتًا در 1۸خرداد 1399 پس از ۸۶ سال، سند مالکیت 
تک برگی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران، وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران صادر شد«.
وی در پایان، از مســاعدت مدیر کل ثبت استان تهران 
و رئیس ثبت اســناد و امالک ولی عصر )عج( تهران و 

کارشناسان آن اداره قدردانی کرد.
گفتنی اســت پیشنهاد تأسیس دانشــگاه از سال 1305 
توسط دکتر سنک، نماینده مجلس، آغاز شد و بعد از آن 
دکتر عیسی صدیق )صدیق اعلم( مأمور شد به ایاالت 
متحده آمریکا ســفر کند و پس از مطالعه در تأسیسات 
علمی دنیای جدید، طرحی برای تأســیس دانشگاه در 
کشور به دولت تقدیم کرد و سپس کلیات طرح تأسیس 
دانشــگاه تهران از ســال 1307 توسط محمود حسابی 
به دکتر حکمت پیشــنهاد شــد. الیحه قانونی تأسیس 
دانشگاه در اسفند 1312 به مجلس شورای ملی پیشنهاد 
شــد و پس از دو ماه بررســی و مطالعه در کمیسیون 
معارف پارلمان، سرانجام قانون تأسیس دانشگاه تهران 
در هشتم خرداد 1313 از تصویب مجلس شورای ملی 

گذشت.

پس از ۸6 سال

سند تک برگی مالکيت پرديس مرکزی دانشگاه تهران صادر شد
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مراســم تودیع و معارفه مشــاور رئیس و مدیر کل حوزه 
ریاســت و روابط عمومی، با حضور رئیس دانشگاه تهران 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران، در مراســمی که 
27 مرداد 1399 با حضور رئیس و هیأت رئیســه دانشــگاه 
تهران، رؤسای پردیس ها و دانشــکده ها، مدیران، اعضای 
هیأت علمی و کارکنان برگزار شد، دکتر سید جمال موسوی 
به عنوان مشــاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط 
عمومی دانشــگاه معارفه و از زحمات دکتر سید احمدرضا 

خضری در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.
در این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه 
تهران، با اشاره به دو موضوع قدمت و تأثیرگذاری دانشگاه 
تهــران گفت: »ما چــون در درون دانشــگاه تهران حضور 
داریم، گاهی عظمت آن را فراموش می کنیم. برخی زمان ها 
من شــخصًا عالقه مندم تا به عنوان یک ناظــر بیرونی این 
دانشگاه را ببینم تا بزرگی و اثرگذاری آن را بهتر درک کنم. 
فعالیت و حرکت در درون این دانشگاه و تأثیری گذاری که 
در سطح ملی و بین المللی دارد همواره عظمت و بزرگی آن 
را یادآوری می کند و نگاهی که دیگران به دانشــگاه تهران 
دارند، باعث می شــود تا ما دریابیم که این دانشگاه در چه 

جایگاه و موقعیتی قرار گرفته است«.

وی افزود: »هر شــخصی که به عنوان مدیر و مســئول در 
دانشــگاه تهران خدمت می کند، یقینًا بــه لحاظ توانمندی 
در جایــگاه مدیریتی قرار می گیرد و بــه همین دلیل نقش 
تعیین کننده ای هم خواهد داشــت. در ایــن بین اداره کل 
حوزه ریاســت و روابط عمومی دانشگاه تهران با توجه به 
اینکه با تمامی واحدهای مختلف دانشــگاه در ارتباط است 
و همچنین در بســیاری از موارد فصل مشترک دانشگاه در 
روابط برون سازمانی اســت، از حساسیت و نقش ویژه ای 

برخوردار است«.
رئیس دانشــگاه تهران با تبیین فعالیت هــا و رویکردهای 
حوزه ریاســت و روابط عمومی دانشگاه تهران خاطرنشان 
کرد: »زمانی بحث انتخاب رئیس دانشــگاه تهران، به عنوان 
یکی از موضوع های چالشی کشور مطرح شد که پیامدهایی 
را نیز به دنبال داشــت. البته در آن موقع در درون دانشگاه 
تهران و فضای سیاسی کشور هم این ظرفیت وجود داشت 
تا این مسأله همچنان به صورت یک موضوع حل نشده باقی 
بماند و این دانشــگاه را تحت تأثیــر قرار دهد، اما همواره 
رویکرد همه ما در دانشگاه تهران بر این بوده تا تحت هیچ 
شرایطی این دانشگاه هزینه مسائل حاشیه ای و جریان های 

سیاسی قرار داده نشود«.
دکتــر نیلی احمدآبادی در ادامه تصریــح کرد: »دور کردن 

مشاور رئيس و مديرکل حوزه رياست 
و روابط عمومی دانشگاه معارفه شد
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دانشگاه تهران از حواشی و فضای حاکم اولین اقدام ما پس 
از انتصاب به ســمت ریاست دانشگاه بود، تا بر این اساس 
دانشگاه تهران بتواند به عنوان یک مرجع علمی با سرعت و 
جدیت فعالیت های خود را ادامه دهد و در این بین یکی از 
حوزه هایی که می توانســت نقش سازنده در ایجاد این فضا 

داشته باشد، حوزه ریاست و روابط عمومی بوده است«.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: »خوشبختانه 
دکتر خضری به دلیل سوابق مدیریتی، اجرایی و جایگاهی 
که در دانشگاه داشتند، توانستند حوزه تحت مسئولیت خود 
را به سرعت شکل دهند و سامان دهی کنند، اما این مدیران 
و مسئوالن واحدهای مختلف هستند که می توانند نظر دهند 
و قضاوت کنند که حوزه ریاست دانشگاه در ارتباط با آنها 
چگونه عمل کرده و آیا وظایفی را که بر عهده داشــته را به 
خوبــی، منصفانه و اخالق مدار انجام داده اســت و یا خیر. 
یقینًا دریافت این  نظرها بزرگ ترین سرمایه و عملکرد یک 

مدیر محسوب می شود«.
رئیس دانشــگاه تهران عنوان کرد: »بر اساس گزارش ها و 
بررسی ها می توان گفت که حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشــگاه در این دوره اخالقی، ضابطه مند و منصفانه عمل 
کرده اســت، البته تمامی این موارد شاخص هایی است که 
ما در دانشــگاه تهران بــه دنبال برقراری آن هســتیم. این 
دانشــگاه به عنوان یک نماد فرهیخته پرور خود باید نمونه 
اخالق، درستی و قانون  مندی باشد تا بتواند الگوی مناسبی 
برای کشــور ارائه دهد و همه بخش های دانشگاه باید این 

شاخص ها را مورد توجه قرار دهند«.
دکتر نیلی احمدآبادی با بیــان اینکه هم اکنون همه مدیران 
دانشــگاه تهران منتخــب و برگزیده از بدنه این دانشــگاه 
هستند، گفت: »یکی دیگر از سیاست های مهم دانشگاه ارتقا 
کارمندان است و از لحاظ عملکردی، کارمندان ستادی باید 
الگویی برای دیگر واحدهای دانشــگاه باشند. خوشبختانه 
کارمندان حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه به لحاظ 
کمی و کیفی عملکرد بسیار خوبی دارند و هم اکنون در این 
حوزه با سازمانی مواجهه هستیم که فعالیت های آن به طور 
دقیق تنظیم و تعریف شده است. البته همه کارکنان دانشگاه 
در بخش های مختلف بســیار کارآزموده هستند و امروز در 
این زمینه با یک ظرفیت و توانمندی بســیار بزرگی همراه 

هستیم«.
وی با اشــاره به عملکردها و فعالیت های حوزه ریاست و 
روابط عمومی دانشــگاه، تشکیل دبیرخانه اجالس رؤسای 

دانشــگاه های بــزرگ ایران در دانشــگاه تهران، تشــکیل 
دبیرخانه اجالس رؤســای دانشگاه های برتر و بزرگ ایران 
و روسیه در دانشــگاه تهران و برگزاری پنج دوره موفق از 
این اجالس و همچنین تأسیس کانون دانش آموختگان را از 

جمله اقدامات مهم این حوزه برشمرد.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان سخنان خود بر پاکدستی و 
رعایت معیارهای اخالقی به عنوان سرلوحه همه فعالیت ها 
تأکید کرد و گفت: »بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، 
هر مدیری می تواند دو دوره در یک ســمت مســئولیتی را 
بر عهده داشــته باشد و در این خصوص هیچ استثنایی هم 
وجود ندارد. هر چند که حوزه ریاســت جایگاه حساسی 
دارد، اما به دلیل همان تعهد اخالقی و قانون مداری، بعد از 
اتمام دو دوره مســئولیت دکتر خضری، این تغییر و تحول 
صورت گرفت و خشنودیم که دکتر موسوی به عنوان فردی 
توانمنــد، باتجربه و قانونمند این مســئولیت را پذیرفتند و 
امید دارم تا با همراهی دیگر همکاران براي ارتقای هر چه 
بیشتر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران تالش 

کنند«.
در بخش دیگــری از این مراســم دکتر ســید احمدرضا 
خضری، مشــاور پیشین رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و 
روابط عمومی دانشگاه، با بیان اینکه گزارش مشروح عملکرد 
و فعالیت های انجام شــده به رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه 
تهران ارائه شــده است، گفت: »در این مدت تالش بر این 
بود تا ســاختار حوزه ریاست متناسب با فعالیت های مورد 
انتظار رئیس محترم دانشــگاه و همگام با جامعه دانشگاهی 
اصالح شود. همچنین همواره سعی شد تا عملکردها بهینه 
شود و کارکنان نیز در پست هایی متناسب با توانمندی هایی 

که دارند، قرار بگیرند«.
وی به روزرسانی فعالیت ها، پاسخگوبودن و چابکی سیستم 
را از دیگر اهداف محقق شده برشمرد و افزود: »در فهرست 
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اقدامات انجام شده باید گفت آغاز فعالیت های این دوره از 
مســئولیت، با برگزاری بزرگداشت هشتادمین سال تأسیس 
دانشــگاه تهران همراه بوده است و کســب دستاورد مهم 
رتبه نخست در حوزه اطالع رســانی و ارتباط با رسانه در 
جشــنواره روابط عمومی های وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری را می توان به گونه ای پایان بخش دوره مســئولیت 
این جانب بر تصدی سمت مشاور رئیس و مدیر کل حوزه 

ریاست و روابط عمومی دانشگاه برشمرد«.
دکتر خضری با توصیف دانشــگاه تهران به عنوان دانشگاه 
پیشرو و الگو خاطرنشان کرد: »بسیاری از عملکردهای این 
دانشگاه می تواند الگوی مناســبی برای دیگر دانشگاه ها و 
جامعه قرار بگیرد. بنده برای دوره مدیریتی خود شاخص ها 
و استانداردهایی را تعریف می کنم و همواره در طول دوره 
مدیریــت تالش دارم تا به آن اســتانداردها دســت یابم و 
نه اینکــه آنها را تنزل دهم. بنابراین اســتاندارد عملکردی 
اینجانب دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی الگو، پیشگام و 

پیشرو بوده است«.
مشاور پیشــین رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: »همواره 
تالش کردیم تا از تمامی فرصت ها به بهترین شکل استفاده 
کنیم، یعنی بتوانیم فرصت ســازی کنیم و نه فرصت سوزی، 
قــدر زمان را دانســتیم و از لحظه به لحظــه موقعیت ها و 
امکانات پیش آمده استفاده بهینه کردیم. همچنین بهره مندی 
از نیروهای توانمند، مستندسازی فعالیت های صورت گرفته، 
فرمت  سازی و الگوســازی از دیگر اقدامات انجام شده در 

این حوزه است«.
وی در ادامه با تأکید بر اخالق مداری به عنوان ســرلوحه و 
رکن تمامی فعالیت ها گفــت: »اخالق مداری باید مبتنی بر 
صداقت، احترام متقابل، رعایت عدالت، پاک دســتی، مدارا 
و حل مشــکل دیگران باشــد و البته ما با تأسی از رئیس 
محترم دانشگاه تهران که همواره بر این مسأله تأکید دارند، 
تالش کردیم تا این امر مهم را ســرلوحه تمامی اقدامات و 

فعالیت های خود قرار دهیم«.
دکتر خضری، در پایان ســخنان خود با بیان اینکه دانشگاه 
تهــران میراث ملی و امانت بزرگ و گران ســنگی اســت، 
اظهار کرد: »دانشــگاه تهران مایه افتخار همگان است و ما 
باید بــرای ارتقا و حفظ آن در هر مســند و جایگاهی که 
هســتیم تالش کنیم. من در این فرصت و در پایان دو دوره 
مســئولیتی که در این سمت داشتم از رئیس و هیأت رئیسه 
محترم دانشــگاه، تمامی مدیران، رؤســای دانشــکده ها و 

پردیس ها،همکاران، رابطان خبری و مسئوالن روابط عمومی 
واحدها و رسانه های خبری که ارتباط خوب و سازنده ای با 
دانشگاه تهران داشته اند، تشکر و قدردانی می کنم. همچنین 
برای آقای دکتر موســوی، در ســمت جدیدی که بر عهده 

گرفته اند و انجام مسئولیت آرزوی توفیق دارم«.
دکتر سید جمال موسوی، مشاور رئیس و مدیر کل حوزه 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه، نیز در ادامه این مراسم 
گفــت: »در ابتدا از رئیس محترم دانشــگاه تهران به دلیل 
حســن اعتمادی که به اینجانب داشــتند قدردانی می کنم. 
سخنان آقای دکتر خضری به یک عبارتی کار را هم برای 
من سهل می کند و هم سخت؛ سهل به این دلیل که ایشان 
با رویکردی مناســب زمینه هــای کاری را در این حوزه 
فراهم کرده اســت و ســخت از آن جهت که باید تالش 
شــود تا این دستاوردهای به دســت آمده به خوبی حفظ 
شــود و از ســوی دیگر نیز ارتقا پیدا کند که امید دارم با 
همکاری و همراهی تمامی مســئوالن و همکاران این امر 

محقق شود«.
وی افــزود: »در ایــن مدتی که در دانشــگاه تهران بوده ام 
خدمت در پست های اجرایی همواره برای من مایه افتخار 
بوده است. به دلیل اینکه خدمت در یک مرکز علمی چون 
دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور و میراث دار 
بیش از یک هزار و 500 سال فعالیت های علمی و فرهنگی 

ایران حقیقتًا مایه مباهات است«.
در پایان این مراسم با اهدای لوح از سوی رئیس و مسئوالن 
بخش های مختلف دانشــگاه از زحمات و تالش های دکتر 
سید احمدرضا خضری، مشــاور پیشین رئیس و مدیر کل 
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تقدیر شد. همچنین 
حکم دکتر سید جمال موســوی، به عنوان مشاور رئیس و 
مدیر کل حوزه ریاســت و روابط عمومی دانشگاه از سوی 

رئیس دانشگاه تهران به وی اعطا شد.
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تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
و بنیاد ملی توســعه فناوری، با هدف کمک به ایجاد و توسعه 
کســب و کارهای فنــاور از طریق ارائــه خدمات عمومی و 

تخصصی با ارزش افزوده باال، منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک علم و 
فناوری دانشگاه، تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران و بنیاد ملی توســعه فناوری با حضور دکتر 
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران؛ دکتر عیسی 
منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ دکتر رامین 
نواب پور، مدیرعامل بنیاد ملی توســعه فناوری و دکتر عباس 
زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناری دانشــگاه، اول تیر 

1399 منعقد شد.
این تفاهم نامه با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای 
فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده 
بــاال و جذب ســرمایه گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای 
صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی بین طرفین به امضاء رسید.

انجام همکاری در حوزه فنــاوری و کارآفرینی در زمینه های 

ایجاد فضای کســب و کار استارت آپ استودیو در حوزه های 
بالک چین، هــوش مصنوعی و IoT؛ ایجــاد پلتفرم و هاب 
بروکرهای تکنولوژی؛ استفاده از پتانسیل های دانشی موجود 
در دانشــگاه و ایجاد و توســعه هســته ها و استارت آپ های 
فنــاور حوزه های بالک چین، هوش مصنوعی و IoT از جمله 
زمینه های همکاری این تفاهم نامه است. همچنین حمایت از 
صاحبان ایده و ایجاد کســب و کارهای جدید در حوزه های 
بالک چین، هوش مصنوعی و IoT به صورت مشترک؛ استفاده 
از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران 
تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و 
رشد و توسعه شرکت های فناور؛ اجرای برنامه ها و رویدادهای 
کارآفرینی، آموزشی و فناوری به صورت مشترک و همکاری 
در ایجاد نهاد مالی با نگاه تأمین مالی خرد و غیره را می توان از 
دیگر همکاری های مشترک موضوع تفاهم نامه منعقده برشمرد.

تعداد 15 نشریه دانشجویی دانشگاه تهران در زمینه های علمی، 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی 

در خرداد 1399 به صورت الکترونیکی منتشر شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، نشــریات دانشجویی انکار، آوای زمین، 
ایران 1404، ایران شناسی، برقرار، بهمن 57، بیدارگاه، پرومته، 
پویش، چرخه، دامســتیک، دریچه، ســپیدار، علوم سیاسی و 
وحدت به صورت الکترونیکــی در قالب گاه نامه، هفته نامه و 

فصلنامه در خرداد منتشر شدند.
مدیر مسئول این نشــریات به ترتیب محمدمهدی پرنیان چی، 
شقایق شفیعی دیزج، مجتبی اســدی، محمدعلی عزت زاده، 
محمدجواد دزواره، فاطمه امان کاه، علی اکبر کارگر، سید سهند 
مرتضوی، مهدی شاه محمد، محمدامین عبیدی قمی و فرزاد 
غفوری، پدرام فیضی، علی طلوعی، امیرمحمد کمالو، ســید 

محسن حسینی هستند.
در این نشــریات به موضوعات روز ماننــد ویروس کرونا و 
آموزش مجازی، دغدغه های دانشــجویان در این ایام، مسائل 
سیاسی روز، هویت ملی ایرانی، جغرافیای ایران باستان، معنای 
وجود فیزیکی در عصر دیجیتال، مفهوم فضای خالی در هنر 
دوره اســالمی و صنعت بی پناه دامپروری در طوفان کرونا و 

پساکرونا پرداخته شده است.
همچنین در تداوم فعالیت های نشریات دانشجویی دانشگاه 
تهران، شــماره جدید فصلنامه علمی دانشــجویی دریچه 
معماری انجمــن علمی معماری پردیــس هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران با موضوع »نساختن« منتشر شده است. مدیر 
مســئول و سردبیر این نشــریه پدرام فیضی و محمدجواد 
احمدی زاده هستند. برای دریافت این نشریه به این آدرس 

darichesj.ut.ac.ir مراجعه شود.

تفاهم نامه همکاری 
بين پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

و بنياد ملی توسعه فناوری منعقد شد

نشريات دانشجويی دانشگاه تهران در خرداد ماه به صورت الکترونيکی منتشر شدند
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باغ موزه نگارستان و خانه موزه مقدم مجددًا بازگشايی شدند
باغ مــوزه نگارســتان و خانه موزه مقدم 
دانشــگاه تهــران، از اول تیــر 1399، 

فعالیت مجدد خود را آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران 
به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، 
این دو مجموعه فرهنگی،تاریخی پس از 
اعالم ســتاد ملی مبارزه با کرونا، نسبت 
به امکان بازگشــایی موزه ها با تدوین و 
ابالغ پروتکل بهداشــتی با شرایط ویژه 
از گردشــگران و دوستداران فرهنگ و 
تمدن میزبانی می کنند. ساعات بازدید از 
ســاعت 9 صبح تا 1۸ اســت و این دو 

موزه در روز دوشنبه تعطیل هستند.
پروتکل بهداشــتی ابالغ شده از سوی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه 

تهران به قرار زیر است:
ایــن پروتکل برای  بازدیدکننده گرامی 
بیماری های  زمان شــیوع  در  اســتفاده 
واگیردار)کرونا( تهیه و تدوین شده است. 
خواهشمند اســت پیش از برنامه ریزی 
بازدید از مجموعه باغ موزه نگارستان و 
خانه مــوزه مقدم موارد ذیل را مطالعه و 
در اجرای آن کوشــا باشید و با مدیریت 

موزه ها همکاری الزم را به عمل آورید:
1. هماهنگی پیشین و تعیین وقت قبلی 
براي بازدید گروهی با شماره تماس های 

مجموعه )بازدیدهای گروهی به صورت نوبتی خواهد بود 
و در زمان مشــخص شــده صورت می پذیرد. لذا توصیه 
می شود مواردی همچون مسافت، ترافیک و شرایط جوی 
را برای دقــت در زمان حضور در مجموعه لحاظ نمایید. 

هرگونه تأخیر یا تعجیل پذیرفته نیست).
2. موزه ها از پذیرش بازدید گروهی باالی 10 نفر در این 

ایام معذور هستند.
3. بازدیدکنندگان ملزم به استفاده و همراه داشتن ماسک و 

دستکش جدید و رعایت فاصله اجتماعی هستند.
4. در هنگام تهیه بلیط حتمًا از دستکش استفاده نمائید.

5. تهیه بلیط تنها با ارائه کارت بانکی صورت می گیرد. )از 

پذیرفتن وجه نقد معذوریم(.
۶. در هنــگام خرید بلیــط و ورود به 
موزه، فاصله اجتماعی ایمن را از نفرات 

جلویی حفظ نمائید.
بهداشتی،  برای رعایت پروتکل های   .7
از ورود افــرادی با دمــای بدن بیش از 
37/5درجه سانتی گراد و یا دارای عالئم 
مشکوک چون ســرفه و تنگی نفس به 

مجموعه ممانعت خواهد شد.
۸. از بخش امانات موزه برای نگهداری 
وســایل خود اســتفاده نمایید. به علت 
محدودیــت ایــن فضا لطفــًا از همراه 
آوردن وســایل اضافی جدا خودداری 

نمایید.
9. خــوردن، آشــامیدن و اســتفاده از 
اســپری مواد ضدعفونی کننده به منظور 
جلوگیــری از آســیب های احتمالی در 

فضای داخلی موزه ها ممنوع است. 
و   33903949 تلفن هــاي  بــا   .10

۶۶4۶3144 تماس بگیرند.
11. لطفًا مســیر بازدید خــود را تعیین 
کرده و بدون بازگشــت بــه مکان های 
پیشین در کوتاه ترین زمان ممکن بازدید 

نمایید.
12. از لمــس و دســت زدن بــه آثار و 

ویترین ها جدا پرهیز کنید.
13. قبل از مراجعه از وبگاه و صفحه های اجتماعی باغ موزه 
نگارستان و خانه موزه مقدم برای کسب اطالعات استفاده 

نمایید.
14. با توجه به رعایت پروتکل های بهداشــتی راهنمایان 
مــوزه در محل تعیین شــده حضــور دارنــد و صرفًا به 

پرسش های موردی پاسخگو خواهند بود.
15. برای حفظ سالمت کودکان، موزه از پذیرش کودکان 

زیر شش سال تا اطالع ثانوی معذور است.
1۶. در صورت اســتفاده از نمازخانه، از مهر و ســجاده 
شخصی استفاده نموده و فاصله خود را با نمازگذار دیگر 

رعایت نمائید.
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با حضور استادان دانشــگاه تهران، مجموعه نشست های »از 
آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی« با موضوع 

شهر مجازی علم ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از دانشکده 
مطالعات جهــان، مجموعه نشســت های »از آموزش عالی 
کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی« با موضوع شهر مجازی 
علم ایران، به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
29 مرداد 1399، با ســخنرانی دکتر سعیدرضا عاملی و دکتر 
یونس شکرخواه، اســتادان دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهران،  برگزار شد.
در این نشســت دکتر عاملی، استاد ارتباطات دانشگاه تهران، 
نخســت به بیان مفهوم »شهر« پرداخت و گفت: »شهر بر پایه 
تراکم جمعیت در کنار بافت روستایی شکل می گیرد و نهادهای 
شهری عامل شکل دهی مهمی است. شهر مجازی نیز بر اساس 

تراکم جمعیت، تراکم داده و تراکم ارتباطات محقق می شود«.
وی، با بیان اینکه رویکرد به فضای مجازی رویکردی دوفضایی 
در همه بسترها است که باید بر پایه زیست بوم واقعی استوار 
شــود، افزود:  »منطق فضای مجــازی از یک طرف و منطق 
شــهر مجازی در طرف دیگر، مشخصات شهر مجازی علم 
را تعییــن خواهد کرد. در حال حاضــر نزدیک به 15میلیون 
دانش آموز، یک میلیون معلم، 4 میلیون دانشــجو و 150 هزار 
عضو هیأت علمی در سراسر کشور، جمعیت شهر مجازی علم 

ایران را تشکیل می دهند«.
دکتر عاملی، فضای مجازی را ادامه فضای واقعی دانســت و 
خاطرنشــان کرد: »ادامه ظرفیت ذهن چون دو بعد فرازمان و 
فرامکان را داراست، در ماهیت دیجیتال با سیستم و هم زمانی 
ارتباطات و با توجه به ماهیت رقومی و داده ای از جنس ذهن و 
با قابلیت ارتباطات فرامحلی، فضای مجازی معنا و تحقق پیدا 
می کند. در بستر دیجیتال، با ماهیت متفاوتی نسبت به ماهیت 

آنالوگ مواجهیم«.
استاد ارتباطات دانشگاه تهران از ظرفیت های متفاوت کار در 
این محیط سخن گفت و »شــبکه ملی آموزشی، پژوهشی و 
تربیتی« را معرفی کرد که این شــبکه تمامی ظرفیت های الزم 
برای انجام تمامی امور مربوط به آموزش و پژوهش کشور را، 

از دبستان و متوسطه تا دانشگاه، باید در بر بگیرد.
دبیر شــورای انقالب فرهنگی با عنوان اینکه شــهر مجازی 
علم ایران، کار همگان را توســعه می دهد و محدودیتی برای 
ذی نفعان ایجاد نمی کند، افزود: »در واقع، شــهر مجازی علم 

برنامه ریزی ای چند مرحله ای است تا بتوان مسیر استفاده بهینه 
ملی و جهانی از ســرمایه علمی ایران را فراهم آورد و در گام 
نخست، انسجام بخشی در قالب نهادهای اصلی علم و فناوری 
و در مرحله بعدی ایجاد فضای مگاپلت فرمی و هم افزاکردن و 

همگراکردن سرمایه ها و قابلیت های علمی است«.
در ادامه این نشســت، دکتر یونس شکرخواه، استادیار گروه 
مطالعات اروپای دانشکده مطالعات جهان، از منظر دیگری به 
طبقه بندی مباحث پرداخت و در خصوص شهر مجازی علم به 
سه الیه کلی اشاره کرد و گفت: »الیه نخست، زیرساخت های 
فنی است که در این الیه برای رسیدن به عدالت در دسترسی و 
هزینه ها مشکل جدی داریم. الیه دوم، مناسبات تولیدی است 
که برای واحدهای برخط به داده، محتوا، ارائه و مشارکت نیاز 
داریم. این در حالی است که با محتوای کالسیک وارد فضای 
مجازی شده ایم. الیه سوم چهارچوب معرفتی و شناختی مسأله 
است. هر یک از الیه ها رمزگذاری خود را دارد که باید با هم 
هماهنگ شــوند. همچنین، بحث صحت سنجی میان استاد و 

دانشجو در این محیط بر پیچیدگی های آن می افزاید«.
دکتر شکرخواه در ادامه، با تبیین انقالب های معرفی شده دکتر 
عاملی، از منظری دیگر چهار انقالب را برشمرد که بر اساس 
این تقســیم بندی در انقالب اول صنعت جایگزین حیوانات 
شد. در انقالب دوم، آنالوگ شکل گرفت. انقالب سوم تبدیل 
آنالــوگ به دیجیتال بود و در انقــالب چهارم مجمع جهانی 
تشکیل شد. به باور این اســتاد رسانه، انقالب چهارم درگیر 
چند اتفاق هم زمان از جمله هوش مصنوعی با داده های بزرگ 
ذوب کننده و اقدام کننده شــرایط فیزیکی و همچنین شرایط 
بیولوژیکی بوده اســت. وی این مرحله را مرحله ای خطرناک 

و در عین حال پرقدرت توصیف کرد.
وی با پذیرفتن این نقد که بدون آنالیز ملی در حوزه شهر علم 
و بدون فکرکردن به آن گام نهاده ایم، اظهار کرد: »در مناسبات 
میانی یا تولیدی افراد هنوز آماده نیستند و دانشجو پیشروتر از 
استاد است. به باور من جندی شاپور بر مبنای زیرساخت های 

وقت و در شرایطی معرفی شد که نهادها شکل گرفته بود«.
استادیار دانشــکده مطالعات جهان، به سایت های اکسپوسیو 
)نمایشگر( اشاره کرد که بر اساس وسیله ای که این سایت ها 
با آن باز شــود، نمایش آن تغییر می کند. وی در شرایط فعلی، 
دانشــجویان را دارای ویژگی اکسپوسیو خواند، در حالی که 
مدرسان با آن فاصله دارند و سازمان ها تعریفی از آن ندارند و 

سازمان ها باید یادگیرنده باشند.

نشست شهر مجازی علم ايران برگزار شد
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مراســم تودیع و معارفه رئیس مؤسســه لغت نامه دهخدا 
و مرکــز بین المللی آموزش زبان فارســی با حضور معاون 

بین الملل دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسسه 
لغت نامه دهخدا، در این مراسم که با حضور دکتر محمدباقر 
قهرمانی، معاون بین الملل دانشگاه تهران، کارکنان، مدرسان 
و اعضای شورای تألیف مؤسسه، چهارم تیر 1399 برگزار 
شــد، دکتر محمــود بی جن خان، به عنوان رئیس مؤسســه 
لغت نامــه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارســی 
معرفی و از زحمات دکتر علی درزی، در زمان تصدی این 

سمت تقدیر شد.
دکتر محمدباقر قهرمانی، معاون بین الملل دانشگاه تهران، در 
این مراسم با بیان مطالبی در خصوص اهمیت زبان فارسی، 
مؤسســه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان 
فارسی را به عنوان پرچم دار فعالیت های بین المللی دانشگاه 

تهران، توصیف کرد.
معاون بین الملل دانشــگاه تهران، در ادامــه ضمن تقدیر از 
اقدامات ارزشمند دکتر درزی، طی دوره مدیریت مؤسسه و 
مرکز، لوح سپاس رئیس دانشگاه تهران را به ایشان اعطا کرد.
دکتر قهرمانی، همچنین با برشــمردن ویژگی های علمی و 
توانمندی دکتر محمود بی جن خان، حکم ایشان را از طرف 
رئیس دانشگاه تهران به عنوان رئیس جدید مؤسسه لغت نامه 

دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، ابالغ کرد.
در ابتدای این مراسم دکتر علی درزی، رئیس پیشین لغت نامه 
دهخدا، ضمن ارائه گزارش عملکرد، فقدان اساسنامه به روز، 
عدم وجود سامانه اینترنتی پذیرش زبان آموز، کمبود امکانات 
فنی، دیداری و شنیداری، مشکالت استخدامی مدرسان، نبود 
پیکره دیجیتال و کمبود نیروی متخصص و شرایط نامناسب 
مالی را به عنوان مشکالتی برشمرد که سامان دهی آنها همواره 

در اولویت برنامه ها قرار داشته است.
وی سیاســت کلی موسســه را جــذب بیشــتر زبان آموز 
بین المللــی و پذیــرش آنالیــن زبان آموز بــراي افزایش 
درآمدهای مؤسســه عنوان کرد. البته در کنار آن درآمدزایی 
از طریق اجاره فضاهای فیزیکی مؤسســه و تأســیس بنیاد 
حامیان راه هایی دیگر بود که در نهایت موجب افزایش 45 
درصدی زبان آموزان و افزایــش 250 درصدی درآمدهای 

مؤسسه در مقایسه با دوره پیشین شده است«.
دکتــر درزی، همچنیــن چاپ و انتشــار شــش مجلد از 
لغت  نامه بزرگ فارســی و آماده  ســازی هشت مجلد دیگر 
از این لغت نامه، بهر ه بــرداری از نرم  افزار گنجینه لغت  نامه 
دهخدا )پیکره کامپیوتری لغت  نامه بزرگ فارسی(، برگزاری 
مراســم های سالیانه بزرگداشــت عالمه علی اکبر دهخدا و 
همکاران وی، انتشــار کتاب فرهنگ فارســی  آموز دهخدا، 
کتاب فارســی دهخدا، کتاب شــعر معاصر، آماده ســازی 
وب سایت ســه زبانه مؤسسه و مرکز و راه  اندازی دوره های 
آموزش آزاد در زمینه های زبان و ادبیات فارســی، موسیقی 
ایرانی، هنرهای تجسمی، ایران شناسی را بخشی از اقدامات 

پژوهشی و آموزشی مؤسسه و مرکز برشمرد.
رئیس پیشین مؤسســه لغت نامه دهخدا، مشکالت حقوقی 
میان دانشــگاه و موقوفــات، کندی روند انجــام امور در 
دانشگاه، عدم توجه به ضرورت حضور مؤسسه در مجامع 
بین المللی مربوط به زبان فارسی، عدم صدور به موقع ویزا 
برای زبان آموزان، شتابزدگی در افزایش مراکز آموزش زبان 
فارسی و مشکالت مربوط به طراحی جدید سایت مؤسسه 
را به عنــوان مســائل جاری نام بــرد و در پایان ضمن بیان 
خصوصیات علمی و توانمندی های دکتر بی جان خان، برای 

ایشان آرزوی موفقیت کرد
در بخش دیگری از این مراســم دکتــر بی جن خان، رئیس 
مؤسسه لغت نامه دهخدا، ضمن تکریم و تقدیر از زحمات 
دکتر درزی، با تأکید بر گســترش آمــوزش مجازی زبان 

رئيس مؤسسه لغت نامه دهخدا دانشگاه تهران معارفه شد
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسســه ژئوفیزیک، ایستگاه 
لرزه نــگاری منند از شــبکه لرزه نــگاری بیرجند در خــرداد 1399، با حمایت 
استانداری خراسان جنوبی و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، به روزرسانی شد.

فعالیت لرزه نگاری اســتان خراسان جنوبی در سال 13۸4 با نصب چهار ایستگاه 
لرزه نگاری آغاز شــد. طی ســال های بعد تا امروز طبق نیازهای موجود همواره 
ایستگاه های شبکه لرزه     نگاری بیرجند در حال افزایش یا به روزرسانی بوده است. 
ایســتگاه لرزه نگاری منند در منطقه ای کوهســتانی و ارتفاعات شمال شرق شهر 
بیرجند در ســال 13۸4 راه اندازی شده و در خرداد 1399 به منظور رصد دقیق تر 
فعالیت های زمین لرزه استان خراسان جنوبی به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق 

بیرجند، تجهیزات این ایستگاه به تجهیزات مدرن ارتقا یافتند.
هم اکنون شــبکه لرزه نــگاری بیرجند با هفت ایســتگاه لرزه نــگاری به صورت 
شبانه روزی فعالیت داشــته و داده های ایستگاه ها برخط )آنالین( به مرکز شبکه 
لرزه نگاری بیرجند و مرکز پایش زمین لرزه های کشــور در تهران ارسال و همراه 
بــا داده های دیگر ایســتگاه های لرزه نــگاری، براي ثبت و پردازش مناســب تر 

زمین لرزه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ايستگاه منند شبکه لرزه نگاری بيرجند به روزرسانی شد

فارســی به غیــر فارســی زبانان، 
رئــوس کلی برنامه های خود را در 
موضوعات آموزشــی و پژوهشی 

مؤسسه و مرکز بیان کرد.
وی خاطرنشــان کرد: »با توجه به 
بسترهای  ایجاد  فارسی  آموزان  نیاز 
زبان  مجازی  آمــوزش  برای  الزم 
فارســی شــکل خواهد گرفت و 
به تدریج در وب گاه جدید مؤسسه 
راه  انــدازی خواهد شــد. از جمله 
ایــن فعالیت  هــا رفع مشــکالت 
شــیوه همزمان در سامانه LMS با 
هــدف آموزش زنــده و برگزاری 
تعیین  بــرای  برخط  آزمون هــای 
ســطح و دوره هــای نه  گانه، تولید 
ناهمزمان  چندرســانه ای  محتوای 
بر اســاس دوره های مجازی مرکز 
و پیاده ســازی آنها، تولید محتوای 
چندرســانه ای ناهمزمــان بــرای 
آمــوزش زبان هــای تخصصی در 
بعضی از رشته های دانشگاه، تولید 
ناهمزمان  چندرســانه ای  محتوای 
موقعیت محــور و تولیــد پیکــره 
فارسی آموز دهخدا برای استاندارد 

کردن ساخت آزمون  ها است«.
مؤسســه لغت نامه دهخدا به عنوان 
نخســتین ســازمان در ایران برای 
تألیــف فرهنگ لغت یــا واژه نامه 
در ســال 1324 و مرکز بین المللی 
آمــوزش زبــان فارســی به عنوان 
نخســتین نهاد دانشگاهی با هدف 
گســترش و ترویج زبان و ادبیات 
فارســی در ســال 13۶۸ زیر نظر 
دانشگاه تهران تأســیس شدند. از 
مدیران این دو مجموعه می توان از 
عالمه علی اکبر دهخدا، دکتر محمد 
معین و عالمه سیدجعفری شهیدی 

نام برد.

جزئیات خورشــید گرفتگی جزئی، اول تیر 1399 از سوی شورای مرکز تقویم 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از مؤسســه ژئوفیزیک، این 
خورشــید گرفتگی از نوع حلقوی است که در ایران به صورت جزئی دیده شد. 
این گرفتگی در آفریقا به جز بخشــی از غرب آن، جنوب شــرق اروپا و آســیا 
به صورت جزئی و در بخشــی از جمهوری کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی، یمن، 
عربســتان سعودی، عمان، پاکستان، شــمال هند، جنوب چین، تایوان به صورت 
حلقوی مشاهده شد. بیشینه پوشیدگی این گرفتگی جزئی در شرق آسیا رخ داد 

که در شمال هند، ماه حدود 99 درصد از قرص خورشید را پوشاند.
در تهران، گرفتگی در ســاعت 9 و 5 دقیقه شــروع  و در ساعت 10 و 1۶ دقیقه 
به بیشــترین مقدار خود  رسید که در این حالت ماه 4۸ درصد از قرص خورشید 
را  پوشــاند. این گرفتگی در ساعت 11 و 3۸ دقیقه در تهران پایان  یافت. زمان و 

حداکثر میزان پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت بود.

جزئيات خورشيد گرفتگی اول تير ۱۳۹۹ اعالم شد
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 به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس 
بین المللی کیش، دکتر فریدون همتی، استاندار هرمزگان، 21 
شهریور 1399 از طرح توسعه پردیس بین المللی کیش دانشگاه 
تهران بازدید کرد. در این بازدید و با هدف حمایت اســتان از 
طرح توسعه پردیس در تخصیص بودجه استانی به این طرح، 
تصمیماتی اتخاذ شــد. طرح توسعه پردیس بین المللی کیش 
دانشگاه تهران، در زمینی به مساحت 92 هزار و 700 متر مربع 

در جنوب غربی جزیره کیش واقع شده است.
دکتر مجید علی زاده، رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه 
تهــران، در این بازدید با تشــریح اهــداف و رویکردهای 
توســعه ای پردیس گفت: »دانشگاه تهران در راستای تحقق 
ماده ۶4 قانون برنامه ششم و به منظور گسترش همکاری های 
بین المللی از جمله راه اندازی مدرســه بین المللی کسب و 
کار، تأسیس شعب مشترک با دانشگاه های مطرح بین المللی 
و جهان اســالم، در حال اجرای طرح جامع توسعه فیزیکی 

خود در شهرک دانشگاهی جزیره کیش است«.
همچنین در حاشیه این بازدید و در نشستی با حضور استاندار 
هرمزگان، هیأت رئیســه پردیس، مدیرکل حوزه استاندار و 
بخشــدار کیش، درباره همکاری های علمی، پژوهشــی و 
اجرایی اســتان هرمزگان و پردیس بین المللی کیش به عنوان 

بازوی علمی اجرایی، گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت.
اســتاندار هرمزگان، با اشــاره به امکانات پردیس بین المللی 
کیش دانشــگاه تهران و فرصت های موجــود، تصریح کرد: 
»شــرایط برای ارتباطات هرچه بیشــتر و مؤثرتر استان با این 
پردیس مساعد است. فرصت سازی دانشگاه تهران در جزیره 
کیش و به کارگیری ظرفیت پردیــس بین المللی کیش کاری 
بسیار ارزشمند بوده است. این پردیس می تواند به عنوان معین 
دانشگاه های سطح استان به ویژه دانشگاه هرمزگان قرار بگیرد«.
ارتباط پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با دانشگاه های 
استان، حمایت های اســتانی از طرح ها و اهداف توسعه ای 
پردیس در راســتای تحقق اهداف دانشــگاه نسل چهارم 
)دانشــگاه اثرگذار( و توســعه کســب و کار دانش بنیان و 
هسته های فناوری محور با رویکرد گذار به انقالب صنعتی 

چهارم از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.
اســتاندار هرمزگان و هیأت همــراه از البراتوار تخصصی 
هــوش مصنوعی با رویکــرد اینترنت اشــیا و علوم داده و 
فضای کار اشــتراکی مرکز نوآوری پردیــس، کارگاه های 
تخصصی طراحی صنعتی، مرکز تندرستی و آزمایشگاه های 
تخصصی آن، زیرســاخت های آموزش الکترونیکی و سایر 

امکانات آموزشی و پژوهشی پردیس بازدید کردند. 

بازديد استاندار هرمزگان بازديد استاندار هرمزگان 
از پرديس بين المللی کيش دانشگاه تهراناز پرديس بين المللی کيش دانشگاه تهران
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دومین مرحله انتخابات تعیین نماینده دانشگاه های کالن 
منطقه یک در شورای نظارت، هشتم تیر 1399، به میزبانی 

دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت 
دانشــجویی، دومین مرحلــه انتخابات شــورای صنفی 
دانشــجویی دانشگاه های کالن منطقه یک با حضور دکتر 
ســعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشــگاه تهران و دبیر 
شورای معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه یک؛ دکتر 
محمدرضا علم، معاون داخل ســازمان امور دانشجویان؛ 
مهندس علی طاهری، مدیر کل امور دانشــجویی دانشگاه 
تهران و همچنین دبیران شورای صنفی مرکزی دانشگاه های 
تربیت مدرس، تهران، هنر، مالک اشتر، خوارزمی، شاهد، 
صنعتــی امیرکبیر، صنعتی شــریف، عالمــه طباطبایی و 

فرهنگیان به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه 
تهران، در خصوص نحوه اجــرای مرحله اول انتخابات، 
در بهمن ســال 139۸ و موکول شدن انتخابات به مرحله 
دوم بنا بر اتفاق آرای کلیه اعضا، به دلیل عدم شــناخت 

دبیران دانشــگاه های کالن منطقه یک از یکدیگر و عدم 
برگزاری مرحله دوم انتخابات در اســفند 139۸، به دلیل 

شیوع ویروس کرونا توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه دکتر علم، معاون دانشجویان داخل سازمان امور 
دانشــجویان، با تقدیر از دانشگاه تهران به دلیل برگزاری 
انتخابات، این جلســه را ادامه انتخابات پیشــین برشمرد 
و توضیحاتــی در خصوص نحوه برگــزاری مرحله دوم 

انتخابات بیان کرد.
در بخش دیگر جلسه، حبیب اله روشن ضمیر از دانشگاه 
تربیت مدرس؛ ایمان رحمانی از دانشــگاه هنر،؛ محمود 
افشاری از دانشگاه مالک اشتر و سید نیما ذبیحی از دانشگاه 

تهران به عنوان کاندیدا برنامه های خود را تشریح کردند.
در پایان، انتخابات تعیین نماینده به صورت مجازی برگزار 
شد و با رأی اکثریت از مجموع 9 رأی اخذشده، سید نیما 
ذبیحی از دانشگاه تهران با پنج رأی به عنوان عضو اصلی 
و ایمان رحمانی از دانشگاه هنر با دو رأی به عنوان عضو 
علی البدل شــورای مرکزی نظارت از دانشگاه های کالن 

منطقه یک، انتخاب شدند. 

برگزاری دومين مرحله انتخابات 
تعيين نماينده دانشگاه های کالن منطقه يک در شورای مرکزی نظارت

حسین گنجعلی، دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، مقام نخست 
مسابقات شطرنج آنالین دانشجویان دانشگاه های دولتی را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، 
مسابقات شطرنج آنالین دانشجویان دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
کشور توسط انجمن شطرنج اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، با 
حضور 240 دانشجوی دانشگاه های دولتی زیر مجموعه مناطق ده گانه وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری، 1۶ خرداد 1399،برگزار شد.
در پایان این دوره از مســابقات که در ماده بلیتس )برق آســا( انجام شد، 
حسین گنجعلی از دانشــگاه تهران؛ ساسان علی بابایی از دانشگاه بوعلی 
سینا؛ سپهر میرزایی از دانشــگاه تهران؛ یاشار موحدی از دانشگاه بوعلی 
ســینا؛ محمد امین موالیی از دانشــگاه شهید بهشــتی و علی صفیری از 

دانشگاه اصفهان، به ترتیب مقام های اول تا ششم را کسب کردند.
سرداور این دوره از مسابقات، داور بین المللی خاطره عزیزی و سرپرست 
کل مســابقه، محمد ابراهیــم زاده، رئیس انجمن شــطرنج وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری بودند.

دانشجوی دانشگاه تهران مقام نخست مسابقات شطرنج آنالين را کسب کرد
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سومین نشست هیأت عالی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
عتف استان تهران، با حضور رئیس، دبیر و اعضای حقیقی و 

حقوقی هیأت استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از واحد نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران، در 
سومین نشست هیأت عالی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
عتف استان تهران که 14 تیر 1399 برگزار شد، گزارش هایی 
چون بازدید و ارزیابی کیفیت سه واحد دانشگاه پیام نور تهران 

شمال، تهران غرب و تهران جنوب، بازدید و ارزیابی کیفیت 
سه مؤسســه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آل طه، رفاه 
خواهران و دانشــگاه خاتم، بازدید و ارزیابی کیفیت دو مرکز 
دانشگاه فرهنگیان )مرکز شهید شرافت- پردیس شهید نسیبه( 
و ارزیابی عملکرد 14 دانشــگاه دولتی تهران در سامانه تسما، 
ارائه شد. همچنین در خصوص سامانه حس و ضرورت اقدام 
بهتر دانشگاه ها در بارگذاری اطالعات در این سامانه و موارد 

طرح شده دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

با هدف ایجاد و گســترش فعالیت های علمی، آموزشی 
و پژوهشــی، تفاهم نامه همکاری بین دانشکده ادبیات و 
علوم انســانی دانشــگاه تهران و پژوهشکده امام خمینی 

)س( و انقالب اسالمی، منعقد شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، با هدف ایجاد و گسترش 
فعالیت های علمی، آموزشــی و پژوهشــی و بهره مندی 
طرفین از منابع و توان فکری و اجرایی و همچنین انتقال 
تجربیــات در موضوعات مشــترک، تفاهم نامه همکاری 

بین دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران و 
پژوهشــکده امام خمینی )س( و انقالب اسالمی، منعقد 

شد.
از مهمترین مفاد این تفاهم نامه می توان به طراحی و اجرای 
طرح های تحقیقاتی در راستای اهداف مشترک؛ برگزاری 
نشســت ها و دوره هــای علمی، کارگاه های آموزشــی، 
پژوهشــی، ســخنرانی ها، همایش ها و... در چهارچوب 
موارد توافق؛ تألیف، ترجمه و تدوین کتاب های مورد نیاز 
و مرتبط؛ همکاری در زمینه انتشار نشریات علمی؛ چاپ، 
نشر و توزیع آثار مشترک با در نظر گرفتن امکانات طرفین 
و همکاری در زمینه نشر الکترونیک؛ حمایت از پایان نامه 
و رســاله های تحصیــالت تکمیلی با توجــه به اهداف 
طرفین؛ همکاری در زمینه تبادل اسناد و مدارک علمی و 
پژوهشگران  استادان،  بهره  برداری  زمینه های  فراهم سازی 
و دانشــجویان طرفین از کتابخانه و مراکز اسناد یکدیگر 
و بهره منــدی از تجارب و ظرفیت های یکدیگر در حوزه 

بین الملل اشاره کرد.

سومين نشست
هيأت عالی نظارت 
ارزيابی و تضمين 
کيفيت عتف استان 
تهران برگزار شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری بين دانشکده ادبيات و علوم انسانی 
و پژوهشکده امام خمينی )س( و انقالب اسالمی
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اولین وبینار نگرشــی جدید به جهــش تولید، اتالفات 
و کاهــش آنها، در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک 
علم و فناوری دانشــگاه، در ابتدا این وبینار که 15 تیر 
1399 برگزار شــد، مهندس محمد رضایی، مدیر امور 
پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 
به تعریف جهش تولیــد پرداخت و گفت: »جهش در 
تولید را می توان جبران عقب ماندگی های حوزه تولید با 
بهینه سازی فرآیندهای داخلی و بهبود کیفیت تولیدات با 
حداکثر سرعت ممکن در حداقل زمان ممکن دانست«.
وی با توجه به ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و فناور 
ادامــه داد: »ضــرورت به کارگیــری اقدامات عملی و 
اجتناب از شــعارمحوری، اهمیت بــه تولید داخلی و 
تالش برای بهبود اوضاع اقتصادی کشــور با توجه به 
مشــکالت پیش رو و تالش برای عملی سازی ظرفیت 
بالقوه شرکت  ها، دالیلی بر ضرورت برنامه ریزی جهش 

تولید هستند«.
مهندس رضایــی، همچنین عارضه یابی و نیازســنجی 
شــرکت های دانش بنیان و فناور بــراي جهش تولید، 
شناسایی شــرکت های با قابلیت scale-up، حمایت از 
کسب و کار شرکت هایی که قابلیت جهش تولید دارند، 
کمک به برندسازی و شبکه سازی و پیداکردن ارتباطات 
و بــازار، صیانت از بازار داخلــی و ایجاد پلتفرم برای 

گفت وگو میان صاحبان کسب و کار و مسئوالن مربوط، 
آمــوزش تخصصی بــراي کاهش اتالفــات و افزایش 
راندمان تولید شــرکت ها را از اهداف برگزاری برنامه 
جهــش تولید در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 

برشمرد.
در ادامه، مهندس روزبه شــیوایی، کارشــناس صنعت 
خودرو، بعــد از بیان مقدمــه ای بر سیســتم تولید، به 
محورهای اصلی کســب و کار تولیدی اشاره کرد. وی 
ضمن معرفی انواع سیســتم های تولید به معرفی روش 
تولید just in time، سیستم Kanban و kaizen و کیفیت 

در مبدأ و... پرداخت.
مهندس شیوایی با تأکید بر مبحث اتالف منابع خاطرنشان 
کرد: »اتالف منابع هر چیزی اســت که برای مشــتریان 
ارزش افزوده ایجاد نمی کند و مشتری حاضر به پرداخت 
پولی برای آن نیســت. ایده اصلی تفکر ناب به حداکثر 
رســاندن ارزش افزوده و به حداقل رساندن دورریزها و 
ضایعات اســت. به طور خالصه این تفکر به معنای این 
است که با وجود محدودیت منابع، بیشترین خدمات را 

به مشتریان ارائه کنیم«.
در بخــش دیگری از ایــن وبینار مهندس اســماعیلی 
نسب، کارشناس توسعه اکوسیستم از صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، به معرفــی خدمات صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی در راســتای جهش تولید شــرکت های 

دانش بنیان پرداخت.

اولين وبينار جهش توليد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد
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اســامی برگزیدگان مســابقه کتاب خوانی علی )ع( از زبان 
علی )ع(، از ســوی اداره کل امور دانشــجویان و کارکنان 

شاهد و ایثارگر اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از اداره 
کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر، به مناسبت 
دهه کرامت و در آستانه میالد مسعود هشتمین اختر فروزان 
آســمان امامت و والیت حضرت علی ابن موســی الرضا 
علیه السالم اسامی برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی علی )ع( 

از زبان علی )ع) اعالم شد.
این مسابقه، به مناسبت ایام شــهادت مولی الموحدین امام 
علی علیه الســالم و از اثر ماندگار اســتاد فقید و فرهیخته 
دانشــگاه تهران زنده یاد دکتر سید جعفر شهیدی با عنوان 
»زندگانی امیرالمؤمنین علی علیه السالم« و به منظور آشنایی 

دانشجویان دانشگاه تهران از زندگی سراسر درس و الگوی 
آن امام همام، به صورت مجازی و با مشــارکت دانشجویان 

تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران، برگزار شد.

کارشناسی ارشد شیمی پلیمر 1   زهرا خاکپور    
دکتری تخصصی مهندسی برق علی کشاورزیان        2

کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست کیمیا رجب        3
کارشناسی ارشد مهندسی برق حسین ثنایی        4
کارشناسی ارشد مهندسی برق 5   مسعود مرادی    

کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی ۶   صدیقه رحیمی    
کارشناسی ارشد مطالعات کتابخانه ای 7   سمیه رحیمی باقرآبادی   

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک ۸   مرضیه قربانی    
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک 9   احسان سرلکی    

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 10   احسان باالنی    
کارشناسی ارشد مهندسی معدن 11   مجید آزادی    
کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه 12   نجمه ایوبی    

دکتری تخصصی عمران منابع آب 13    امین زین العابدین   
کارشناسی ارشد صنایع سلولزی 14   سودا محمدزاده    

کارشناسی ارشد الگوریتم ها و محاسبات سیده پریسا هاشمی       15
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 1۶   دانیال اسمعیلی نژاد   

دکتری تخصصی روانشناسی ورزشی 17   سارا رمضان پور    
دکتری تخصصی اقتصاد 1۸   فائزه تاجیک    

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 19   آزاده خیرخواه    
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک 20   روح اهلل محسن زاده   

اسامی برگزيدگان مسابقه کتاب خوانی علی )ع( از زبان علی )ع( اعالم شد

ليست اسامی برگزیدگان
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به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعی، این مجمــع ،21 تیر 
1399، با حضور دکتر محمدحسین علیزاده، سرپرست 
فدراســیون ملی ورزش های دانشگاهی و رئیس مجمع؛ 
رضا گل محمــدی، مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
تهــران، نماینــدگان پنج بخــش دانشــگاهی، اعضای 
هیأت رئیســه هیأت ورزش های دانشگاهی و نمایندگان 

اعضای هیأت علمی، مربیان و ورزشکاران برگزار شد.
در این جلســه دکتر علیزاده، سرپرست فدراسیون ملی 
ورزش های دانشــگاهی، با تمجید از مشــارکت اعضا 
بــر هم افزایــی امکانات و ارتقای ســطح کمی و کیفی 

فعالیت های ورزشی در هیأت استان تهران تأکید کرد.
وی با اشــاره بــه جمعیت قابل توجه دانشــجویی در 
پایتخــت، موفقیت این مجموعــه را در گرو همکاری 
مشترک پنج بخش دانشگاهی در برنامه ریزی و هماهنگی 

فعالیت ها دانست.
گل محمدی، مدیر کل ورزش و جوانان اســتان تهران، 
نیز با اظهار مسرت از حضور در جمع دانشگاهیان، برای 
هرگونه همکاری با ورزش دانشگاهی اعالم آمادگی کرد 
و همچنین پیشنهاد حضور نمایندگان نهادهای مؤثر در 
حوزه ورزش به ویژه رئیس ســازمان ورزش شهرداری 
در جلســات هیأت رئیسه ورزش های دانشگاهی استان 

تهران را ارائه کرد.
در ادامــه جلســه علــی حبیب اللهی، رئیــس هیأت 
ورزش های دانشــگاهی اســتان تهران، ضمن قدردانی 
از سرپرســت فدراســیون و مدیرکل ورزش و جوانان 
استان تهران و سایر اعضا بابت مشارکت در برنامه های 
این نهاد دانشگاهی، به تشــریح گزارشی از عملکرد و 

فعالیت های هیأت در سال گذشته پرداخت.
ارائــه برنامه های ورزشــی هیأت از جملــه برگزاری 
مسابقات ورزشی غیرحضوری متناسب با شرایط فعلی 
جامعه به لحاظ شــیوع بیماری کرونــا از جمله موارد 

اشاره شده توسط رئیس هیأت مجمع بود.
این جلســه با تصویب گزارش مالی، برنامه انجام شده 
هیأت در ســال 139۸ و همچنیــن تصویب برنامه های 

سال 1399 به کار خود پایان داد.

به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، حدود یک هزار 
نســخه کتاب از کتابخانه شــخصی مرحوم آیت اهلل سید 
اســماعیل موســوی زنجانی به کتابخانه مرکزی، مرکز 
اســناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران، اهدا شد. از 
مهمترین ســوابق مرحوم آیت اهلل سید اسماعیل موسوی 
زنجانی)1307-13۸1( می توان بــه نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه شــهر زنجان از ســال 13۶1 تا زمان رحلت 
و ســه دوره عضویــت در مجلس خبــرگان رهبری به 

نمایندگی از مردم زنجان اشاره کرد.
همچنین 3۶0 جلد کتاب از کتابخانه مرحوم دکتر مهدی 
حائری یزدی، توسط فرزند ایشان دکتر محمدرضا حائری 
یزدی، عضو هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی، 24 
تیر 1399، به کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران اهدا شد. 
مرحوم اســتاد دکتر مهدی حائری )1302-137۸( استاد 
مسلم فلسفه اســالمی و صاحب تألیفات متعدد بوده و 
سال ها در دانشگاه تهران و مراکز علمی دیگر در دنیا به 

تدریس فلسفه اسالمی مشغول بودند.

مجمع ساليانه هيأت ورزش های دانشگاهی استان تهران برگزار شد

اهدای دو مجموعه کتابخانه شخصی
 به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
معاونت اداری و مالی، سی امین نشست معاونان اداری 
و مالی دانشــگاه های بزرگ کشور، 1۸ تیر 1399، با 
حضور رئیس دانشــگاه تهران، نمایندگانی از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و ســازمان برنامه و بودجه 
و همچنین معاونان اداری و مالی دانشگاه های بزرگ 

کشور، به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، 
در این نشست ضمن تشکر از تشکیل جلسه معاونان 
اداری و مالی، معاونان طــرح و برنامه و مدیران کل 
بودجه دانشگاه های بزرگ کشور، گفت: »الزم است تا 
جایگاه هیأت امنا در دانشگاه ها تقویت شود. دانشگاه ها 
عالوه بر داشتن رویکردهای آموزشی و پژوهشی باید 
در مســئولیت های اجتماعی نیز مشارکت کنند و در 
این راستا به ثروت و منابع ملی کشور متصل شوند و 
در قانون گذاری و تصمیم سازی همکاری جدی داشته 

باشند«.
در ابتدای این نشست، دکتر سعید یزدانی، معاون اداری 
و مالی دانشــگاه تهران، از آمادگی 13 دانشگاه بزرگ 
کشــور، برای همکاری با سازمان برنامه و بودجه در 
خصوص حل مسائل و مشکالت دانشگاه ها خبر داد.
دکتر حســن میرزابزرگ، رئیس امــور آموزش عالی، 
تحقیقات و فناوری ســازمان برنامــه و بودجه، نیز با 
تبیین رویکرد و توجه ســازمان برنامــه و بودجه به 

دانشگاه ها از پیشــنهاد همکاری دانشگاه های بزرگ 
کشور با این سازمان استقبال کرد و همچنین بر تالش 
حداکثری خود براي حل مشــکالت دانشگاه ها تأکید 

داشت.
وی افزود: »دانشگاه های بزرگ کشور باید در تدوین 
برنامه توسعه پنج ســاله هفتم، مشارکت جدی داشته 
باشــند و همچنین در لحاظ کــردن موضوع افزایش 
حقوق کارکنان دانشــگاه در الیحه بودجه 99 تالش 

و همکاری کنند«.
در بخــش دیگری از این نشســت دکتــر محمدتقی 
نظرپور، معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، با اشاره به تقویت جایگاه هیأت امنا بر لزوم 
همکاری و مشــارکت دانشگاه ها در ریشه یابی و حل 

مشکالت کشور تأکید کرد.
دکتر نظرپور ضمن ارائه پیشــنهاد تشــکیل کارگروه 
برای مشــارکت در تدوین برنامه توسعه هفتم گفت: 
»وزارت عتف به دنبال اخذ اعتبار پاداش بازنشستگی 
کارکنان از ســازمان برنامه و بودجه اســت و در این 
راســتا درخواســت داریم تا لیســت بازنشستگان به 
وزارت خانه اعالم شــود. همچنین دانشگاه ها باید هر 
چه ســریع تر اطالعات مربوط به پروژه های عمرانی 
خــود را نیز به وزارت علوم اعالم کنند«.در ادامه این 
جلسه، مسائل جاری دانشگاه ها مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

سی امين نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه های بزرگ کشور برگزار شد

5۸ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126



مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقه دانشجویی خاطره نویسی 
»من و کرونا« و دو مسابقه کتابخوانی »علی از زبان علی« و 
»جوان و انتخاب بزرگ« از مجموعه مسابقات کتابخوانی 

هشت بهشت، 11تیر 1399، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقه 
دانشــجویی خاطره نویســی »من و کرونا« و دو مسابقه 
کتابخوانی »علی از زبان علی« و »جوان و انتخاب بزرگ« 
از مجموعه مســابقات کتابخوانی هشت بهشت، 11 تیر 
1399،با حضور جمال رحیمیان، معاون فرهنگی سازمان 
جهاد دانشگاهی تهران و دکتر محمدعلی زارع چاهوکی 
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای مراسم جمال رحیمیان، معاون فرهنگی سازمان 
جهاد دانشگاهی تهران، گفت: مسابقه خاطره نویسی »من 
و کرونا« یک طنز فرهنگی دانشجویی برای کاهش میزان 
اســترس دانشجویان در ایام کرونا بود؛ از این رو در این 

فضای خاص، سوژه ها و ایده های خوبی طرح شد.
وی ادامــه داد: »اجرای مجموعه مســابقات کتابخوانی 
»هشت بهشت« از اواســط اردیبهشت با هدف پاسخ به 
نیازهای فرهنگی دانشجویان طبق نظرسنجی انجام شده 

آغاز شده است«.
رحیمیان با اشــاره به اینکــه امیدآفرینی، معنابخشــی، 
مهارت آفرینی، هدفمندی، اســتقامت ورزیدن در مسیر 
زندگــی و الگودهی از اهــداف اجرای طرح مســابقه 
کتابخوانی »هشت بهشت« است، افزود: »در این مسابقات 

هشــت عنوان کتاب از نویســندگان و شــخصیت هایی 
انتخاب شــده اســت که این موارد را به دانشــجویان 

می آموزند«.
معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران اعالم کرد: 
کتاب »علی از زبان علی« از اســتاد ســید جعفر شهیدی؛ 
کتاب »جوان و انتخاب بزرگ« از اســتاد طاهرزاده و رمان 
»بینوایان« اثر ارزشــمند ادبی اجتماعی »ویکتور هوگو« و 
تاریخ سیاسی اجتماعی انقالب فرانسه و پنج عنوان کتاب 
دیگر از کتاب هایی هســتند که برای دانشجویان انتخاب 

شده اند.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: »در اسفند سال جاری 
از هشت برگزیده برتر مسابقه کتابخوانی هشت بهشت که 
در طول برگزاری مســابقه بیشترین امتیاز را کسب کرده 

باشند، تقدیر خواهد شد«.
در اولین مرحله مجموعه مسابقات »هشت بهشت« برای 
کتاب »علی از زبان علی« از مریم یاری، عرفان بهروزی، 
حســین احمدی و امین زین العابدینــی به عنوان نفرات 
برگزیده تقدیر شــد. همچنین در دومین مرحله از یاسر 
دکامی، امین یوســفی، امین زین العابدینی، سام فالحی، 
رامین هاتفی اســکویی، الهام بنی حسن و جواد ایزدی به 

عنوان نفرات برتر تقدیر شد.
زهرا نادعلی پور، فاطمه انیسی و درنا احمدی برگزیدگان 
مســابقه خاطره نویسی »من و کرون«ا هستند. همچنین از 
صوفیه حسامی، مطهره روستایی، زهرا صادقیان تهرانی و 

پریسا داوودی در بخش آثار شایسته تقدیر شد.

مراسم تقدير از برگزيدگان مراسم تقدير از برگزيدگان 
مسابقات دانشجويی خاطره نويسی و کتابخوانی برگزار شدمسابقات دانشجويی خاطره نويسی و کتابخوانی برگزار شد

ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126  59



به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مراسم تقدیر و تشکر 
از زحمات و خدمات دکتر محمدرضا حاتمی، مدیرکل سابق 
منابع انســانی دانشگاه تهران و معارفه دکتر روح اهلل نصرتی، 
مدیرکل جدید منابع انسانی دانشگاه،30تیرماه1399، با حضور 
دکتر ســعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه؛ دکتر علی 
مقاری، معاون طرح و برنامه دانشــگاه و جمعی از مدیران، 

مسئوالن و کارشناسان دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر یزدانی، معاون اداری و مالی دانشــگاه، در این جلســه 
با اشــاره به برگزاری محدود جلسه به علت شیوع ویروس 
کرونا، از زحمــات و خدمات دکتر حاتمی در زمان تصدی 

مسئولیت تقدیر و تشکر کرد.
دکتر یزدانی با اشاره به تالش های دکتر حاتمی در خصوص 
پیگیری مسائل کلیدی در حوزه نیروی انسانی از جمله: حل 
مشــکالت بازنشستگان، ســوابق کارکنان، پایه های اعضای 
هیأت علمــی، ارتقای کارکنان و احــکام و پایه های کارکنان 
قراردادی، ایشــان را از مدیران خدوم دانشــگاه برشمرد که 

تالش شایسته ای در دوره مسئولیت خود داشته است.
معاون اداری و مالی دانشــگاه، با تاکید بر ضرورت اصالح 
روند جذب نیروی انســانی در دانشگاه، گفت: »ما در زمینه 
نیروی انسانی استراتژی خاصی داریم و آن هم جذب نیروی 
انسانی متخصص است. نیروی انسانی متخصص، هم راندمان 

کار را باال می برد و هم از معضالت سازمان می کاهد«.
دکتر یزدانی، ضمن اشاره بر ضرورت ارتقای بحث آموزش 
کارکنان، این حوزه را بســیار مهم شمرد و نقش آن را در از 
بین بردن روحیه مدرک گرایی در بین کارکنان، بســیار حیاتی 
دانست و اظهار امیدواری کرد این بخش در دوره مسئولیت 

دکتر نصرتی بیش از قبل ارتقا یابد.
معــاون اداری و مالی دانشــگاه در پایان، بــا تاکید بر اینکه 
»نباید اجازه دهیم هیچ حقی از کارکنان ضایع شود، برقراری 
عدالت مالی، کاری، سازمانی، ســاختاری و جایگاهی را از 
ضرورت های قابل توجه در حوزه منابع انســانی دانست که 
باید در دوره جدید محل توجه جدی باشــد. چون رضایت 
کارکنان از شــرایط، بر همه شــئون کاری ســازمان و حتی 

برخورد آنها با ارباب رجوع هم اثر می گذارد«.
معاون اداری و مالی دانشــگاه در پایان از دکتر نصرتی به خاطر 
پذیرش این مسئولیت تشکر و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

در این جلسه، دکتر محمدرضا حاتمی گزارشی از شش سال 
فعالیت خود در حوزه منابع انسانی ارائه نمود. دکتر حاتمی 
در این گزارش، کار حوزه منابع انسانی را مسئولیتی سخت و 
پرمسأله توصیف کرد و ضمن برشمردن رئوس فعالیت های 
مهم این اداره کل در دوره مسئولیت خود، گفت: »آنچه در این 
حوزه، با وجود محدودیت قوانین و محدودیت های اداری و 
مالی دانشگاه انجام شده، مجموعه کارهایی است که شدنی 
بوده است و اگر کاری باقی مانده، محدودیت ها ما را از انجام 

آن بازداشته است«.
دکتر حاتمی از اعتماد و کمک مدیران عالی دانشگاه در طول 
دوران مسئولیت نیز تشــکر کرد و اظهار امیدواری نمود که 
اداره کل منابع انسانی، با توجه به تجارب گذشته و ایده های 
نو، موفق تر از گذشته عمل نموده و به تحقق اهداف دانشگاه 

کمک نماید.
دکترروح اهلل نصرتی، مدیرکل منابع انســانی دانشگاه نیز، در 
سخنانی ضمن اشاره به هدف ها، اولویت ها و ضرورت های 
منابع انســانی ســازمانی گفت: »مدیریت منابع انسانی، در 
واقع مدیریت ســرمایه انسانی است و نیروی انسانی سرمایه 

ارزشمند هر سازمان است«.
ایشــان ضمن بر شــمردن اهمیت و جایگاه هر ســه رکن 
دانشگاه، یعنی دانشجو، استاد و کارمند، اظهار امیدواری کرد 
با همفکری همه بخش ها، بتوان دانشگاه را به سمت رسیدن 

به اهداف آن بهتر حرکت داد.
مدیرکل منابع انسانی دانشــگاه، استفاده از ایده های کارکنان را 
یکی از مهم ترین راه های بهبود شرایط کار دانشگاه دانست که 
نقش مهمی نیز در بهینه ســازی گردش کار در سازمان دارد و 
اظهار امیدواری کرد که با مشارکت و اعالم نظر همه همکاران و 
استفاده از خرد جمعی، بتوان این حوزه را بیش از پیش ارتقا داد.
در پایان این مراسم، احکام صادرشده از سوی رئیس دانشگاه، 
بــرای انتصاب و تقدیر از مدیران کل جدید و ســابق منابع 
انســانی قرائت شد و لوح های تقدیر و هدایایی نیز از سوی 

بخش های مختلف، به دکتر محمد رضا حاتمی تقدیم شد.

معاون اداری و مالی دانشگاه: 

نبايد اجازه دهيم هيچ حقی 
از کارکنان ضايع شود
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در مراسمي که با 
حضور معاون اداری و مالی، مدیران و کارکنان دانشــگاه، 
۶ مرداد 1399، برگزار شد، دکتر آرش تحریری، به عنوان 
مدیر کل امور مالی معارفه و از زحمات دکتر محمد مرادی 

در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.
دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، در 
این مراسم ضمن قدردانی از تالش ها و زحمات مدیر کل 
پیشین امور مالی دانشگاه، گفت: »دکتر مرادی با توجه به 
مشکالت شخصی و همچنین اهمیت ویژه ای که جایگاه 
معلمی و تدریس برای ایشان دارد، از آبان ماه سال گذشته 
درخواست داشتند تا این سمت را تحویل دهند که البته ما 

نیز به ناچار این تصمیم را پذیرفتیم«.
وی بــا بیان اینکــه دوره مدیریت دکتر مــرادی، یکی از 
دوران های درخشان دانشــگاه تهران در حوزه امور مالی 
بوده اســت، خاطرنشان کرد: »این دوره هر چند که بسیار 
کوتاه بود، اما نتایج و ثمرات بســیاری را به همراه داشته 
است. ایشان یک شخص امانتدار، با تقوا و در حوزه کاری 
خود صاحب مهارت و دانش هستند که توانستند گام های 
مؤثــری را در ارتقای جایگاه امور مالی بردارند و می توان 
گفت دلیل موفقیت حــوزه مالی در این مدت برگرفته از 
تبحر و دانش دکتر مرادی و انتقال این دانش بوده است«.

معاون اداری و مالی دانشــگاه تهران، در ادامه با قدردانی 
از تالش کارکنان امور مالی دانشگاه خاطرنشان کرد: »در 
کنار دیگر فعالیت های انجام شده در امور مالی، واخواهی 
حساب های دانشگاه و به روزرسانی حساب ها کار بزرگی 
بود که در دانشــگاه تهران صــورت گرفت. جمع آوری 
حســاب ها، تهیه گزارش و تأیید آنها کار مشکلی بود که 
با تالش مدیریت و همــکاران امور مالی در این دوره به 

سرانجام رسید«.
دکتــر یزدانی همچنین، احیای »اداره رســیدگی« در امور 
مالی دانشگاه را کار مثبت و ارزشمندی برشمرد و افزود: 
»احیــای این اداره به منظور مچ گیری از مدیران واحدهای 
ذیربــط نبوده اســت. در ایــن اداره ما به دنبال ارشــاد، 
راهنمایی و کمک به مدیران در سطوح مختلف هستیم تا 
با ارائه مشورت، هر مدیری که اجازه خرج دارد بتواند با 
تصمیم گیری صحیح در حیطه مسئولیتی که بر عهده دارد 
گام بردارد و این تدبیر، مدیران دانشــگاه را از مشکالت 

احتمالــی و درگیری با مراجع و نهادهای نظارتی بر حذر 
خواهد داشــت. البته با برگزاری دوره های آموزشی برای 

مدیران باید این زمینه را هر چه بیشتر فراهم آوریم«.
وی بــا تأکید بر اهمیت شفاف ســازی در امور مربوط به 
امور مالی دانشگاه، اظهار کرد: »به صورت متوالی از دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی به دانشگاه مراجعه شده است، 
اما با توجه به شفاف سازی که در امور وجود دارد همواره 
پاسخ های منطقی و صحیح دریافت کرده اند و خوشبختانه 
به همین دلیل در این زمینه رابطه خوبی بین دانشگاه تهران 
و نهادهای ذیربط محقق شده است. همچنین در سال های 
اخیر شاهد آن بوده ایم که بیشتر درخواست های امور مالی 
به خاطر منطقی و اصولی بودن در هیأت امنای دانشگاه به 

تصویب رسیده است«.
به گفته معاون اداری و مالی دانشــگاه تهران، حسابداری 
تعهدی آن گونه که انتظار می  رفت در دانشــگاه پیشرفت 
نداشته است و باید تالش شود تا این حوزه به طور کامل 

در دانشگاه تهران پیاده  سازی شود.
دکتر یزدانی، در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: 
»برای انتخاب مدیر کل امور مالی، شخص منتخب حتمًا 
باید در رشته مرتبط تحصیالت داشته باشد، البته این مسأله 
محدودیت هایی را ایجاد می کند که پس از بررســی های 
الزم دکتــر تحریری به عنوان مدیر مالی جدید دانشــگاه 
معرفی شــد که من در این فرصت برای ایشــان آرزوی 
توفیق دارم و امیدوارم تا با کمک سایر همکاران امور مالی 

بتواند گام های مثبتی براي ارتقا این اداره کل بردارد«.
وی با اشــاره به جایگاه ویژه امور مالی در دانشگاه تهران 
افزود: »حــوزه مالی به دلیل جایگاهی کــه دارد همواره 
باید به نهادهای نظارتی پاســخگو باشد که این موضوع 
مسئولیت این واحد را دو چندان کرده است. همچنین در 

مراسم توديع و معارفه مدير کل امور مالی دانشگاه تهران برگزار شد
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موفق عمل کردن برخی از سیاست های دانشگاه حوزه مالی 
می تواند نقش اساســی و مؤثری ارائه دهد. همه همکاران 
باید به ایــن نکته توجه کنند، اگر کارهــا در چهارچوب 
ضوابط و قوانین انجام شــود، ما در همه حال پشتیبان آنها 

خواهیم بود«.
معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، با تبیین نقش آموزش 
در ارتقای عملکرد کارکنان گفت: »موضوع آموزش مسأله 
مهمی است و آموزش در حوزه های مختلف و به ویژه برای 
کارکنان امور مالی باید به صورت مســتمر، پویا و هدفمند 

ارائه شود«.
دکتــر یزدانی با بیان اینکه دانشــگاه تهــران در امور مالی 
سیاســت هایی دارد که باید از ســوی مدیریت و کارکنان 
ذیربط مورد توجه قرار بگیرد و پیگیری شود، به روزبودن 
کارها، سرعت عمل، دقت، همکاری با مراجعان، تعامل با 
نهادهای نظارتی، تعامل با سایر واحدها و مدیران دانشگاه، 
شفاف ســازی، صرفه جویی در هزینه ها، امانتداری، بستن 
به موقع حساب ها، تکمیل روند حسابدای تعهدی و تقویت 

حوزه رسیدگی را از جمله این سیاست ها برشمرد.
در ادامه این مراســم دکتر محمد مرادی، مدیر کل پیشین 
امور مالی دانشگاه تهران، نیز با بیان اینکه توفیقی بود تا در 
سمت مدیریت امور مالی در خدمت دانشگاه تهران باشم، 
گفت: »من از تمامی همکاران امورمالی در ستاد و رؤسای 
حســابداری تشــکر می کنم. با توجه به سابقه حرفه ای که 
در طول این ســالیان داشته ام باید گفت کارکنان امور مالی 
دانشگاه تهران همواره از همکاران پرتالش، مسئولیت پذیر 

و بدون حاشیه بوده اند«.
وی افزود: »همچنین از معاون محترم اداری و مالی دانشگاه 
به دلیل پشــتیبانی ها و حمایت هایی که داشــتند قدردانی 
می کنم. شــیوه صحیح مدیریت ایشــان در حل مسائل و 
مشکالت توانست در این مدت یاری رسان من و همکاران 
امور مالی در پیشــبرد اهداف کالن دانشگاه در حوزه امور 

مالی باشد«.
دکتر مرادی، با اشاره به جایگاه و اهمیت معلمی و تدریس 
در دانشگاه خاطرنشــان کرد: »مسایل شخصی و همچنین 
جایــگاه و اهمیت ویژه معلمی کــه از اولویت های کاری 
اینجانب است، منجر به این مســأله شد تا کار تدریس را 
بر ادامه تصدی ســمت مسئولیت امور مالی دانشگاه تهران 

ترجیح دهم و از این سمت کناره گیری کنم«.
مدیر کل پیشــین امور مالی دانشــگاه تهران، احیای اداره 

رسیدگی، شفاف سازی، تقویت کنترل های داخلی، نظارت 
بر انواع حساب های بانکی و ایجاد رابطه مناسب با نهادهای 
نظارتی را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه امور مالی 

توصیف کرد.
وی اعالم کرد: »در کشــور برای اولین بار وزارت دارایی با 
کمک دانشگاه تهران قوانین الزم برای دریافت و پرداخت 
ارز از خزانه را تدوین کرد و آئین نامه های مربوط در مراحل 
نهایی تصویب قرار گرفته است که این موضوع با همکاری 

همکاران امور مالی دانشگاه توانست محقق شود«.
دکتر مرادی، در پایان ســخنان خود، ضمن آرزوی توفیق 
بــرای مدیر کل جدید امور مالی دانشــگاه تهــران، ابراز 
امیدواری کرد تا ایشــان در جهت ارتقای هر چه بیشــتر 
جایگاه امور مالی و همچنین انجــام کارهای نیمه تمام با 

کمک کارکنان امور مالی بتواند گام های مؤثری بردارد.
در بخش دیگری ازاین مراسم دکتر آرش تحریری، مدیر کل 
امور مالی دانشگاه تهران، نیز ضمن تقدیر از زحمات دکتر 
مرادی، گفت: »امور مالی دانشگاه در زمان تصدی ایشان در 
این سمت، از نظم بیشتری برخوردار شده و هم اکنون روند 
انجام بســیاری از کارها بیش از گذشته تسهیل شده است. 
البتــه این موفقیت ها قطعاً با همراهــی و همکاری تمامی 

کارکنان امور مالی دانشگاه صورت گرفته است«.
وی با اظهار اینکه دانشگاه تهران پایه گذار رشته حسابداری 
آکادمیک در کشور است، تاکید کرد: »این دانشگاه در رشته 
حسابداری ثمرات بســیاری را برای کشور داشته است و 
زمانی که به بنده به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه پیشنهاد 
پذیرش چنین مســئولیت داده می  شــود، هم باعث افتخار 
است و هم به گونه ای دین و وظیفه ای است که حتماً باید 
انجام گیرد، بنابراین با توکل به خداوند و قدم اســتوار این 

سمت را پذیرفتم«.
دکتر تحریری افزود: »امیدوارم با همکاری تمامی کارکنان 
امور مالی بتوانیم نظم و انضباطی را که در این حوزه ایجاد 
شــده را با جدیت ادامه دهیم و اگر در ساختار کنترل های 
داخلی، شیوه انجام امور همچنان موانعی وجود دارد بتوانیم 
با تفکر، هم اندیشــی و همکاری آنها را رفع کنیم و هر چه 
بیشتر براي پیشرفت امور مالی دانشگاه تهران تالش کنیم«.

در پایان این مراسم با اهدای لوح از زحمات و تالش های 
دکتر محمد مرادی، مدیر کل پیشــین امور مالی دانشــگاه 
تقدیر شــد. همچنین حکم دکتر آرش تحریری، به عنوان 

مدیر کل جدید امور مالی دانشگاه تهران به وی اعطا شد.
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تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین پردیس کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه تهران، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســتان البرز و شهرداری کالن شهر کرج با 

هدف کمک به توسعه و رونق گردشگری منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی، دکتر سید حســین گلدانساز، 
رئیس پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی، 21 مرداد 1399، 
در جلســه امضا این تفاهم نامه همکاری سه جانبه گفت: »با 
توسعه ارتباطات و همکاری های بین سازمانی یقینًا به نتایج 
و اهداف بسیار خوبی می توانیم دست یابیم و ماحصل این 

ارتباطات قطعًا به نفع مردم شهر خواهد بود«.
وی با اشاره به بازدیدهای دانش آموزی از موزه جانورشناسی 
و باغ گیاه شناســی پردیس افزود: »چندین سال است که به 
طور منظم در هــای پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی به 
روی مردم شهر با عنوان بازدید عمومی از پردیس، گشوده 
می شــود تا مردم شهر از این مکان علمی و تاریخی بازدید 
کنند. همچنین مجموعه مرکز همایش های شهدای پردیس 
در اختیار شهر کرج اســت و در طول سال، میزان استفاده 
مردم و نهادهای شــهر کــرج از این مجموعــه تاالرها به 
مراتب بیشــتر از خود پردیس است و با راه اندازی تورهای 
گردشــگری و بازدید از مزارع و ایســتگاه های تحقیقاتی 

ارتباط مردم شهر با این دانشگاه بیشتر هم خواهد شد«.
دکتر گلدانســاز، در ادامه تاکید کــرد: »قرارگرفتن پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان قدیمی ترین و معتبرترین 
مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در شهر 
کرج که امسال یکصد و بیست سال از تأسیس آن می گذرد، 
یک برند فرهنگی، تاریخی و علمی برای شهر کرج محسوب 

می شود و امیدواریم با تعامل و ارتباطات سه جانبه، شاهد رشد 
و شکوفایی فرهنگی و خدمت به مردم شهر کرج باشیم«.

در بخش دیگری از این مراســم علی کمالی زاده، شــهردار 
کالن شــهر کرج، با بیان اینکه محور برنامه های شــهرداری 
و شــورای شــهر کرج حمایت از بخش گردشگری است، 
خاطرنشان کرد: »استان البرز از ظرفیت های بزرگی در زمینه 
توسعه و جذب گردشــگر برخوردار است، بر این اساس 
ایجاد ســاز و کارهای مناســب برای حمایت از این بخش 
و اســتفاده از مکان های علمی و تاریخی همچون پردیس 

کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است«.
وی حفاظــت از میراث فرهنگی و بناهــای تاریخی را از 
وظایف خطیر مسئوالن برشمرد و افزود: »شهر کرج دارای 
گنجینه های ارزشمندی است که با حمایت مسئوالن می توان 

حصار دور آن را برای استفاده شهروندان شکافت«.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز 
نیز اظهار کرد: »با همکاری همه دستگاه ها باید بتوانیم ضمن 
معرفی آثار باستانی و فرهنگ غنی این شهر، در جذب گردشگر 
تالش کنیم. امیدوارم با امضای این تفاهم نامه بتوانیم در حفظ 
و حراست از بناهای تاریخی شهرمان موفق عمل کنیم. امضای 
این تفاهم نامه عالوه بر استفاده مناسب از ظرفیت ها و پتانسیِل 

ابنیه تاریخی، سبب رونق گردشگری نیز خواهد شد«.
تقویت نقش و جایگاه مدیریت شــهری در توســعه پایدار 
گردشــگری، مدیریت بافت های تاریخــی و فرهنگی چون 
کاروان سرای شاه عباســی و موزه پردیس کشاورزی و منابع 
طبیعی و ترویج و توسعه صنایع گردشگری و حفظ و احیای 
بافت و عناصر ارزشمند تاریخی، فرهنگی، طبیعی در شهر را 
می توان از جمله اهداف موضوع تفاهم نامه منعقده برشمرد. 

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بين پرديس کشاورزی و منابع طبيعی 
اداره کل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان البرز و شهرداری کرج
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تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
و ســازمان نقشه برداری کشــور با هدف کمک به ایجاد و 

توسعه کسب و کارهای فناور منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک علم 
و فناوری، این تفاهم نامه با هدف کمک به ایجاد و توســعه 
کســب و کارهای فناور از طریــق ارائه خدمات عمومی و 
تخصصی با ارزش افزوده باال، جذب سرمایه گذاری و ورود 
کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی 
و انجام همکاری هایی در حوزه فناوری و کارآفرینی،۶مرداد 
1399،بین دکتــر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و 
فناوری دانشــگاه تهران و مهندس مســعود شفیعی، رئیس 

سازمان نقشه برداری کشور، به امضا رسید.
گســترش و توسعه کســب و کارهای دانش بنیان در زمینه 
فناوری ها و سامانه های مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک؛ 
اســتفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات 
و مشــاوران تخصصی و کســب و کار طرفین برای کمک 
به صاحبان ایــده در زمینه های تخصصــی مرتبط و انجام 

پروژه های کاربردی مورد نیاز کشور؛ استفاده از ظرفیت های 
شرکت های عضو پارک برای تولید نرم افزار، زیرساخت های 
نرم افزاری و اســتفاده از داده های نقشــه برداری و اجرای 
برنامه هــا و رویدادهــای کارآفرینی و فنــاوری به صورت 

مشترک از جمله زمینه های همکاری این تفاهم  نامه است.
همچنین همکاری مشــترک در ایجاد مرکز رشد و نوآوری 
تخصصی حوزه مهندسی نقشه برداری؛ حمایت از صاحبان 
ایده و ایجاد کســب و کارهای جدید به صورت مشــترک؛ 
برگزاری نشست های مشــترک بین سازمان و شرکت های 
عضو پارک در حوزه های مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک؛ 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان درحوزه نرم افزار و 
زیرساخت های مورد نیاز فناوری اطالعات به منظور دستیابی 
به اهداف توسعه دولت الکترونیک در سازمان نقشه برداری 
و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای توسعه و 
پشتیبانی ســامانه های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز 
ســازمان را می توان از دیگر همکاری های مشترک موضوع 

تفاهم نامه منعقده برشمرد.

مدیــر کل خوابگاه های دانشــگاه تهران احیای ســینمای 
تاریخی کوی دانشگاه را گام بلندی براي گسترش و اعتالی 

هنر هفتم در محیط های دانشجویی و منطقه برشمرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از کوی 
دانشگاه، به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
و احیای ســینمای تاریخی کوی دانشگاه تهران نشستی با 
حضور معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان سینمایی 
کشــور، مدیرکل امور اســتان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مدیر کل دفتر توسعه فناوری های سینمایی سازمان، 

29 تیر 1399 در کوی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست دکتر هادی غفوریان، مدیر کل خوابگاه های 
دانشگاه تهران، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعــی اداره کل خوابگاه هــا بر ضرورت گســترش 
فعالیت های فرهنگی تأکید کرد و احیای ســینمای تاریخی 
کوی دانشــگاه را گام بلندی در جهت گسترش و اعتالی 

هنر هفتم در محیط های دانشجویی و منطقه برشمرد.

در ادامه، رمضانعلی حیدری خلیلی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع سازمان سینمایی کشور، نیز ضمن استقبال از احیای 
ســینمای کوی دانشگاه و ضرورت پیوســتن آن به شبکه 
ســینماهای کشــور گفت: »با توجه به حضور دانشجویان 
دانشــگاه تهران که عمدتًا از مخاطبان خاص سینمای ایران 
محســوب می شوند، این سینما قطعًا در آینده ای نزدیک در 
بین 10 سینمای برتر ایران قرار خواهد گرفت و با توجه به 
قابلیت های فرهنگی کوی دانشگاه، امکان برگزاری بخشی 
از جشنواره فیلم فجر در این سینما وجود خواهد داشت«.

در پایان این نشست، مدیرکل خوابگاه ها به اتفاق میهمانان، 
معاونــان و کارشناســان اداره کل خوابگاه ها از ســینما و 
تاالرهای اندیشــه کوی، آمفی تئاتر خوابگاه فاطمیه و تاالر 

جوان خوابگاه شهید چمران، بازدید کردند.
سینمای تاریخی کوی دانشگاه تهران در سال 1320 تأسیس 
و تا ســال 13۸9 فعال و پذیرای دانشجویان و اهالی منطقه 

۶ شهرداری )امیرآباد( بود.

تفاهم نامه همکاری بين پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
و سازمان نقشه برداری کشور منعقد شد

  مدیر کل خوابگاه های دانشگاه تهران:

 احيای سينمای تاريخی کوی دانشگاه گام بلندی براي اعتالی هنر هفتم است
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در این مراسم که با 
حضور اعضای هیأت رئیسه، رؤسای پردیس ها و دانشکده ها، 
مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، 12 شهریور 
1399، برگزار شــد، دکتر جابر ســلطانی، به عنوان مدیر کل 
طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه، معرفی و از زحمات 

دکتر مهدی قاسمیه، در زمان تصدی این سمت تقدیر شد.
در این مراسم دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه 
تهران، با اشاره به تغییر و تحول های اخیر مدیریت های حوزه 
معاونت اداری و مالی با توجه به اتمام دو دوره مســئولیت 
آنها گفت: »بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران، هر 
مدیــری دو دوره می تواند در یک ســمت فعالیت کند؛ البته 
اینکه مدیران خوب و پرتالش بتوانند در ســمت های خود 
باقی بمانند هم نظری اســت که می توانــد مورد توجه قرار 
گیرد. هر چند با این تغییرات و ســپردن مســئولیت به افراد 
جدید، دانشــگاه برای پیشبرد اهداف کالن خود می تواند از 

ایده ها و تجربیات مختلفی بهره مند شود«.
وی با تبیین عملکــرد و فعالیت های صورت گرفته در زمان 
تصدی مدیریت پیشین طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه 
خاطرنشــان کرد: »دکتر قاسمیه از مدیران پرتالش، وارسته، 
درســتکار و امانتدار دانشگاه تهران هســتند که در دو دوره 
مســئولیت خود در این ســمت با تکیه بر تجارب علمی و 
اجرایی و البته با پرسنل و بودجه محدود، توانستند کارهای 
بزرگی را به ســرانجام برسانند و گام های مؤثری را در زمینه 
طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه بردارند. یقیناً دانشگاه 

همچنان از تجربیات ایشان بهره خواهد برد«.
دکتــر یزدانی با اشــاره به حجم گســترده و تنــوع کار در 
حوزه مدیریت عمرانی و پشــتیبانی دانشــگاه،  تالش های 
صورت گرفته از سوی دکتر قاســمیه و همکاران این حوزه 
را قابــل تقدیر توصیف کرد و افزود: » در این دوره شــاهد 
به ثمر رســیدن کارهــای مهم و بزرگی چون بازســازی و 
مقاوم سازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بازسازی تونل 
باشگاه دانشــگاه و همچنین مقاوم سازی دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی بوده ایم«.
معــاون اداری و مالی دانشــگاه تهران در ادامــه اظهار کرد: 
»دکتر ســلطانی نیز فعالیت های بسیار خوبی را در مسئولیت 
معاونت اداری و مالی پردیس ابوریحان دانشــگاه داشته اند 
که من در این فرصت از ایشــان برای پذیرفتن این ســمت 

قدردانی می کنم. حوزه عمرانی و پشــتیبانی دانشگاه تهران، 
یک مسئولیت پرزحمت است که چالش های بسیاری همراه 
دارد و امیدوارم تا دکتر ســلطانی با بــه کارگیری تجربیات 
اجرایی و فنی خود و با کمک همکاران این اداره کل، بتوانند 
براي پیشبرد هر چه بیشتر اهداف و ارتقای این حوزه تالش 

کنند«.
وی با تأکید بر اینکه کارها و پروژه های نیمه تمام دانشگاه باید 
با جدیت پیگیری شــود، افزود: »در زمانی تصدی مسئولیت 
دکتر قاســمیه، پروژه های بزرگی آغاز شد که برخی از آنها 
به اتمام رســیده اســت، اما برخی دیگر از این پروژه ها در 
دست اقدام است که باید با تالش مدیر کل جدید طرح های 
عمرانی و پشتیبانی با جدیت پیگیری شود تا آنها نیز همچون 

پروژه های دیگر به نحو مطلوب به پایان برسند«.
دکتــر یزدانی، در بخش دیگری از ســخنان خود، تشــکیل 
مدیریت ســبز و شــورای عالی راهبردی مدیریت سبز در 
دانشگاه تهران را از جمله اقدامات مهم حوزه معاونت اداری 
و مالی دانشــگاه برشمرد و عنوان کرد: »حوزه مدیریت سبز 
یکی از اقدامات مهمی اســت که در همه ســطوح دانشگاه 
باید مورد توجه مســئوالن قرار گیــرد. بحث مصرف بهینه 
انرژی از نکات مهم و ضروری اســت که باید در همه ارکان 
دانشگاه لحاظ شــود و پیش بینی ها و اقدامات الزم برای به 
حداقل رساندن مصرف انرژی در دانشگاه تهران با همکاری 

همه واحدهای ذیربط محقق شود«.
معاون اداری و مالی دانشــگاه تهران با اشاره به اجرای طرح 

مدير کل طرح های عمرانی و پشتيبانی 
دانشگاه تهران معارفه شد
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مقاوم سازی دانشــکده ادبیات و علوم انسانی گفت: »پروژه 
مقاوم ســازی دانشــکده ادبیات پس از اجرای موفق پروژه 
مقاوم سازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، از اقدامات مهم 
دیگری اســت که در دست اجراست که با توجه به افزایش 

هزینه ها، امیدواریم بتوانیم آن را نیز به اتمام برسانیم«.
وی بحث نظــارت را یکی از وظایــف اداره کل طرح های 
عمرانی و پشــتیبانی دانشــگاه تهران توصیف کرد و گفت: 
»یکی از وظایف مهم این اداره کل نظارت بر کارهای عمرانی 
دانشگاه اســت که این نظارت ها باید دقیق، فنی و بر اساس 
اســتاندارها صورت گیرد. برای دستیابی به این مهم، شورای 
عالی معماری و فنی در دانشــگاه ایجاد شده است که وظیفه 
آن ارزیابی و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی دانشــگاه 

تهران است«.
دکتر یزدانی بــا بیان لزوم اهمیت بر نظــارت روند اجرای 
مناقصه ها و مزایده های دانشگاه خاطرنشان کرد: »با همکاری 
معاونت طرح و برنامه دانشگاه اداره امور بازرگانی و قراردادها 
در مدیریت طرح های عمرانی و پشتیبانی تشکیل شده است 
که بر مناقصه ها و مزایده های دانشــگاه و همچنین شناسایی 
و معرفی عرضه کننــدگان اصلی کاالها و خدمات مورد نیاز 

دانشگاه نظارت دارد«.
در ادامــه مراســم دکتر مهدی قاســمیه، مدیر کل پیشــین 
طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشــگاه، ضمن تسلیت ایام 
ســوگواری محرم و با تبیین مقام شــامخ امام حســین )ع( 
گفت: »در این فرصت از مســاعدت های مسئوالن دانشگاه 
و همــکاری و تالش کارکنان این اداره کل قدردانی می کنم. 
پذیرش مســئولیت اجرایی و تخصصی در دانشگاه تهران، 
کاری پرتالش و ســخت است و من برای دکتر سلطانی در 

انجام این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق دارم«.
وی با تشــریح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه 
مدیریت طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران افزود: 
»در زمان تصدی اینجانب بر این سمت و با تالش همکاران 
این اداره کل، اقدامات و کارهای اساسی صورت گرفته است 
که البته عنوان کردن تمامی آنها در این فرصت نمی گنجد. در 
دانشــگاه تهران حدود ۶0 واحد مختلف در خصوص ارائه 
خدمات و مشورت های فنی و مهندسی و همچنین مناقصه و 
مزایده ها با این اداره کل در ارتباط هستند که سعی کردیم تا با 
جدیت و پشتکار بتوانیم در این دو دوره پاسخگوی نیازهای 

واحدهای مختلف دانشگاه باشیم«.

دکتر قاسمیه، با اظهار اینکه در این مدت پروژه های مختلفی 
در اداره کل طرح های عمرانی و پشــتیبانی انجام شــده که 
گردش مالی حدود 90 میلیارد تومان داشــته اســت، تاکید 
کرد: »این پروژها با رویکردهای علمی، فنی و تخصصی و با 
پشتیبانی مسئوالن دانشگاه و تالش این اداره کل انجام شده 
اســت. ما در این دو دوره بــرای انجام فعالیت های خود در 
دانشگاه با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای 
نظارتی ذیربط با مشــکلی مواجهه نشدیم، چون همواره این 
دغدغه وجود داشــت تا تمامی کارهای و اقدامات بر اساس 
ضوابط و مقررات و اســتانداردهای فنی و اجرایی صورت 

پذیرد«.
مدیر کل پیشین طرح های عمرانی و پشتیبانی در ادامه اظهار 
کرد: »در کنار فعالیت های صــورت گرفته در این اداره کل، 
برخی از اقدامات چون بازســازی تونل، بازســازی باشگاه 
دانشــگاه و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، بهســازی 
سیستم حرارت مرکزی، اجرای فعالیت های عملی در حوزه 
مدیریت سبز، بازسازی تاالر بعثت، صنعتی سازی آشپزخانه 
باشگاه دانشــگاه، مقاوم سازی و بازسازی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی و مقاوم سازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 
جمله کارهای شاخص انجام شده و یا در دست اقدام است 
که امید دارم با تخصیص بودجه مناســب و تالش همکاران 

کارهای نیمه تمام با جدیت بیشتر پیگیری شود«.
وی با اشاره به اهمیت حفظ، بازسازی و الیروبی قنات های 
دانشــگاه تهران گفت: »دانشگاه تهران، دارای دو رشته قنات 
اســت که هر کدام از آنها 14 کیلومتر طول دارند که احیاء و 
بازسازی این قنات ها از دیگر کارهای مهم انجام شده در این 
اداره کل است. فضای سبز پردیس های شمالی، کوی دانشگاه 
و خوابگاه ها از این قنات ها مشروب می  شوند. سرمنشاء این 
قنات ها در زندان اوین است و الزم است بگویم که همواره 
در این زمینه، مسئوالن زندان اوین همکاری خوبی با دانشگاه 

داشته اند«.
دکتر قاســمیه در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه تشکیل 
شورای عالی معماری و فنی را می توان یکی از اقدامات مهمی 
اســت که در سال های اخیر در دانشــگاه تهران محقق شده 
اســت افزود: »پیش از تشکیل این شورا، دستورالعمل واحد 
و نظارت اصولی بر ســاختمان هایی که در دانشــگاه ساخته 
می شــد، وجود نداشت. با همفکری رئیس دانشگاه تهران و 
با استفاده از استادان مجرب دانشگاه، این شورا تشکیل شده 
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است که هم اکنون بر ساخت پروژه های عمرانی دانشگاه 
نظارت فنی بسیار خوبی صورت می گیرد«.

در بخش دیگری از این مراسم دکتر جابر سلطانی، مدیر 
کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران، نیز در 
سخنانی ضمن تقدیر از اعتماد مسئوالن دانشگاه تهران 
برای انتخاب وی برای تصدی مسئولیت این سمت، از 

تالش های دکتر قاسمیه تقدیر و تشکر کرد.
وی بیان کرد: »گزارش اقدامات صورت گفته از ســوی 
مدیرکل پیشین طرح های عمرانی و پشتیبانی و همکاران 
این اداره کل قابل تقدیر اســت و مــا همچنان تالش 
خواهیم کرد تــا از تجربیات و خدمــات ارزنده دکتر 

قاسمیه، برای پیشبرد اهداف دانشگاه بهره مند شویم«.
دکتر سلطانی، با تأکید بر اینکه پیگیری و اتمام پروژه های 
در دســت انجام از اولویت های کاری ایــن اداره کل 
خواهد بود، افزود: »امید داریم با حمایت های مسئوالن 
دانشــگاه تهران، همکاری واحدهای ذیربط و کارکنان 
ایــن اداره کل پروژه ها و کارهای نیمه تمام را بتوانیم به 
اتمام برسانیم. فعالیت های این اداره کل، بسیار گسترده 
اســت و یکی از حوزه هایی که اخیراً به آن اضافه شده، 

بحث مدیریت سبز است«.
مدیر کل طرح های عمرانی و پشــتیبانی دانشگاه افزود: 
»در حوزه مدیریت ســبز با حمایت های رئیس پردیس 
ابوریحان توانســتیم سه دوره نمایشــگاه دستاوردهای 
اجرایی دانشــگاه های کشــور را با همــکاری وزرات 
علوم، تحقیقات و فناوری و ســازمان برنامه و بودجه 
کشور برگزار کنیم. قطعاً پروژه های انجام شده در حوزه 
مدیریت ســبز در دانشگاه تهران که یکی از روش های 
ارتقا دانشگاه محسوب می  شــود، با جدیت در دستور 
کار قرار خواهد گرفــت همچنین تالش خواهیم کرد 
تا تالش ها و زحمات قبلی در این زمینه توســط دکتر 
قاســمیه و دیگر همکاران در حوزه مدیریت ســبز و 

حوزه های دیگر را مستندسازی کنیم«.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی رئیس 
دانشگاه تهران و مسئوالن بخش های مختلف دانشگاه، 
از زحمات و تالش های دکتر مهدی قاسمیه، مدیر کل 
پیشــین طرح های عمرانی دانشگاه تقدیر شد. همچنین 
حکم دکتر جابر ســلطانی، به عنوان مدیر کل طرح های 

عمرانی دانشگاه نیز در این مراسم به وی اعطا شد.

چهره ماندگار رشته زیست شناسی دانشگاه تهران، حمایت 
از تجهیز آزمایشــگاه فیزیولوژی گیاهی دانشــکده زیست 

شناسی دانشگاه تهران را تقبل کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از بنیاد 
حامیان، دکتر حسن ابراهیم زاده معبود، از استادان با سابقه و 
چهره ماندگار رشته زیست شناسی دانشگاه تهران، در اقدامی 
خیرخواهانه و در راستای حمایت از دانشجویان برای تولید 
و ارتقای علم و دانش، تجهیز آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 
دانشکده زیست شناســی پردیس علوم دانشگاه تهران را با 

کمکی بالغ بر 500 میلیون ریال تقبل کرد.
دکتر حســن ابراهیم زاده معبود، در ســال 1314 در گیالن (
لنگرود) متولد شــد. تحصیالت کارشناســی را در دانشگاه 
تهران به پایان رساند و ســپس در سال های 1345 و 134۸ 
مدرک کارشناسی ارشد و دکترای دولتی رشته زیست شناسی 
را از دانشــگاه پاریس اخذ کرد. همچنین، ایشــان در کنار 
تدریس و تحقیق، ســوابق دو دوره ریاست دانشکده علوم 
دانشگاه تهران، معاون آموزشی و قائم مقامی دانشگاه تهران را 
در کارنامه دارند. وي هم اکنون عضو پیوسته و رئیس شاخه 

زیست شناسی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم هستند.
دکتر ابراهیم زاده در ســال 13۸0 به عنــوان چهره ماندگار 
کشــور معرفی شــد. وی برای نگارش کتاب فیزیولوژی 
گیاهی »بیوشیمی ترکیبات اولیه« برگزیده اولین دوره کتاب 
سال ایران شد. استاد ابرهیم زاده، تاکنون بیش از 220 مقاله 

علمی و 9 کتاب تألیف کرده است.

حمايت چهره ماندگار
دانشگاه تهران

 از تجهيز آزمايشگاه
دانشکده زيست شناسی
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دکتر علی مرادی، دانشیار دانشگاه تهران، با حکم رئیس 
جمهور به عنوان عضو شــورای عالی مدیریت بحران 

کشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران، دکتر علی 
مرادی، دانشــیار مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و 
رئیس مرکز لرزه نگاری کشــوری، با حکم دکتر حسن 
روحانی، رئیس جمهور، به عنوان عضو شــورای عالی 
مدیریت بحران کشــور منصوب شد. در حکم رئیس 
جمهــور خطاب به دکتر علی مرادی آمده اســت: »در 
اجرای بند )15( ماده )۶( قانون مدیریت بحران کشور 
مصوب 139۸/5/7 مجلس شــورای اســالمی، بنا به 
پیشنهاد رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور و تأیید 

وزیر محترم کشــور با عنایت به ســوابق و تجربیات 
علمــی و اجرایی جنابعالی در مباحث مدیریت بحران، 
بــه موجب این حکــم به عنوان »عضو شــورای عالی 
مدیریت بحران کشــور« منصوب می شوید. امید است 
با اســتفاده از توان علمی و فنــی خویش و همکاری 
ســایر اعضای محترم آن شورا، زمینه دستیابی به نتایج 
و پیامدهای اثربخــش برنامه های ملی کاهش خطرات 
حوادث طبیعی و خســارات ســوانح و افزایش سطح 

مقابله، بازسازی و بازتوانی را فراهم آورید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول 
قانون مــداری، اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت 

تدبیر و امید، از خداوند متعال مسألت می نمایم«.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از مؤسسه 
ژئوفیزیک، شــبکه های لرزه نگاری مرکــز لرزه نگاری 
کشوری وابسته به مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 
در تیرمــاه 1399 تعداد نزدیک به 101۸ و مرداد 1399 

تعداد نزدیک به ۸50 زمین لرزه را ثبت کردند. 
ایــن زمین لرزه ها در نواحی مختلــف ایران و نواحی 
مرزی رخ داده و توســط شــبکه های لرزه نگاری ثبت 
و تعییــن محل شــده اند. در تیرمــاه 1399 تعداد 14 
زمین لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل کشور توسط 
مرکز لرزه نگاری کشــوری به ثبت رســیده است که 
بزرگ ترین آنها در تاریخ، پنجم تیرماه 1399 با بزرگی 
5.3 حوالی قطور واقع در اســتان آذربایجان غربی، رخ 

داده است.
از لحاظ آماری 912 زمین لرزه دارای بزرگای کوچک تر 
3، تعداد 92 زمین لــرزه دارای بزرگای بین 3و4، تعداد 
13 زمین لــرزه دارای بــزرگای بیــن 4 و 5 و تعداد 1 

زمین لرزه دارای بزرگای بین 5 و ۶ بوده  است.

در نوزدهــم مرداد 1399 نیز زمیــن لرزه با بزرگی 5.0 
حوالــی خانقین عــراق و گیالن غرب واقع در اســتان 

کرمانشاه و در مرز ایران و عراق رخ داده است.
از لحاظ آماری 773 زمین لرزه دارای بزرگای کوچکتر 
3، تعداد ۶7 زمین لــرزه دارای بزرگای بین 3و4، تعداد 
12 زمین لــرزه دارای بزرگای بیــن 4 و 5 و تعداد یک 

زمین لرزه دارای بزرگای بین 5 و ۶ بوده است.

دانشيار دانشگاه تهران عضو شورای عالی مديريت بحران کشور شد

ثبت بيش از هزار زمين لرزه در  تيرماه  و بيش از ۸۰۰ زمين لرزه 
در مرداد ۱۳۹۹  توسط مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفيزيک
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پیرو خبر منتشرشــده در برخی از رسانه ها، مبنی بر قطع 
ارتباط سازمان امداد و نجات هالل احمر کشور با سامانه 
هشــدار سریع زلزله مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 

موارد زیر به اطالع می رسد:
تاکنون هیچ سامانه هشدار سریع زلزله ای برای شهرهای 
ایــران راه اندازی نشــده و کارهای انجام شــده در حد 
آزمایشــی است. مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران با 
همکاری پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله، طرح هایی برای راه اندازی این سامانه آماده کرده که 
مــورد حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حتی 
تیم فنی همکاری های بین المللی ژاپن بوده اســت که در 
صورت راه اندازی چنین سامانه ای، نه تنها به سازمان های 
درگیر بحران اطالع رســانی خواهد کرد، بلکه اطالعات 

مفید آن را در اختیار عموم مردم نیز قرار خواهد داد.
مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران با توجه به وظایف 
سازمان امداد و نجات هالل احمر، عالوه بر اطالع رسانی 
معمول از طریق دورنگار و پیامک به ده ها نفر از نمایندگان 
معرفی شده در آن سازمان، هیچ گاه کمترین تأخیری برای 

اطالع رسانی به این نهاد نداشته است.
البته این مؤسســه برای اطمینان از دسترسی سازمان امداد 
و نجــات هالل احمر به اطالعات زلزله های ثبت شــده، 
نرم افزاری را در اختیار آن ســازمان قرار داده اســت که 

ظاهراً با توجه به تغییرات ســخت افزارهای آن سازمان، 
در هفته گذشته ارتباط آن با ســامانه های این مرکز قطع 
شده بود که به ســرعت و در کمترین زمان، با راهنمایی 

کارشناسان این مؤسسه مشکل مرتفع شد.
در پایان الزم به ذکر است مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
از نرم افزارهای روز دنیا و برخی نرم افزارهای تکمیلی داخلی 
برای پایش حرکات زمین استفاده می کند. بررسی تکمیلی 
توسط کارشناسان، در تمامی ساعات شبانه روز به سرعت 
انجام شــده و به اطالع ســازمان ها و عموم مردم می رسد. 
طبعاً سازمان امداد و نجات هالل احمر نیز با کمک ارتباط 
بی سیم موجود، از کارشناسان این مؤسسه مختصات محل 
را به صــورت دقیق دریافت کرده و ســپس تیم ها را اعزام 
می کند؛ بنابراین هیچ گونه تأخیری برای اطالع رسانی به این 

سازمان در خصوص اطالعات ذکر شده وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسسه 
ژئوفیزیک،  مرکز لرزه نگاری کشــوری وابسته به مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران با حمایت استانداری کردستان، 
2۶ مرداد 1399، ایســتگاه لرزه نــگاری دائمی باند پهن در 

استان کردستان راه اندازی کرد.
این ایستگاه در راستای لزوم توسعه ایستگاه های لرزه نگاری 
به منظور پوشش مناسب تر چشمه های لرزه خیز کشور، در 
ارتفاعات شمال غرب شهرستان ســقز در استان کردستان 
واقع شــده اســت و داده های آن به صورت آنالین به مرکز 
لرزه نگاری کشــوری ارسال می شــود و همراه با داده های 
دیگر ایســتگاه های لرزه نگاری با هدف پایش مناســب تر 

فعالیت هــای زمین، امور تحقیقاتــی و گزارش رخدادهای 
زمین لرزه محلی در آن ناحیه مورد استفاده قرار می گیرد.

راه اندازی ايستگاه لرزه نگاری باند پهن سقز در استان کردستان

توضيحات مؤسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران در خصوص يک خبر

ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126  ۶9



پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نهمین نمایشگاه مجازی 
بین المللی نوآوری و فناوری  (INOTEX ۲۰۲۰) حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک علم و 
فناوری، این پارک به همراه شرکت های مستقر خود و با هدف 
اثرگذاری بر اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور از طریق ارتباط 
بین سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با شرکت ها و استارتاپ ها 
و همچنین مشــارکت و همکاری بین شــرکت های فناور و 
استارتاپ های داخلی و بین المللی در این نمایشگاه حضور یافت.
 INOTEX نمایشــگاه بین المللی نوآوری و فنــاوری با نام
تاکنون هشــت دوره در کشور ایران برگزار شده است. این 
نمایشــگاه بســتری برای عرضه نوآوری و فناوری است. 
برخالف نمایشگاه های مشــابهی که صرفًا عرضه و تبادل 
کاال را هدف گــذاری کرده اند، هدف این نمایشــگاه تبادل 
دانــش فنی و تکنولوژی و مشــارکت میان شــرکت ها و 
ســرمایه گذاری روی طرح ها و استارتاپ هاست. نمایشگاه 
INOTEX تــالش می کند که عالوه بر معرفی فناوری های 
روز بــه صنایع بزرگ و متوســط، مشــتریان محصوالت 
فناورانه را به تولیدکنندگان آنها متصل کند و سرمایه گذاران 
را بــا فرصت های ســرمایه گذاری در طرح های فناورانه یا 

استارتاپ ها آشنا کند.
نمایشــگاه اینوتکس از سال 1390 تشکیل و به تدریج ضمن 

تکامل، بخش های مختلفی از زیســت بوم کارآفرینی کشــور 
را نیز در بر گرفت. نمایشــگاه بین المللی نوآوری و فناوری 
(INOTEX) طی هشــت دوره خود، میزبان بیش از 40 هزار 
بازدیدکننــده متخصــص و یک هزار و 400 شــرکت کننده 
)غرفه دار( از 25 کشور مختلف بوده است و اهدافی همچون 
گفت وگو و شبکه سازی، ســرمایه گذاری مشترک، مشارکت 
در پروژه های تحقیق و توســعه و... را دنبال کرده اســت. در 
 B2B این راستا تاکنون بیش از 950 جلسه مذاکره اختصاصی
میان شرکت کنندگان در نمایشگاه برگزار شده و بیش از 150 

تفاهم نامه نیز به امضا رسیده است.
با توجه به رشد و گســترش ویروس کرونا و لزوم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و به منظور تأمین سالمت افراد، نهمین 
دوره این نمایشگاه، برای حفظ پویایی نقش آفرینان اکوسیستم 
کارآفرینی کشور از تاریخ 22 تا 25 مرداد به صورت مجازی 
برگزار شــد، به گونه ای که غرفه ها و فضای نمایشــگاه به 
شکل 3D مدل سازی شده و مشارکت کنندگان ضمن دریافت 
این غرفه هــا، امکان معرفی محصوالت یــا خدمات خود، 
اشــتراک گذاری فیلم، عکس یا کاتالــوگ در غرفه مدنظر، 
گفت وگــو با بازدیدکنندگان از غرفه، حضور در رویدادهای 
مجازی و برقراری جلسات با ســرمایه گذاران و منتورهای 

استارتاپی را به صورت مجازی داشته باشند.

حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در 
نمايشگاه مجازی بين المللی نوآوری و فناوری

دومین نشست کارگروه امنیت غذایی،31 تیر 1399، با هدف 
بررســی و تدویــن اولویت ها و ارائــه راهکارهای علمی و 

عملیاتی حوزه امنیت غذایی در دانشگاه تهران برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقــل از معاونت 
پژوهشی، دانشگاه تهران در راستای رسالت علمی و مسئولیت 
اجتماعی خود براي حل مشکالت کالن کشور و بنا به پیشنهاد 
تعدادی از متخصصان مربوط، اقدام به تشکیل کار گروه امنیت 
غذایی کرده است که دومین نشست این کارگروهبا حضور دکتر 
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و با هدف بررسی 
و تدوین اولویت ها، نقشه راه و ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی 

در حوزه امنیت غذایی برگزار شد.
در این جلســه همچنین دکتر مهــدی صادقی نیارکی، معاون 

وزارت صنعــت، معدن و تجارت در امور صنایع؛ دکتر مخبر 
دزفولی، عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی؛ دکتر جوادی، 
معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت 
جهاد کشــاورزی و تعدادی دیگــر از متخصصان و اعضای 

هیأت علمی حضور داشتند.

دومين نشست  کارگروه امنيت غذايی در دانشگاه تهران برگزار شد
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تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و 
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران،14 مرداد 1399، با هدف 

کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پارک علم و 
فناوری، تفاهم نامه همکاری با هدف کمک به ایجاد و توسعه 
کسب و کارهای فناور از طریق تسهیل در ارائه خدمات عمومی 
و تخصصی با ارزش افزوده باال، جذب سرمایه گذاری و ورود 
کارآفرینــان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی 
و همکاری، توسعه و بهره برداری از امکانات سکوی تجارت 
الکترونیک پست، بین دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران و عبدالرضا جنتی عطایی، مدیرکل 

منطقه پستی شمال غرب استان تهران به امضا رسید.
حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کســب و کارهای جدید در 
حوزه کســب و کار الکترونیک به صورت مشــترک؛ اجرای 
برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری مشــترک؛ استفاده 
از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران 
تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و 
رشد و توسعه شرکت های فناور در حوزه تجارت الکترونیک؛ 
امکان ایجاد دسترســی شــرکت های پارک به ســامانه های 
الکترونیکی و زیرســاخت های تجارت الکترونیک پست از 

جمله زمینه های همکاری این تفاهم نامه است.
همچنین استفاده از ظرفیت های پست در راستای اطالع رسانی و 
تبلیغات فعالیت های پارک و محصوالت و خدمات شرکت های 
عضو پارک؛ ارائه خدمات نوین برای ایجاد زیرساخت شبکه 
توزیع محصوالت شرکت های پارک؛ معرفی شرکت های عضو 
پارک به ســازمان فناوری اطالعات براي استفاده از تسهیالت 
طرح ایران کارفا؛ اســتفاده از ظرفیت های پارک و شرکت های 
مستقر در آن برای انجام طرح های پژوهشی، تحقیق و توسعه 
و مشــاوره ای پســت طبق قوانین و مقررات پست؛ همکاری 
و مشــارکت برای بهره برداری و توســعه ساز و کار تجارت 
الکترونیک داخلــی و بین المللی؛ انتخاب ایده های مناســب 
ســرمایه گذاری و فراهم کــردن زمینه هــای الزم برای جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و معرفی هسته ها و شرکت های 
شناسایی شده برای شرکت در طرح شتاب دهی پست و پایش و 
ارزیابی عملکرد آنها به صورت ماهیانه توسط پارک را می توان از 

دیگر همکاری های مشترک تفاهم نامه منعقده برشمرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

و شرکت پست جمهوری اسالمی ايران

برگزيدگان دانشگاه تهران در جشنواره 
بين المللی فارابی معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران، در اختتامیه 
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات 
علوم انســانی و اســالمی که 27 مرداد 1399 با حضور 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری 
رئیــس جمهور برگزار شــد، برگزیدگان ایــن دوره از 

جشنواره معرفی و تقدیر شدند.
در بخش ویژه جشنواره فارابی از دکتر منصوره اتحادیه و 
دکتر غالمعباس توسلی از استادان بازنشسته دانشگاه تهران 

به عنوان دو پیشکسوت علوم انسانی ایران تجلیل شد.
در گــروه علوم قرآنی، تفســیر و حدیث نیز دکتر ســید 
محمدعلی طباطبایی، دانش آموخته دانشــگاه تهران، با ارائه 
رساله دکتری با موضوع »بررسی زمینه های تاریخی اعتقاد 

به تحریف تورات و انجیل در میان مســلمانان نخستین« به 
عنوان برگزیده دوم سطح بزرگسال مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین در گروه فلسفه، منطق و کالم در سطح بزرگسال، 
دکتر سید جمال الدین میرشرف الدین، دانش آموخته دانشگاه 
تهران، با ارائه رســاله دکتری با عنــوان »دانایی عملی در 
اندیشه ارســطویی )پیش درآمدی بر فلسفه عملی بر بنیاد 
فرونسیس ارسطویی(« و در ســطح جوان، دکتر مصطفی 
زالی، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران با 
ارائه رساله دکتری خود با عنوان »ضرورت و امکان تبیین امر 
مطلق در فلسفه هگل« به عنوان حائز رتبه دوم معرفی شدند.
در گروه مطالعات میان رشــته ای نیز دکتر محمود زمانی، 
دانش آموخته دانشگاه تهران، با ارائه رساله دکتری با عنوان 
»تحلیــل اقتصادی اصول اخالقــی در حقوق قراردادها« 
توانســت عنوان شایسته تقدیر بخش بزرگسال این دوره 

از جشنواره را کسب کند.
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برنامه های نکوداشت یکصد و بیستمین سال تأسیس پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در نشست خبری، 

2۸ مرداد 1399، تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی نشست خبری تشریح برنامه های 
نکوداشت یکصد و بیستمین سال تأسیس پردیس کشاورزی 
و منابــع طبیعی به عنوان بزرگ تریــن و قدیمی ترین مرکز 
آموزش عالی کشــاورزی کشــور، در محل ساختمان خانه 
فرهنــگ پردیس با حضور هیأت رئیســه پردیس، اصحاب 
رســانه، نمایندگانی از اداره پست اســتان البرز و مسئوالن 

شهر کرج برگزار شد.
دکتر سید حسین گلدانساز، رئیس پردیس کشاورزی و منابع 
طبیعی، در این نشســت گفت: »120 ســال پیش در چنین 
روزهایی، نخستین پایگاه آموزش علوم کشاورزی در کشور 
به نام »مدرســه فالحت« شکل گرفت و پایه های خوب و 
اســتواری بنیانگذاری شد و این مرکز افتخارات بسیاری را 
در کارنامه خود دارد و تــالش این مجموعه علمی بر این 
است تا قدم های محکم و پایداری برای کشاورزی و منابع 

طبیعی کشور برداشته شود«.
وی با اشاره به برگزاری نکوداشت یکصد و بیستمین سال 
تأسیس این دانشــکده در نیمه دوم سال جاری تاکید کرد: 
»در نظر داریم تا حصارهای پردیس برداشته شود و فضایی 
فراهم آید تا عموم مردم از ظرفیت ها و امکانات موجود در 

آن بهره مند شوند. در راستای تفاهم نامه منعقده با اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مقرر شد 
تا تورهای گردشگری وارد این پردیس شده و از مکان های 
مختلف آن همچون موزه جانورشناسی، کاخ سلیمانیه، ابنیه 
تاریخی، ایستگاه های تحقیقاتی، گلخانه ها و... بازدید کنند«.

دکتر سید حسین گلدانساز در ادامه خاطرنشان کرد: »تمامی 
انسان  ها در هر سن و با هر جنسیت به هوای پاک و غذای 
سالم نیاز دارند، توجه به بخش کشاورزی در جوامع بسیار 
حائز اهمیت اســت و امنیت غذایی کم اهمیت تر از امنیت 
ملی کشور نیست، چرا که بخشی از امنیت اجتماعی کشور 

وابسته به امنیت غذایی است«.
رئیــس پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی، بــا بیان اینکه 
دانشگاه ها در سال های مختلف رسالت های متفاوتی تعریف 
شده است افزود: » در ابتدا دانشگاه جایی برای کسب علم 
و دانــش بود، اما اکنون پرداختــن به پژوهش های علمی و 
برطرف کردن مشــکالت پیش روی جامعــه در زمینه های 
مختلف برای دانشگاه ها بیش از گذشته حائز اهمیت است. 
ما دانشــگاهیان به عنوان نیروهای علمی کشور برای تحقق 
این مهم، فعالیت های مختلفــی را انجام می دهیم، هر چند 
که متأســفانه مدیران و سیاســت گذاران در برخی مقاطع، 
در تخصیص بودجــه به زمینه تحقیــق، پژوهش و انتقال 

دستاوردها کم لطفی کرده اند«.
در ادامه این نشست، دکتر مصطفی اویسی، معاون دانشجویی 

تشريح برنامه های نکوداشت يکصد و بيستمين سال
 تأسيس پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
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و فرهنگی و دبیر ســتاد نکوداشــت ضمن ارائه گزارشی جامع 
از محورها و برنامه های این مناســبت گفت: »هم اکنون پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران بــا برخورداری از 
انبوه درختان ســر به فلک کشــیده، ابنیه تاریخی، موزه بی نظیر 
جانورشناســی و ایســتگاه های تحقیقاتی در دل کالنشهر کرج 
می تواند به عنوان یکی از مراکز مهم تحقیقاتی گردشگری استان 

البرز نقش مهمی را در این منطقه ایفا کند«.
وی در خصــوص فعالیت های صورت گرفته در زمینه برگزاری 
این نکوداشــت اظهار کرد: »در قدم اول، تجربیات و مستندات 
دانشــگاه تهران در برگزاری هشتادمین سال تأسیس دانشگاه و 
نیز یکصد و دهمین ســال تأســیس پردیس کشاورزی و منابع 
طبیعی، مورد بررســی و بهره برداری قــرار گرفت. همچنین از 
دیگر اقدامات انجام شده می توان به ارائه فراخوان طراحی لوگو، 
فراخوان طراحــی پرچم ها و لوازم تبلیغــات محیطی، طراحی 
وب گاه یکصد و بیستمین سال به نشانی utcan120.ir، ساخت 
مســتند پردیس، تهیه متن فیلمنامه، روایت مســتند تفاهم ها و 

ساخت بخش رادیویی اشاره کرد«.
دکتر اویسی افزود: »تالش کردیم تا در همه زمینه ها از همکاری 
افراد تأثیرگذار و مطرح در حوزه های هنری و فرهنگی استفاده 
شود تا باب همکاری جدیدی با سازمان ها و نهادهای سطح شهر 
کرج به وجود آید. گزینش شــعار »نام کرج از شاخه مینوی تو 
گل کرد« هم با این هدف بوده که خوشبختانه گام های خوبی در 
سایه این شعار برداشته شده است. با انجمن خوشنویسان کرج، 
شورای اسالمی شهر کرج، کانون هنرمندان البرز، شهرداری کرج 
و اداره کل میراث فرهنگی استان البرز تبادالت و تفاهم نامه های 
خوبی در این زمینه انجام شده که می تواند زمینه تعامالت بیشتر 

این مرکز با مسئوالن شهری را فراهم آورد«.
معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس در پایان تعامل با مسئوالن 
شهر کرج در زمینه بهره برداری از آثار فرهنگی و توانمندی های 
مجموعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و توجه ویژه به ابنیه 
تاریخی این مرکز، برگزاری مسابقه عکاسی در سطح ملی را از 

دیگر برنامه های ستاد نکوداشت است«.
رونمایی از تمبر یادبود یکصد و بیســتمین ســالگرد تأســیس 
پردیس توســط اداره پســت اســتان البرز، رونمایی از لوگوی 
گرامی داشت یکصد و بیستمین ســالگرد تأسیس، افتتاح سالن 
آمفی تئاتر قدیمی پردیس به نام »استاد مصطفی قلی بیات«، بانی 
کشــاورزی نوین ایران و افتتاح استودیو پادکست براي تهیه و 
تولید محتوا از دیگر برنامه هایی بود که در حاشیه نشست خبری 
نکوداشت یکصد و بیستمین سال تأسیس پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از 
پردیس ابوریحان، دکتر حســن میرزا بزرگ، رئیس 
امور آمــوزش عالی، تحقیقات و فناوری ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور به همراه معاون عمرانی آن 
ســازمان، 22 مــرداد 1399، از بخش های مختلف 
پردیس ابوریحان به ویژه پروژه های زیرســاختی و 

عمرانی در حوزه مدیریت سبز بازدید کرد.
در ایــن بازدید دکتــر غالم عباس اکبــری، رئیس 
پردیــس ابوریحــان، گفت: »تالش تیــم مدیریتی 
پردیس باعث شــد که در بحث تخصیص اعتبارات 
حداکثر تخصیص ها محقق شود. من در این فرصت 
از مســئوالن مربوط درخواســت دارم تا در زمینه 
انجــام پروژه ها پردیس را یاری کنند تا مســیر زیر 

ساخت های کیفی سرعت بیشتری به خود بگیرد«.
وی افزود: »خوشــبختانه با حمایت های ســازمان 
برنامــه و بودجــه و تالش هــای صورت گرفته در 
ســال های اخیر پروژه های زیر ســاختی و عمرانی 
متعــدد در حــوزه مدیریت ســبز در پردیس اجرا 
شــده اند تا پردیس ابوریحان بتواند از نظر شاخص 
دانشگاه سبز و توسعه فیزیکی کمبودها را رفع و در 

این زمینه شاخص های خود را ارتقا دهد«.
در پایان این بازدیــد رئیس آموزش عالی تحقیقات 
و فناوری ســازمان برنامه و بودجه کشــور، بر ارائه 
کمک هــای الزم به پردیس ابوریحــان و به ویژه در 
بحث تخصیص های اعتباری تصویب شده تأکید کرد.

بازديد رئيس آموزش عالی 
تحقيقات و فناوری سازمان برنامه و 

بودجه کشور از پرديس ابوريحان
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با هدف اعتالی فعالیت های علمی، آموزشــی، پژوهشی و 
فرهنگی، توافقنامه همکاری دانشکده روان شناسی و علوم 

تربیتی و دانشکده مدیریت امضا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده 
روان شناســی و علوم تربیتی، به منظور اعتالی فعالیت های 
علمی، آموزشــی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه تهران از 
طریق همکاری های بین دانشــکده ای، توافقنامه همکاری 
دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی و دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران، 14 تیر ماه 1399 امضا شد.
بر اســاس این توافقنامه، همکاری های مشــترک در زمینه 
پرورش نیروی انسانی متخصص در قالب دوره های آموزش 
آزاد کوتــاه مدت و MBA یکســاله و DBA؛ افزایش توان 
علمی و بهره روی ســرمایه های انسانی در قالب ارتقا سطح 

مدارک علمی پرسنل فراهم شده است.

با هدف تشویق و حمایت از پروژه های مشترک در حوزه های 
مرتبط با مدیریت شــهری، تفاهم نامه همکاری بین پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مرکز پژوهش 

و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی، در مراسم انعقاد این تفاهم نامه 
همکاری که دوم شــهریور 1399 برگزار شــد، دکتر سید 
حسین گلدانساز، رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، 
گفت: »در همه جوامع دنیا مســیر پیشــرفت از طریق علم 
میسر می شود و سرمنشاء علم هم دانشگاه ها هستند. دانشگاه 
تهران به عنوان ســرمایه ملی، یک دانشــگاه جامع و بسیار 

ارزشمند برای کشور محسوب می شود«.
دکتر گلدانســاز، توانمندی های پردیس کشاورزی و منابع 
طبیعی را برای جامعه کشاورزی و منابع طبیعی کشور بسیار 
بالقوه برشمرد و افزود: »همه تخصص های مورد نیاز بخش 
کشــاورزی و منابع طبیعی کشــور در این مجموعه وجود 
دارد و ایــن پردیس براي ارائه هــر گونه همکاری با مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر کرج، همچون برگزاری 
دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی اعالم 

آمادگی می کنَد«.
در ادامه مراســم دکتر غدیر مهــدوی، رئیس مرکز پژوهش 
شورای شهر کرج، تاکید کرد: »این تفاهم نامه در راستای اجرای 
سیاست استفاده بهینه از ظرفیت های نیروی انسانی متخصص 

و امکانات و قابلیت های علمی پژوهشی پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشــگاه تهران و با هدف تشویق و حمایت 
از پروژه های مشترک در حوزه های مرتبط با مدیریت شهری 

به ویژه محیط زیست و خدمات شهری منعقد می شود«.
ارتقا توان علمی کارشناسان و مدیران شهرداری با برگزاری 
دوره های آموزشی به ویژه در زمینه محیط  زیست و خدمات 
شهری، همکاری در اجرای سمینارها، دوره های تخصصی و 
کارگاه های آموزش شهروندی، حمایت و تسهیل بازدیدهای 
علمی دانشجویان و اعضای دانشگاه از مجموعه های مرتبط با 
مدیریت شهری کرج، حمایت مرکز پژوهش از پایان نامه های 
تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای 
نیازهای تحقیقاتی مدیریت شهری، استفاده از تجربیات و توان 
علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در آسیب شناسی و 
تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی حوزه محیط  زیست 
و خدمات شهری و انجام خدمات نظارت، مشاوره و داوری 
طرح های مطالعاتی و پژوهشی با بهره گیری از اعضای هیأت  
علمی دانشــگاه را می توان از جمله همکاری های مشترک 

موضوع تفاهم نامه منعقده برشمرد.

توافقنامه همکاری 
دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی

و دانشکده مديريت امضا شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری بين پرديس کشاورزی و منابع طبيعی 
و مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی کرج
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به منظور ایجاد شعبه مرکز رشــد، تفاهم نامه همکاری بین 
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهــران و پردیس بین المللی 

ارس منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از پارک 
علــم و فناوری، این تفاهم نامه همکاری، چهارم شــهریور 
1399،به منظور ایجاد شــعبه مرکز رشد براي توسعه شبکه 
فناوری دانشــگاه تهران، بین دکتر عبــاس زارعی هنزکی، 
رئیــس پارک علم و فناوری و دکتر زهرا امام جمعه، رئیس 

پردیس بین المللی ارس به امضا رسید.
تأمین زیرساخت های پشتیبانی به صورت مشترک؛ ارائه خدمات 

سازمانی حوزه های اداری، مالی، پرسنلی، قراردادها و... توسط 
پارک؛ جذب و پذیرش شــرکت ها به ســفارش شعبه توسط 
پارک؛ نظارت و ارزیابی و صدور مجوز فعالیت شــرکت های 
مستقر در شعبه توســط پارک؛ تأمین منابع مالی برای حمایت 
از شرکت های مســتقر به صورت مشترک؛ ارائه خدمات مورد 
نیاز شــعبه )آموزش، مشاوره، کارگزاران خدمات کسب و کار، 
تأمین ســرمایه، بازاریابی، حقوقی، انتقال فناوری و...( توسط 
پارک؛ شبکه سازی بین هسته ها، شرکت ها و همکاران شعبه های 
مختلف توسط پارک و ارائه خدمات آینده نگاری فناوری توسط 

پارک از جمله زمینه های همکاری تفاهم نامه منعقده است.

نشست رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه یک 
کشور، سوم شــهریور 1399، به میزبانی مرکز مشاوره 

دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز 
مشاوره دانشــگاه، این نشست با حضور دکتر منصوره 
الســادات صادقی، مدیر کل دفتر مشــاوره و سالمت 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری و رؤســای مراکز 
مشــاوره دانشــگاه های منطقه یک کشــور، به صورت 

مجازی برگزار شد.
اجرای کارنامه ســالمت روان برای کلیه دانشــجویان 
شــاغل به تحصیل در دانشــگاه ها در ســال تحصیلی 
1400-1399 )چــک آپ ســالمت روان( و همچنین 

برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی تعیین صالحیت 
حرفه ای مشاوران و درمانگران مراکز مشاوره دانشگاه ها 

از جمله موضوعات مطرح در این نشست بود.
در این نشست مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت 
علوم، در خصوص ضرورت پایش سالمت روان کلیه 
دانشــجویان شــاغل به تحصیل در دانشگاه ها عالوه 
بر دانشــجویان ورودی جدیــد و همچنین ضرورت 
ارتقا ســطح علمی و مهارتی مشاوران و روان شناسان 
مراکز مشاوره دانشــگاه های کشور نکاتی را بیان کرد 
و اعضــای حاضر در جلســه نیز به ارائــه  نظرات و 
پیشــنهادات خود براي ارتقا سطح فعالیت های مراکز 

مشاوره پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از اداره 
کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، اسامی برگزیدگان 
پنجمین دوره مســابقات سخنرانی های ترویجی با موضوع 

آزاد(UTTED)  از سوی دبیرخانه اعالم شد.
محمــد قاضی مقدم بــا ارائــه »رهایی از خــود کاذب«؛ 
امیرحســین شمســی اردکانی با ارائه »بحران هویت جوان 
ایرانی؛ مهر فراموش شده« و سید داریوش طاهرزاده با ارائه 
»تحصیل؛ تفریح یا حرفه؟« ســه ارائه برگزیده این دوره از 

رویداد بوده اند.

همچنین ارائــه مریم مکاری زاده با عنوان »اگه پول نه، پس 
چی؟« مقام شایســته تقدیر را به دست آورد و ارائه احمد 
یارایی با ارائه »ســر بریدن با چاقوی کند« عنوان شایســته 

تقدیر از نگاه مخاطب را کسب کرد.
پنجمین دوره مسابقات سخنرانی های ترویجی با موضوع آزاد 
از بهمن 9۸ آغاز شد و بنا بود در اسفند سال گذشته نیز برگزار 
شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت تجمعات، 
این رویداد به صورت مجازی، از 25 تا 29 مرداد 99 به همت 

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.

تفاهم نامه همکاری بين پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پرديس بين المللی ارس

برگزيدگان پنجمين دوره مسابقات سخنرانی های ترويجی معرفي شدند

برگزاري نشست رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه يک کشور
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نشســت مجازی شرکت های خوشــه ای GIS پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران و سازمان نقشه برداری 

کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از 
پــارک علم و فناوری، در این نشســت که 29 مرداد 
1399 برگزار شــد، دکتــر آصف کریمــی، معاون 
توســعه فناوری پارک علم و فناوری، ضمن اشــاره 
بــه تفاهم نامــه منعقده بیــن پارک علــم و فناوری 
دانشگاه تهران و ســازمان نقشه برداری کشور گفت: 
»تالش بر این اســت تا با توجــه به ظرفیت های هر 
دو مجموعــه، اتفاقات خوبی رقم بخورد. پارک علم 
و فناوری دانشــگاه تهران به عنوان یک پارک جامع 
و ســرآمد، ظرفیت های باالیی در حوزه های مختلف 
دارد. همچنین این پارک، ظرفیت خوبی را به وجود 
آورده تا شــرکت های توانمند در حوزه های مختلف 
بتوانند در پارک مســتقر و از ظرفیت ها و تسهیالت 

آن بهره مند شوند«.
در ادامه دکتر هاشم آقازاده، معاون اجرایی و پشتیبانی 
پــارک علم و فناوری، خاطرنشــان کــرد: »یکی از 
مأموریت های پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
همراهی در مسیر تجاری سازی و ارائه خدمات فنی 
و اداری به شــرکت ها است. با توجه به جایگاهی که 
این پارک، در زمینه ارتباطات و تعامل با سازمان ها و 
شرکت های بزرگ دارد، می تواند پلتفرمی برای ایجاد 

تعامل باشــد و در نتیجه این تعامالت ارزش آفرینی 
اقتصادی، فناورانه و اجتماعی ایجاد شود و در نهایت 
جامعه، دانشــگاه، ســازمان های بزرگ، شرکت های 
مســتقر در پارک و همچنین پــارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران از نتایج آن منتفع شوند. این تفاهم نامه 

نقطه شروعی برای دستاوردهای بزرگ است«.
مهندس پیمان بکتاش، معاون فنی سازمان نقشه برداری 
کشــور، نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره 
بــه تفاهم نامه منعقده تاکید کــرد: »این تفاهم نامه در 
راســتای کمک به ایجاد و توســعه کسب و کارهای 
فنــاور از طریق ارائه خدمــات عمومی و تخصصی 
با ارزش افزوده باال، جذب ســرمایه گذاری و ورود 
کارآفرینان و واحدهــای صنعتی به بازارهای داخلی 
و جهانــی و انجام همکاری هایــی در حوزه فناوری 
و کارآفرینی منعقد شــده اســت. روح حاکم بر این 
تفاهم نامه را برای ســازمان نقشه برداری می توان در 
سه محور نیازهای نرم افزاری، نیازهای سخت افزاری، 

متدولوژی و تکنولوژی ها خالصه کرد«.
همچنین در پایان نشســت، شرکت های توسعه علوم 
ژئوماتیک رهپویان، سنجش از راه دور بصیر، لرزه نگار 
پارســیان، هیرونــگار پارس، ژئوفیزیــک داناکیش، 
ژرف دریــا پژوهش پــارس، پیشــگام تجهیزبنیان و 
گیتی فراز پیشــرو به ارائه توانمندی ها، ظرفیت ها و 

دستاوردهای خود پرداختند.

  GISGIS برگزاری نشست شرکت های خوشه ای برگزاری نشست شرکت های خوشه ای
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و سازمان نقشه برداری کشورپارک علم و فناوری دانشگاه تهران و سازمان نقشه برداری کشور
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کتاب »تاریخ هرودوت« چاپ مؤسســه انتشارات دانشگاه 
تهران، از سوی مؤسسه کتاب و ادبیات ایران به عنوان یکی 

از برترین های تاریخ ایران باستان انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسســه 
انتشــارات، کتاب »تاریخ هرودوت )ائوترپه: آغاز پادشــاهی 
کمبوجیه دوم، مصر و شگفتی های آن(« به نوشته آندره بارگه 
و برگردان و پژوهش اســماعیل سنگاری، عرفانه خسروی و 
میالد خسروی که توسط مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به 
چاپ رسیده است از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، 

به عنوان یکی از برترین های تاریخ ایران باستان انتخاب شد.
این اثر ترجمه و تحقیقی است که از متن پایه فرانسوی با مقابله 

دو متن دیگر فرانســوی و دو متن انگلیسی صورت پذیرفته 
اســت. هرودوت هالیکارناسی )4۸4-425 پیش از میالد( که 
کیکرو )سیسرون(، خطیب و سیاستمدار نامدار رومی )107-
43پ. م( او را پدر تاریخ خوانده و دنیس هالیکارناسی، مورخ 
یونانی هم عصر ژولیوس ســزار، او را برتر از تمامی مورخان 
پیش از وی دانسته اســت، کهن ترین گزارش جامع از تاریخ 
مصر باستان را در دومین جلد از آثار نه گانه پیش روی خواننده 
قرار می دهد.) ائوترپه ایزدبانوی موسیقی( کهن ترین اثری است 
که به قلم مورخان دوره باستان درباره تاریخ، جغرافیای تاریخی 
و آداب و رسوم مردمان مصر باستان و آغاز پادشاهی کمبوجیه 

فرزند کوروش کبیر به یادگار مانده است.

انتخاب کتاب چاپ مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
 به عنوان يکی از برترين های تاريخ ايران باستان

نخستین شــماره گاهنامه الکترونیکی ســالمت روان، با 
همکاری دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه 

تهران منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مرکز 
مشــاوره دانشگاه، نخستین شــماره گاهنامه الکترونیکی 
سالمت روان ویژه مراکز مشاوره دانشگاه ها، با همکاری 
دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 

شهریور 1399، منتشر شد.
حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران، هدف 
اصلی انتشــار این گاهنامه را غنی ســازی، کیفی سازی و 
بهبود خدمات مراکز مشــاوره دانشگاهی توصیف کرد و 
گفت: »حوزه سالمت روان دانشجویی یکی از حوزه های 
مهــم در دوران تحصیل اســت و ایســتایی و غفلت از 
مسائل روز دانشجویی و عدم پاسخگویی های مناسب را 
می توان از جمله پیامدهای توجه نکردن به مراکز مشاوره 

دانشگاهی دانست«.
رئیس مرکز مشــاوره دانشگاه در ادامه تاکید کرد: »کوشش 
در جهت پاســخگویی به این نیازها آمادگی بیش از بیش 

سیاست گذاران، مدیران، مجریان و درمانگران این حوزه را 
می طلبد. در همین راستا انتشار گاهنامه الکترونیکی سالمت 
روان با هیأت تحریریه ای شامل متخصصان و صاحب نظران 
حوزه های مختلف مشــاوره، روان شناسی، روان پزشکی و 

سایر حوزه ها، یاورانه پاسخگو این نیازها است«.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: »با انجــام این گونه امور، 
زمینه برای تولید، ترویج و ارتقای ســطح دانش نظری و 
تجربی در زمینه ســالمت روان دانشجویان ایجاد شده و 
با مشــارکت مراکز مشاوره دانشگاهی نیز بستری مناسب 

برای هم افزایی دانش و تجربه فراهم خواهد شد«.

نخستين شماره گاهنامه الکترونيکی 
سالمت روان منتشر شد
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نسخه آنالین لغت نامه دهخدا در وبگاه جدید مؤسسه لغت نامه 
دهخدا و مرکز بین المللي آموزش زبان فارسي با حضور رئیس 

دانشگاه تهران رونمایی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه تهران، در جلســه 
هیأت رئیســه،20 مرداد 1399،دکتر محمود نیلی احمدآبادی، 
 رئیس دانشگاه تهران، از نسخه آنالین لغت نامه دهخدا در وبگاه 
جدید مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللي آموزش زبان 

فارسي رونمایی کرد.
در این مراســم دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، 
لغت نامه دهخدا را یکی از ثروت های بزرگ ملی برشــمرد و 
گفت: »مرحوم عالمه دهخدا با تدوین این لغت نامه کار بسیار 
ارزشــمند و بزرگی را محقق کرده و با تدبیر و تالش یک اثر 
جاویدان را برای آیندگان به امانت گذاشته است. امروزه به رغم 
توسعه زبان فارسی، اما همچنان لغت نامه دهخدا به عنوان پایه 
اصلی برای وحدت ملی و یک مرجع رسمی برای زبان فارسی 

است«.
وی با قدردانی از تالش های صورت گرفته براي تهیه نســخه 
آنالین لغت نامه دهخدا، افزود: »همواره مشــاهده می شود که 
در وبگاه های مختلف به صورت غیر رسمی این لغت نامه مورد 
اســتفاده قرار گرفته است، خشنودیم که با فعالیت های انجام 
شده در مؤسســه لغت نامه دهخدا، هم اکنون این اثر ارزشمند 
از یک مرجع رسمی انتشار یافته و در دسترس عالقه مندان به 

فرهنگ و زبان فارسی قرار گرفته است«.
دکتر نیلی احمدآبادی، با تأکید بر اینکه باید تالش شود تا این 
نسخه آنالین از لغت نامه دهخدا در رتبه نخست جستجو قرار 
گیرد، ادامه داد: » قابلیت های جستجو در این لغت نامه باید به 
نحو مطلوبی ارتقا پیدا کند تا مراجعه کنندگان بتوانند به سهولت 
کلمات مورد نظر خود را جســتجو کنند و در کنار آن نیز باید 
این امکان فراهم آید تا ادیبان و دانشمندان بتوانند نظریات خود 
را در خصــوص نحوه ارائه لغت نامه بازگو کنند. دریافت این 
 نظرات یقیناً ارزش  افزوده و ثروت بزرگی را برای مؤسسه به 

همراه خواهد داشت«.
در بخش دیگری از این مراســم دکتــر محمود بی جن خان، 
رئیس مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان 
فارســی، گفت: »در راستای دستورالعمل دانشگاه تهران برای 
ارتقا وبگاه مراکز خود، مؤسسه لغت نامه دهخدا نیز این مهم را 
که از ســالیان پیش در صدد اجرای آن بود در دستورَ کار قرار 

داد و تصمیم گرفته شــد همزمان با تغییر وبگاه، لغت نامه در 
دسترس عموم قرار گیرد«.

وی افزود: »با توجه به اینکه مؤسسه لغت نامه دهخدا در بخش 
آموزش زبان فارسی بیشترین ارتباط را در سطح بین المللی با 
دوســت داران زبان فارسی دارد، وبگاه مؤسسه هم از نظر فنی 
و هم از نظــر گرافیک با هدف کاربردی محور ارتقا پیدا کرد. 
البته این فاز نخســت کار اســت و در آینده دنبال بهینه سازی 
وبگاه خواهیم بود، تا همانگونه که در زمینه آموزش حضوری 
زبان فارسی در سطح بین الملل دارای جایگاه هستیم در فضای 

مجازی نیز بتوانیم جایگاه مناسبی از خود ارائه دهیم«.
دکتر بی جن خان، ضمن تقدیر از تالش های دکتر علی درزی، 
رئیس پیشین و همکاران مؤسسه براي اقدامات صورت گرفته، 
اعالم کرد: »در بخش پژوهش، تألیف لغت نامه بزرگ فارسی 
در حال انجام است. اثری که بعد از اتمام لغت نامه دهخدا در 
دستور کار مؤسسه قرار گرفت. تا کنون تمام حرف »آ و الف« 
در سی جزوه و هفت مجلد و همچنین قسمتی از حرف »ب« 
در 9 جزوه و در قالب هشت مجلد منتشر شده است و بقیه در 

دست تألیف است«.
رئیس مؤسســه لغت نامه دهخدا، با بیان اینکه تا کنون هشت 
عنوان کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از سوی 
این مرکز منتشر شده است، افزود:»این کتاب های منتشر شده، 
بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و در حال حاضر تألیف 
کتاب های آموزشــی جدید در دســتور کار است. در بخش 
آموزش نیز مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به عنوان اولین 
مرکز دانشــگاهی آموزش زبان فارسی مشغول آموزش زبان 

فارسی به غیر فارسی زبانان است«.
وی در پایان خاطرنشان کرد: »در این مرکز تا کنون بیش از 20 
هزار دانشجوی بین المللی، زبان فارسی را فرا گرفته اند. همچنین 

با حضور رئیس دانشگاه تهران 

نسخه آنالين لغت نامه دهخدا رونمايی شد
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دانشجویان این مرکز عالوه بر فراگیری زبان فارسی در زمینه 
ایرانشناســی و آشنایی با فرهنگ و هنر ایران نیز آموزش های 

الزم را کسب می کنند«.
در بخش دیگری از این مراسم اکرم سلطانی، سرپرست بخش 
تألیف مؤسسه، در خصوص ارائه لغت نامه دهخدا در چاپ ها 
و اشــکال گوناگون، گفت: »مؤسسه لغت نامه دهخدا، بعد از 
به پایان رسیدن تألیف لغت نامه دهخدا در سال 1359 این اثر 
بزرگ ملی را که به شیوه چاپ سربی منتشر شده بود، بعد از 
انجام ویرایش، ابتدا در قالب 14 جلد در سال 1372 و سپس 
در 15 جلــد به همراه مقدمه در ســال 1377 با حروف چینی 

کامپیوتری با کیفیت بسیار مطلوب منتشر کرد«.
وی افــزود: »بعد از آن با توجه به پیشــرفت تکنولوژی، این 
مؤسسه توانســت در سال 1379 لوح فشــرده این اثر را در 
دســترس عموم قــرار دهد که تا کنون ۶ روایت آن توســط 
انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. همچنین خالصه ای 
از لغت نامه با عنوان فرهنگ متوســط دهخدا در دو جلد در 
ســال 13۸5 نیز به چاپ رسیده است، بنابراین می توان گفت 
طی این مدت مؤسســه همراه بــا روند تکنولوژی پیش رفته 
است. پیشنهاد بارگذاری لغت نامه دهخدا در وبگاه مؤسسه از 
سال های قبل ارائه شده بود و دکتر علی درزی، رئیس پیشین 
مؤسسه، هم درصدد انجام آن بود، ولی به دلیل نبود امکانات و 

مشکالت دیگر این امر به تأخیر افتاد«.
سرپرســت بخش تألیف مؤسسه در ادامه، درباره ویژگی های 
لغت نامه دهخدا که در وبگاه مؤسســه بارگذاری شده، اظهار 
کرد: »این لغت نامه در درجه نخســت در جایگاه اصلی خود 
و در یک وبگاه معتبر دانشگاهی منتشر شده و شورای تألیف 
مؤسســه بر آن نظــارت دارد. دیگر آنکــه از نظر فنی معانی 
مختلف کلمه و هویت های دســتوری در آن مشخص و بارز 
شده اند. همچنین کاربر می تواند عالوه بر جستجو در مدخل ها 
در معانی هم جستجو کند. این امکان در مورد مدخل های بلند 
به کاربر می تواند یاری دهد. عالوه بر موارد گفته شــده کاربر 
می تواند در صورت پیش آمدن هر سوال در نتیجه جستجو، با 

شورای تألیف مؤسسه در ارتباط باشد«.
مهدی تجلی، مدیر روابط عمومی و بین الملل مؤسسه، نیز با تأکید 
بر اینکه از نظر قانونی تمام حقوق این لغت نامه متعلق به مؤسسه 
دهخدا است،گفت: »متأسفانه ما شاهد انتشار لغت نامه دخدا در 
وبگاه  ها و اپلیکیشــن هایی بودیم که بدون کسب مجوز از این 
مؤسسه صورت گرفته اســت. از نظر قانونی تمام حقوق این 
لغت نامه متعلق به مؤسسه دهخدا است. عالمه علی اکبر دهخدا 
در ســال 1324 این اثر را به مردم ایران تقدیم کرد و انتشار و 

حفظ و صیانت از آن را به مجلس شــورای ملی واگذار کرد و 
مجلس شورای ملی نیز با تأسیس سازمان لغت نامه دهخدا، در 

سال 133۶ این سازمان را به دانشگاه تهران واگذار کرد«.
مدیر روابط عمومی و بین الملل مؤسسه بیان کرد: »عالمه دهخدا 
از دکتر معین، عالمه شهیدی و دکتر دبیرسیاقی به عنوان همکار 
و ادامه دهنده راه خود نام بردند و این اندیشــمندان عالوه بر 
کسوت استادی دانشگاه تهران، تا زمانی که در قید حیات بودند، 
در طبع و نشــر این لغت نامه نقش اصلی را داشتند. هنوز هم 
تنی چند از مؤلفان لغت نامه همچون دکتر حسن انوری، دکتر 
رسول شایســته، دکتر سعیدنجفی اسداالهی و دکتر غالمرضا 
ســتوده عضو شورای تألیف مؤسسه لغت نامه دهخدا هستند، 

بنابراین حقوق قانونی این مؤسسه کاماًل شفاف است«.
وی در ادامه تصریح کرد: »برخی از وبگاه ها و اپلیکیشــن ها 
به صــورت غیر قانونی نســخه دیجیتال ایــن لغت نامه را که 
به صورت لوح فشرده منتشر شده بود، پس از هک و استخراج 
دیتــای آن، غالباً به شــکل نامناســب در فضاهای غیرعلمی 
مجازی با اهداف سودجویانه و تجاری مورد استفاده قراردادند 
که عالوه بر غیرقانونی بودن این عمل، چون شناختی نسبت 
به محتوای لغت نامه نداشــتند، آن را به صورت ناقص عرضه 
کردند. این نقص شاید در جستجوی یک لغت مشهود نباشد، 
اما اشکاالت فراوانی دارد که همگان متوجه آن نخواهند شد. 
البته مؤسساتی هم وجود دارند که در حال همکاری با مؤسسه 

لغت نامه دهخدا هستند«.
تجلــی در پایان گفت: »بنابراین حکم کلی این اســت که هر 
انتشــار بدون مجوز کتبی این مؤسســه غیر قانونی است. ما 
شکایاتی را از طریق اداره حقوقی دانشگاه تهران مطرح کرده ایم 
که تا کنون چند حکم به نفع مؤسسه نیز صادر شده است، اما 
تعداد این وبگاه ها و یا نرم افزارها زیاد اســت. در هر صورت 
این دین را بر گردن خود داریم تا از دســتاورد عالمه دهخدا 
و یاران او صیانت کنیم، بنابراین اداره حقوقی دانشــگاه تهران 
پیگیر موضوع خواهد بود. همچنین از سایر مراجع مرتبط برای 

حفظ این اثر ملی، درخواست کمک و همکاری داریم«.
مؤسسه لغت نامه دهخدا به عنوان نخستین سازمان در ایران برای 
تألیف فرهنگ لغت یا واژه نامه در سال 1324 و مرکز بین المللی 
آموزش زبان فارسی به عنوان نخستین نهاد دانشگاهی با هدف 
گســترش و ترویج زبان و ادبیات فارسی در سال 13۶۸ زیر 
نظر دانشگاه تهران تأســیس شدند. این دو مجموعه پیوسته، 
در مکانی که دکتر محمود افشار یزدی، استاد دانشگاه تهران، 
قسمتی از باغ خود را برای سازمان لغت نامه دهخدا و گسترش 
زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی وقف کرده، قرار گرفته اند. 
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تفاهم نامه شبکه سازی و هم افزایی علمی در حوزه های 
علوم زیستی، منابع طبیعی و محیط زیست، در پردیس 

علوم دانشگاه تهران منعقد شد.
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
پردیس علوم  تفاهم نامه همکاری های مشترک با حضور 
جمعــی از اعضای هیأت مدیــره اتحادیه انجمن های 
علوم زیســتی ایــران  (FIrBS)و اتحادیه انجمن های 
 ،(ISUNE) علمی منابع طبیعی و محیط زیســت ایران
سوم شــهریور 1399 به امضای رؤســای دو اتحادیه، 
دکتر مهران حبیبی رضایی و دکتر علی سالجقه رسید.

شبکه ســازی و هم افزایی علمــی در حوزه های علوم 
زیســتی، منابع طبیعی و محیط زیست از جمله اهداف 
زمینه های همکاری مشــترک تفاهم نامه منعقده است. 

در این جلســه، حاضران بر ارتقــای همکاری ها بین 
انجمن های عضــو دو اتحادیه، تعریف اقدامات علمی 
و ترویجی مشــترک، مشارکت در سیاست گذاری های 
مرتبــط با زمینه های تخصصی به ویژه تنوع زیســتی و 
نیز همکاری در جهت ارتقای تعامالت بین اتحادیه ها 
با نهادها و ســازمان های ملی، منطقــه ای و بین المللی 
تأکید کردند. برگزاری جلســات دوره ای و تشــکیل 
کارگروه های تخصصی مشترک را نیز می توان از جمله 
راهکارهای تســهیل کننده اهــداف تفاهم نامه منعقده 

برشمرد.
 دبیرخانه های اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران و 
اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست 

ایران در دانشگاه تهران مستقر است.

ساختمان فوالد دانشــگاه تهران، با تجهیز به سامانه کنترل 
هوشمند و پایش مستمر تأسیسات، ساختمان سبز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از دفتر 
مدیریت سبز، تأسیســات سرمایشی و گرمایشی ساختمان 
فوالد دانشــگاه تهران به ســامانه کنترل هوشمند و پایش 
مستمر که در زمره مؤثرترین راهکارهای بهینه سازی است، 

تجهیز شد.
بر این اساس، هوشمندســازی و پایش مستمر موتورخانه 
گرمایشــی از سال 139۶، هوشمندســازی و پایش مستمر 
سیستم سرمایشــی از ســال 1399 و پایش و اندازه گیری 
)میترینگ( مصرف آب و انرژی از سال 1399 را می توان از 

جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد.
همچنین بهینه سازی مصرف ساالنه انرژی: برق 23 درصد و 
گاز 34 درصد، بهینه ســازی مصارف ساالنه آب: 4۶ درصد 
)معادل 350 متر مکعب آب شرب( در مصارف برج خنک 

کننده سیستم سرمایشی، کاهش تولید و انتشار ساالنه 51 تن 
دی اکســیدکربن، ایجاد سازمان نظارت و پایش بر عملکرد 
تأسیســات تحت web، بهبود کارایی و کاهش اســتهالک 
تجهیزات گران بهای تأسیسات، روزآمدی سطح مهارت های 
دانشــی عوامل تأسیســات و تثبیت و کنترل دمای آسایش 
محیطی، از مهم ترین دستاوردهای اجرایی این پروژه است. 

تفاهم نامه شبکه سازی 
و هم افزايی علمی 

در پرديس علوم دانشگاه تهران 
منعقد شد

ساختمان فوالد دانشگاه تهران ساختمان سبز شد
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برگزیدگان مســابقه جهان پساکرونا و سالمت، از سوی 
مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مرکز 
بهداشــت و سالمت، دکتر یوسف مقدس، مدیر کل مرکز 
بهداشت و سالمت دانشــگاه، با اعالم خبر انتشار اسامی 
برگزیدگان مســابقه پیام کوتاه جهان پساکرونا و سالمت 
گفت: »در این مســابقه به بررسی تحلیلی اثرات مثبت و 
منفی کرونا بر ســالمت پرداخته شــد. طی این مسابقه از 
شــرکت کنندگان درخواست شده بود تا در قالب پیام های 
کوتاه مهمترین اثرات مثبت و منفی کرونا بر سالمت را در 

دوران پساکرونا بیان کنند«.
وی افزود: »با پایان زمان مسابقه تعداد یکصد اثر دریافت 
شد که این آثار از سوی نماینده های مرکز مشاوره دانشگاه، 
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی و اداره بهداشت مرکز 

بهداشت و سالمت، مورد داوری قرار گرفت«.
دکتــر مقــدس تاکید کــرد: »اصیل بــودن، ایجاد حس 
مســئولیت پذیری اجتماعی، امیدبخشــی، خالقیت های 
ادبــی و هنــری و موجز و خالصه بــودن از معیارهای 
امتیازدهی و داوری این مسابقه بوده است. پس از بررسی 
آثار ارسالی ۶ دانشجو، چهار کارمند و یک عضو هیأت 
علمی و در مجموع 10 شــرکت کننده به عنوان برگزیده 

معرفی شدند«.

برگزيدگان مسابقه جهان پسا کرونا و سالمت معرفی شدند

اسامی برندگان مسابقه پیام کوتاه جهان پساکرونا و سالمت

توضيحاترتبهنام و نام خانوادگیردیف

کارمند دانشکده منابع طبیعیاولرضا عاشوری1

دانشجو دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیدومسید مسعود محسن الحسینی2

عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیسومسمیه شاهمرادی3

دانشجو پردیس البرزسومموناالسادات خواسته4

کارمند دانشکده مدیریتچهارمزهرا فاضلی5

دانشجو پردیس بین المللی ارسچهارمنگار مفخم ناصراسالمی۶

دانشجو پردیس بین المللی ارسچهارمفاطمه مهجوریان قمی7

دانشجو پردیس فنیچهارمکیمیا رجبی نفر۸

کارمند مرکز فناوری اطالعات دانشگاهچهارمآناهیتا آریان نیا9

کارمند دانشکده دامپزشکیچهارمزهرا اویسی10
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران، بیســت و یکمین 
مراســم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشــگاه، 
بــا حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه 
تهران، هیأت رئیسه، مدیران و همچنین تعدادی از فرزندان 

ممتاز و منتخب، 19 شهریور 1399 برگزار شد.
دکتر ســعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشــگاه تهران، 
در این مراســم ضمن خیر مقدم و تبریک به فرزندان ممتاز 
و خانواده های آنها گفت: »این مراســم به مناسبت تقدیر از 
فرزندان عزیز خانواده دانشــگاه تهران برگزار می شــود که  
توانســته اند در دوره تحصیل خود موفقیت و افتخار کسب 
کنند. دانش  آموزان و دانشــجویان ممتاز، مایه ســربلندی و 

مباهات دانشگاه تهران هستند«.
وی افزود: »بیست و یکمین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز 
به دلیل شــیوع بحران کرونا به صورت محــدود و البته با 
تأخیر برگزار  شــد. تمامی تالش همــکاران ما بر این بود 
تا بتوانیم این مراســم را با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و فاصله گذاری اجتماعــی برگزار کنیم، به همین دلیل تنها 
توانســتیم از تعداد محدودی منتخب و آن هم بر اســاس 
قرعه کشــی دعوت به عمل آوریم. در این فرصت از طرف 
دانشگاه تهران به تمامی منتخبان تبریک می گویم و امیدوارم 
با بهبود شرایط و رفع این بحران، برنامه های آینده را بتوانیم 
با حضور حداکثری همکاران و فرزندان آنان برگزار کنیم«.

معاون اداری و مالی دانشــگاه تهران تاکید کرد: »هدف از 
برگزاری این مراسم ها ایجاد انگیزه بیشتر و تشویق فرزندان 
خانواده بزرگ دانشگاه تهران و همچنین تقدیر از حمایت ها 
و زحمات والدین آنها اســت. کســب موفقیت و رتبه در 
مقاطع تحصیلی مختلف پایه، کنکور و المپیادهای علمی و 
ورزشــی به عنوان کاری ارزشمند مایه افتخار است که باید 

مورد توجه قرار بگیرد«.
دکتر یزدانی در پایان ســخنان خود با اشاره به اینکه کسب 
موفقیــت در تحصیل و آموزش کاری خوب و پســندیده 
است،تاکید کرد تحصیل همه ارکان زندگی انسان محسوب 
نمی  شود. در کنار رشد و ارتقای تحصیلی و امور آموزشی 
و پژوهشــی باید به مباحث اخالقی چون تکریم بزرگان، 
احترام به خانواده و معلمان نیز توجه ویژه ای شود. امیدوارم 
شــما فرزندان ممتاز، همان گونه کــه در حوزه های علمی 
پیشــرفت می کنید در زمینه های اخالقی، رفتاری و احترام 
به دیگران نیز کوشا باشــید. فرزندان این سرزمین همواره 
در صحنه هــای ملی و بین المللی درخشــیده و موفق عمل 

کرده  اند«.
در ادامه مراســم مهندس محمدعلی گــودرزی، مدیر کل 
امور رفاهی دانشــگاه تهران، گفت: »مطابق سنوات گذشته 
در این مراســم نیز از دانش آموزان منتخب پایه های ششم 
ابتدایی، نهم و ســوم دبیرستان و همچنین پذیرفته شدگان و 
دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری 
حرفــه ای، دکتری تخصصــی و مــدال  آوران و مقام آوران 

المپیادهای علمی و ورزشی تقدیر می شود«.
وی خاطرنشــان کرد: »هماهنگی های الزم براي برگزاری 
بیســت و یکمین مراســم تقدیر از فرزندان ممتاز در اوایل 
اســفند ماه سال گذشته انجام شــده بود که به دلیل شیوع 
بیماری کرونا این مراســم با تأخیر برگزار شد. در سنوات 
پیشــین، این مراسم با حضور تمامی منتخبان و والدین آنها 
برگزار می شــد که در آخرین جشــن تقدیر، هزار و 300 
نفر شــرکت داشتند، اما در برنامه امســال با در نظرگرفتن 
مالحظــات خاص حدود 3۶ منتخب و آن هم به قید قرعه 

حضور دارند«.

مراسم تقدير از فرزندان ممتاز 
خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار شد
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مهنــدس گودرزی اظهار کرد: »بر ایــن باوریم که بالندگی 
علمی و پرواز بر قله های رفیع دانش نیازمند تالش، کوشش 
و از خودگذشتگی اســتادان و جوانانی است که می توانند 
منشأ تحوالت شگرف در حوزه های مختلف علمی باشند. 
دانشــگاه تهران، با برگزاری این مراســم ها ضمن تشویق 
و افزایــش انگیزه توجه ویژه خود را به سرنوشــت علمی 
فرزندان کارکنان نشــان می دهد و در این مســیر هر گونه 

همکاری الزم را انجام خواهد داد«.
مدیر کل امور رفاهی دانشــگاه تهــران افزود: »اعتقاد ما بر 
این اســت که منتخبان ممتاز امروز بی شــک آینده ســازان 
فردای روشن این ســرزمین خواهند بود. بر این باوریم که 
استقالل، آزادی و ســربلندی ایران مرهون همت، تالش و 
سخت کوشی جوانان و نوجوان عزیزی است که با تالش و 
مجاهدت علمی خود امید را به جامعه و نسل آینده ارزانی 

خواهند داشت«.
وی بــا عنوان اینکه در مراســم امســال 417 دانش آموز و 
دانشجوی ممتاز منتخب تقدیر خواهند شد، خاطرنشان کرد: 
»بر اســاس بررسی های صورت گرفته، طی سه سال گذشته 
شــاهد رشــد تعداد منتخبان ممتاز در پایه های تحصیلی و 
مقاطع مختلف دانشــگاهی بوده ایم. به طور مثال در ســال 
تحصیلــی 97-9۶ تعداد 303 منتخب معرفی شــدند و در 
ســال تحصیلی 9۸-97 این تعداد به 417 نفر رسیده است 
که این آمار رشد کمی قابل مالحظه و بیش از 25 درصدی 

را نشان می دهد«.
مهندس گودرزی در ادامه ســخنان خــود با تبیین وظایف 
و اقدامــات اداره کل امور رفاهی دانشــگاه تهران، احیای 
کانون بازنشستگان دانشــگاه، اقدامات و پیگیری به منظور 
حل مشــکالت تعاونی مصرف دانشــگاه با هدف فعالیت 
مجدد، تقویت جایگاه واحــد مددکاری اجتماعی با هدف 
رفع نیازهای خاص برخی از همکاران دانشــگاه، افزایش 

ســقف بیمه درمان تکمیلی از 45 درصــد به 50 درصد و 
پرداخت یارانه بیمه درمــان تکمیلی به صورت ماهانه را از 

جمله فعالیت های انجام شده برشمرد.
مدیر کل امور رفاهی دانشــگاه تهــران، همچنین برقراری 
یارانــه 50 درصدی بیمــه درمان تکمیلی بــرای اعضای 
هیأت علمی با رتبه اســتادیاری و حداکثر پنج ســال سابقه 
خدمت، برگزاری مســتمر و منظم جلســه شورای مدیران 
رفاهی دانشگاه های بزرگ کشــور با هدف اشتراک گذاری 
منابع و اعطای انواع تســهیالت از طریق بانک های مختلف 

را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد.
بــه گفته وی در ســال 139۸ حــدود هزار میلیــارد ریال 
تسهیالت اعتباری به مجموعه همکاران دانشگاه تهران اعطا 
شده اســت که حدود 30 درصد این رقم از منابع صندوق 
رفاه اداره کل امور رفاهــی و با کارمزد صفر درصد تأمین 

شده است.
مهندس گودرزی در پایان سخنان خود افزایش سهم سرانه 
رفاهی اعضای دانشــگاه، ضرورت فعالیت مضاعف امور 
رفاهــی با توجه به شــرایط خاص، تمرکز بــر نظام جامع 
خدمات رفاهــی مبتنی بر پرداخت های غیــر نقدی، تهیه 
ســند جامع رفاهی مشترک با همکاری دانشگاه های بزرگ 
کشــور، تمرکز بر موضوع زمین و مسکن به عنوان یکی از 
اولویت های دانشگاه، پیگیری به منظور اعطای تسهیالت کم 
بهره و افزایش ســهم وام صندوق رفاه از نیمه دوم ســال 
1399 را به عنوان برخی از پیشنهادها و برنامه های اداره کل 

امور رفاهی دانشگاه تهران بیان کرد.
این مراســم با حمایت بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار 
شــد و قرعه کشی سفر به مشــهد مقدس و مجتمع رفاهی 
تفریحی خزرآباد ساری از دیگر برنامه های آن بود. همچنین 
در پایــان مراســم، از منتخبان این دوره بــا حضور رئیس 

دانشگاه تهران تقدیر شد.
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به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل 
از معاونــت دانشــجویی، نشســت بررســی و ارائه 
پیشنهادهایی براي تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه 
کشور در حوزه دانشجویی آموزش عالی،1۶شهریور 
1399، با حضور معاونان دانشــجویی دانشــگاه های 
کالن منطقه یک و دبیران مناطق ده گانه دانشــگاه های 
کشور، به میزبانی دانشگاه تهران و به صورت مجازی 

برگزار شد.
دکتر ســعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و 
دبیر شــورای معاونان دانشجویی منطقه یک، هدف از 
تشــکیل این نشست را بررســی و ارائه پیشنهادهایی 
براي تدوین احکام برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور 

در حوزه دانشجویی آموزش عالی توصیف کرد.
در ادامه جلســه نیز، پیرامون مفاد قانون برنامه ششم 
توسعه در حوزه دانشــجویی آموزش عالی، با هدف 
ارائه پیشــنهادهایی برای تدوین برنامه هفتم توســعه 

کشــور با محوریــت خوابگاه، امور رفاهــی، تغذیه، 
مشــاوره، بهداشت، ســالمت و... بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.
پیشــنهاد اختصاص بودجه مســتقل براي ســاخت، 
نوســازی، تعمیر و تجهیز خوابگاه هــا و بهره بردن از 
مزایای حضــور خیرین و بخــش خصوصی در این 
زمینه، توجه ویژه به توسعه فعالیت های مراکز مشاور 
دانشگاه ها و مســائل فرهنگی و ورزشی دانشجویان، 
توسعه زیرساخت های آموزش مجازی، توجه وزارت 
بهداشــت و درمان به مقوله بهداشــت و ســالمت 
دانشگاه ها و حمایت بیشتر از صندوق رفاه دانشجویان 

از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.
در پایان نیز پیشنهادهای ارائه شده، جمع بندی و براي 
تدوین برنامه هفتم توسعه کشــور در اختیار سازمان 
امور دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت 
دانشجویی، میثم بلباسی، دانشجوی دکتری رشته معارف 
و مهدی تاج پور، دانشــجوی دکتری رشــته کارآفرینی، 

جایزه بنیاد فرهنگی البرز را کسب کردند.
بنیاد فرهنگی البرز در سال 1342 شمسی با هدف کمک به 
اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و 
پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش آموزان 
برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی، از طریق 
اعطای »جایزه بنیاد البرز« به همت مرحوم حسینعلی البرز، 
تأسیس و وقف شده و طی بیش از نیم قرن، چندین هزار 
نخبه برتر علمی کشــور را مورد حمایت و تشــویق قرار 
داده است. در ســال های اخیر این بنیاد، هدف فوق را در 

قالب همایش های ملی و استانی با حضور مقامات علمی و 
مسئوالن کشوری پیگیری می کند.

نشست بررسی تدوين برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور 
در حوزه دانشجويی آموزش عالی برگزار شد

دانشجويان دانشگاه تهران 
موفق به کسب جايزه بنياد فرهنگی البرز شدند
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در این مراسم که 
با حضور اعضای هیأت رئیســه، خیرین دانشگاه، رؤسای 
پردیس ها و دانشــکده ها، مدیران، اعضای هیأت علمی و 
کارکنان دانشــگاه، 1۸شــهریور 1399، برگزار شد، دکتر 
علی حسین رضایان به عنوان رئیس دانشکده علوم و فنون 
دانشگاه تهران معارفه و از زحمات دکتر محمود کمره ای 

در زمان تصدی این سمت تقدیر شد.
دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران، 
در این مراسم با قدردانی از زحمات رئیس پیشین دانشکده 
علوم و فنون گفت: »من همیشــه تعبیری به کار می برم و 
اینکه شانه های دکتر کمره ای به عنوان یک شخصیت علمی 
و اجرایی همواره زیر بار مسئولیت اجرایی دانشگاه تهران 
بوده اســت. خدمت به دانشگاه تهران، عبادت است و ما 
به عنوان خدمتگزاران دانشگاه باید براي اعتالی آن سعی و 
تالش کنیم، امیدوارم دانشگاه همچنان بتواند از خدمات و 

تجربه های دکتر کمره ای بهره مند شود«.
وی افــزود: »در ایــن فرصت به رئیس جدید دانشــکده 
علوم و فنون تبریــک می گویم، هر چند که دکتر رضایان 
عضو هیأت علمی جوان هســتند، امــا تجربه های خوبی 
دارند. ایشــان در هیأت ممیزه دانشگاه تهران و همچنین 
فعالیت های دیگر دانشگاه، همیشه حضور پر بار و جدی 

داشته اند«.
معاون آموزشی دانشگاه تهران، با اشاره به انگیزه تأسیس و 
ساختار دانشکده علوم و فنون تاکید کرد: »خوشبختانه در 

حال حاضر و با تالش های صورت گرفته از سوی مسئوالن 
و کارکنان، دانشــکده علوم و فنون در شرایط خوبی قرار 
دارد و در این شرایط باید به مأموریت های اصلی و اهدافی 
که در زمان تأسیس این دانشکده مورد انتظار بوده، توجه 

بیشتری شود«.
وی با تأکید بر اهمیت ایجاد رشته های بین رشته ای و لزوم 
توســعه آنها برای حل مســائل و مشکالت کنونی گفت: 
»اگر به شرایط حال حاضر و بحران شیوع کرونا در جهان 
دقت شــود، متوجه اهمیت توسعه رشته های بین رشته ای 
خواهیم شــد. هم اکنون شاهد آن هســتیم که در حل این 
بحران حوزه های مختلفی فعالیت دارند، بنابراین آنچه در 
بحث توســعه علم و فناوری در دنیا مطرح اســت، توجه 

بیش از گذشته به حوزه های بین رشته ای است«.
دکتر حسینی افزود: »به نظر می آید که نام دانشکده علوم و 
فنون نوین به بحث توسعه رشته های بین رشته ای به گونه ای 
گره خورده اســت. دانشــگاه تهــران دارای ظرفیت های 
بزرگ، گســترده و متنوعی در حوزه آموزش عالی کشور 
اســت و ما باید بتوانیم بیش از گذشــته تعامل و ارتباط 
بین مجموعه های دانشــگاه را فراهــم آوریم. واحدهای 
مختلف دانشــگاه، مأموریت های تعریف شده ای دارند که 
با توجه به آن فعالیت های خود را انجام می دهند، اما باید 
یک چشــم انداز جدیدی بر پایه مأموریت گرایی بیشتر و 
تقاضامحوری فعالیت ها بر اســاس نیازهای جامعه شکل 
بگیرد. این انتظاری اســت که از همه واحدهای دانشگاه 

مراسم تکريم و معارفه 
رئيس دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران برگزار شد

ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126  ۸5



و به ویژه دانشــکده علوم و فنون با توجه به ساختار آن باید 
داشت«.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد: »در کنار این مسأله که دانشگاه دارای ظرفیت های مناسبی 
است، باید گفت ما در ایجاد ارتباط و تعامل بین مجموعه ها 
ضعیف عمل کرده ایم. برای تعریف ســاز و کارهای سازنده 
براي برقراری ارتباطات بیشتر، همه واحدهای دانشگاه باید 
مسئوالنه مشارکت کنند و در این میان دانشکده علوم و فنون 

می تواند نقش بسزایی ارائه دهد«.
وی با تاکید بر اینکه دانشــکده علوم و فنون نوین هم اکنون 
در وضعیت با ثباتی قرار گرفته اســت، گفت: »بیش از 50 
درصد اعضای هیأت علمی این دانشــکده ارتقا پیدا کرده اند 
و این نشــان دهنده ظرفیت خوب علمی آن است. در حال 
حاضر دانشــکده علوم و فنون توانسته با تالش مسئوالن و 
کارکنان به نقطه قابل توجهی برســد کــه باید با جدیت و 
سعی بیشتر و با توجه به در نظر گرفتن مأموریت های خود 
بتواند پله های توسعه و ترقی را طی کند. در پایان، مجدد از 
زحمات دکتر کمره ای تشکر و قدردانی می کنم و برای دکتر 

رضایان، در انجام وظایف خود آرزوی توفیق دارم«.
در ادامه مراسم دکتر محمود کمره ای، رئیس پیشین دانشکده 
علوم و فنون نوین، طی سخنانی و با اشاره به نحوه تأسیس 
دانشکده علوم و فنون نوین گفت: »از مرداد 1394 اینجانب 
به عنوان مســئول دانشــکده علوم و فنون منصوب شــدم. 
خوشبختانه در این مدت اتفاقات خوبی در دانشکده رخ داد 
که تمامی آنها نتیجه زحمات و تالش همکاران هیأت علمی، 

دانشجویان و کارکنان دانشکده بوده است«.
وی افزود: »در همان سال های ابتدایی پذیرش این مسئولیت، 

چالش ها و مشکالتی در درون و هم چنین پیرامون دانشکده 
وجود داشــت که با تالش  تمامی همکاران توانستیم بر این 
مشــکالت فایق آییم و امروز دانشــکده علوم و فنون نوین 
توانسته به جایگاه مناســب خود دست یابد. رئیس محترم 
دانشگاه، در سال 1394 مسیر ارتقا دانشکده را عنوان کردند 
و این مسئولیت در همان سال بر عهده اینجانب قرار گرفت 
و بــا فعالیت های صورت گرفته در حــال حاضر وضعیت 

دانشکده تثبیت شده است«.
دکتر کمــره ای تصریح کــرد: »دکتر رضایــان، از اعضای 
هیأت علمی فعال دانشــگاه تهران اســت که امیدوارم این 
روند توســعه ای که در دانشکده ایجاد شده است  با تالش، 
جدیت و مشارکت تمامی همکاران ادامه دهند. برای ایشان 
در پذیرش و انجام این مســئولیت آرزوی توفیق دارم، یقینًا 
اینجانب نیز در صورت لزوم همچنان برای ارتقا و پیشرفت 

دانشکده مشارکت خواهم داشت«.
رئیس پیشین دانشــکده علوم و فنون نوین اظهار کرد:: »در 
ســال 1394 فقط دو عضو هیأت علمی دانشکده در مرتبه 
دانشیاری بودند، با این شرایط حتی این دانشکده نمی توانست 
در هیأت ممیزه دانشــگاه نماینده ای داشته باشد، اما در حال 
حاضر از ۶0 عضو هیأت علمی دانشــکده 40 عضو به مرتبه 
دانشیاری ارتقا یافته اند و این مسأله نشان دهنده رشدی است 
که با زحمات مجموعه همکاران و دانشــجویان دانشــکده 

حاصل آمده است«.
وی بــا تبییــن اقدامــات و همچنین فعالیت هــای علمی 
صورت گرفته در دانشــکده علوم و فنــون نوین عنوان کرد: 
»انتقال مکان دانشــکده از مؤسسه ژئوفیزیک به محل کنونی 
و بازســازی ساختمان دانشکده از جمله کارهای انجام شده 
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اســت. ساختمان جدید دانشکده نیز در دست احداث است 
که با توجه به افزایش هزینه ها هم اکنون نیمه تمام مانده است«.
دکتر کمره ای ادامه داد: »همچنین حضور اعضای هیأت علمی 
دانشکده در فهرست یک درصد دانشمندان جهان و برگزیده 
شدن آنان در جشــنواره های پژوهش، آموزش و بین الملل 
دانشــگاه همه حکایت از آن دارد که امروز دانشــکده در 
شــرایط خوبی قرار گرفته است که امیدوارم بتواند با تالش 
و همکاری همه کارکنان گام های رشــد و ترقی بیشتری را 

بردارد«.
رئیس پیشین دانشکده علوم و فنون نوین در بخش دیگری 
از ســخنان خود گفت: »با توجه به عملکرد مثبت دانشکده 
خوشــبختانه دانشگاه در حال حاضر دید مثبتی به دانشکده 
علوم و فنون دارد. چندین رشــته جدید در دانشــکده در 
مقاطع ارشد و دکتری ایجاد شده است، در سال 94 پذیرش 
دانشجو در دوره دکتری متوقف شده بود که جذب دانشجو 
در این مقطع مجدد شروع شد و دانشکده می تواند در دوره 

دکتری دانشجو پذیرش کند«.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: »در خصوص مسائل مالی و 
اداری امروز مشکلی در دانشکده وجود ندارد و شاید بتوان 
گفت دانشکده علوم و فنون از معدود دانشکده های دانشگاه 
تهران است که توانسته حق التدریس و حق التحقیق را تا پایان 
نیم ســال دوم 9۸-97 پرداخت کنــد. در مجموع زحمات 
همه کارکنان منجر به این شــد که دانشکده وضعیت تثبیت 
شده ای پیدا کند و من در این فرصت مجدد از همکاری همه 
مسئوالن دانشگاه تهران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و 

کارمندان تشکر و قدردانی می کنم«.
دکتر علی حســین رضایان، رئیس دانشــکده علوم و فنون 
نوین، نیز در بخش دیگری از این مراسم گفت: »از زحمات 
و تالش های دکتر کمره ای که در شــرایط خاص مسئولیت 
این دانشــکده را بر عهده گرفتند و همچنین رؤسای پیشین 

دانشکده تشکر و قدردانی می کنم«.
وی افزود: »دکتر کمره ای زمانی مســئولیت دانشکده علوم 
و فنون را بر عهده گرفتند که نقدهای بســیاری پیرامون این 
دانشــکده وجود داشت، اما ایشــان با حضور در رأس این 
مجموعه توانستند بسیاری از مسائل و مشکالت را حل کنند. 
همچنین از رئیس محترم دانشــگاه تهران، به خاطر اعتماد و 
سپردن مسئولیت این دانشکده به اینجانب قدردانی می کنم«.
دکتر رضایان، با بیان اینکه دانشگاه همواره مبدأ تحول بوده 
است، خاطرنشان کرد: »دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش 
عالی کشــور توانسته در قرن اخیر نقش و مسئولیت خود را 

به خوبی در ســطح ملی و بین المللی ایفا کند. دانشــگاه از 
ســه محور استاد، دانشــجو و کارمند تشکیل شده است که 
مسئولیت تربیت اندیشــمندان و مدیران جامعه را بر عهده 
دارند و برای انجام وظایف آنها انتظارات و شرایطی تعریف 

شده است«.
رئیس دانشکده علوم و فنون نوین، با اشاره به اهداف برنامه 
پنج ساله سوم دانشگاه تهران تاکید کرد: »در حال حاضر کشور 
در شرایطی قرار گرفته است که برای حل مسائل و مشکالت 
انتظاراتی از دانشــگاه ها دارد. دانشگاه ها می توانند برای حل 
مسائل کشور و ایجاد تغییرات اساسی نقش سازنده ای داشته 
باشــند. اما در پاســخ به اینکه این تغییرات از کجا باید آغاز 
شوند، باید گفت هیچ تحول و تغییری ایجاد نمی شود، مگر 
اینکه خود ما به این باور برسیم که این تغییرات مثبت باید در 

آموزش، پژوهش، کارآفرینی و فناوری اتفاق بیفتد«.
وی در ادامه اظهار کرد: »دانشــکده علوم و فنون بعد از یک 
دهه فعالیت نیاز به تغییرات اساســی دارد. در گذشــته و با 
تالش های مســئوالن پیشین این دانشکده مرحله رشد خود 
را طی کرده است و در این مدت از نظر هیأت علمی، جذب 
دانشجو و دستاوردهای علمی به جایگاه خوبی دست یافته 
اســت و هم  اکنون زمان توسعه کیفی و متوازن دانشکده در 

حوزه های مختلف است که باید مورد توجه قرار بگیرد«.
دکتــر رضایــان، با عنوان اینکــه در دانشــکده اقدامات و 
فعالیت های بســیار خوب و سازنده ای صورت گرفته است 
با برشــمردن چالش هــای پیش روی دانشــکده گفت: »در 
کنار فعالیت های خوب و ســازنده صورت گرفته، همچنان 
با چالش هایی در دانشــکده روبه رو هستیم که یکی از آنها 
ســاخت و تکمیل ساختمان دانشــکده است که با توجه به 
افزایش هزینه ها نیمه تمام مانده اســت و امیدوارم با تأمین 
منابع مالی مناســب و مشــارکت خیرین بتوانیم این کار را 
به اتمام برســانیم. تغییر جایگاه گروه هــا نیز یکی دیگر از 
مشــکالتی است که در دانشکده ایجاد شده است. همچنین 
بحث برندسازی دانشکده با توجه به مأموریت ها و اهداف 
تعریف شــده اولیه آن و توسعه رشته های بین رشته ای نیز از 

مسائل دیگری است که باید به آن اهمیت ویژه داده شود«.
در پایان این مراســم با اهدای لوح تقدیر از ســوی رئیس 
دانشگاه تهران، مسئوالن بخش های مختلف دانشگاه و بنیاد 
فرهنگی مصلی نژاد از زحمات دکتر محمود کمره ای رئیس 
پیشــین دانشــکده علوم و فنون نوین، تقدیر شد. همچنین 
حکم دکتر علی حســین رضایان به عنوان رئیس دانشکده 

علوم و فنون نوین به وی اعطا شد.
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رشــته های مطالعــات ترکیــه و مطالعــات رژیم 
صهیونیستی در دانشــکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهران راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل 
از دانشــکده مطالعات جهان، رشته مطالعات رژیم 
صهیونیستی با هدف مطالعه علمی، عمیق و مستدل 

و بــا رویکرد میان رشــته ای و توجه بــه جنبه های 
فرهنگی و اجتماعی در کنار ابعاد سیاسی این رژیم و 
همچنین رشته مطالعات ترکیه در دانشکده مطالعات 
جهان راه اندازی و از ســال تحصیلی 1399-1400 
اقدام به جذب دانشــجو در مقطع کارشناسی ارشد 

کرده است.

مهدوی راد،  محمدعلی  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
دانشیار دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، 
با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیر علمی کتاب 

سال شد. 
بــه گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
پردیس فارابی، ســید عباس صالحــی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی، در حکمی حجت االسالم والمسلمین 
محمدعلــی مهدوی راد را به عنوان دبیر علمی ســی و 
هشتمین دوره ی جایزه ی کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران منصوب کرد.
در حکــم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، خطاب به 

حجت االسالم والمســلمین محمدعلی مهدوی راد آمده 
است:

»نظر به مراتب علمی و تجربه ارزشــمند جناب عالی در 
حوزه هــای کتاب، فرهنگ و پژوهــش، به موجب این 
حکم به عنوان »دبیر علمی ســی و هشــتمین دوره ی 
جایزه ی کتاب ســال جمهوری اسالمی ایران« منصوب 

می شوید.
امیدوارم با اســتعانت از خداوند متعال و بهره مندی از 
همفکــری و همــکاری اندیشــمندان و صاحب نظران 
حوزه ی نشــر و اهالی قلم در گسترش دانایی و اعتالی 

علم و فرهنگ در ایران اسالمی، موفق و مؤید باشید.«

راه اندازی دو رشته جديد 
در دانشکده مطالعات جهان 

دانشگاه تهران

انتصاب دکتر محمدعلی مهدوی راد
 به دبيری علمی کتاب سال 

جمهوری اسالمی ايران
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نخستین نشست مجمع فناوری و نوآوری استان تهران، با 
رویکــرد تحول دیجیتال؛ دلیل ضرورت حضور جامعه و 

رسانه در مسیر توسعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پارک 
علم و فناوری نخستین نشست مجمع فناوری و نوآوری 
اســتان تهران با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور؛ دکتر انوشیروان محسنی بندپی، 
اســتاندار تهران؛ دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران؛ دکتر 
عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهــران؛ مهندس مهدی صفاری نیــا، رئیس پارک فناوری 
پردیس و سایر فعاالن اکوسیســتم فناوری و نوآوری به 
میزبانی پارک فناوری پردیس در کارخانه نوآوری آزادی، 

23 شهریور 1399، برگزار شد.
دکتر زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران، در این نشست با تأکید بر لزوم شکل گیری مناطق 
نوآوری در دنیا تصریح کرد: »امروزه نسل چهارم پارک های 
علم و فناوری دیگر دیواری نمی شناسد. باید گفت مناطق 
نوآوری جدا از مردم نیســتند و با مردم زندگی می کنند. 
کار، زندگــی، تفریح و یادگیری را می توان به عنوان چهار 

عنصر مناطق نوآوری برشمرد«.
وی در ادامه با اشاره به لزوم همکاری میان صنعت، دانشگاه 
و دولت در مسیر رســیدن به توسعه افزود: »در دنیا بعد 
(digital transformation) از مطرح شدن تحول دیجیتال

مسیر مشخص تری برای رســیدن به توسعه شکل گرفته 
است. در واقع جامعه و رسانه نیز باید در کنار یکدیگر در 

این مسیر گام بردارند«.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: 
»در این راستا حضور بخش های دیگر از جمله استانداری 
و شهرداری سبب می شــود تا بتوانیم در مسیر توسعه از 
حضور جامعه نیز بهره مند شــویم. نوع نگاه توسعه ای در 
شهرداری و آشنایی با پروژه شهر دانش دانشگاه تهران و 
همچنین وجود طرح های توســعه ای متعدد در این زمینه، 
به توسعه کشور از طریق شــرکت های دانش بنیان کمک 

خواهد کرد«.
دکتر زارعی هنزکی، با تبیین تالش های صورت گرفته براي 
شبکه سازی در اکوسیستم کارآفرینی، نوآوری، فناوری و 
لکه گذاری های انجام شده در این زمینه، افزود: »هم اکنون 

باید به ایجاد (network of network) بپردازیم تا بتوانیم 
میان عناصــر اصلی اکوسیســتم مانند مراکــز نوآوری، 
مناطق نوآوری، دانشــگاه ها و مراکز رشد، پارک های علم 
و فناوری و... ارتباطات مشــخص تری را شــکل دهیم. 
بــه همین منظور باید نگاه جدیــدی به پارک های علم و 

فناوری داشته باشیم«.
وی در ادامه ســخنان خود به موضوع شناسایی و ارزیابی 
بخش های نوآوری و فناوری(node) پرداخت و اظهار کرد: 
»معاونت علمی و فناوری می تواند در نقش یک نهاد تأیید 
صالحیت (Accreditation Body) ظاهر شود و پارک های 
علــم و فناوری و بخش پذیرش پارک ها را به عنوان ارکان 
اصلــی و بازوهای خود برای شناســایی تفکر دانش بنیان 
انتخاب کند تا در نهایت شــبکه های ایجاد شــده در این 

اکوسیستم بتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند«.
در این نشست، مدیران نهادهای فعال زیست بوم نوآوری 
و فناوری اســتان تهران با اســتقبال از برگــزاری اولین 
مجمع فناوری و نوآوری اســتان که زمینه ســاز همکاری 
و هم افزایی بیشــتر بازیگران این زیست بوم خواهد شد، 
بر توجه به اســتقرار تعداد کثیــری از نقش آفرینان حوزه 
فنــاوری و نوآوری و تحقــق بیش از نیمــی از اقتصاد 
دانش بنیان کشــور در استان تهران، این استان را پرچمدار 
توســعه زیست بوم فناوری و نوآوری کشور برشمردند و 
بر همکاری و شبکه سازی میان ذی نفعان در قالب مجمع 

فناوری و نوآوری استان تأکید کردند.
همچنین در بخش دیگری از این نشست عنوان شد که مجمع 
از ستاد هماهنگی امور فناوری و نوآوری استان انتظار دارد 
فرصت ها و موانع رشد زیست بوم فناوری و نوآوری استان 
و مشکالت فعالیت استارت آپ ها، کارآفرینان و شرکت های 
دانش بنیان و فناور، سرمایه گذاران و دیگر فعاالن در استان 
را با همفکری و استفاده از نظر خبرگان و ذی نفعان استخراج 
و پیشــنهادهای خود را به کارگروه آموزشــی، پژوهشــی 
فنــاوری و نوآوری ارائه و پیگیری کنــد. با توجه به اینکه 
اقتصاد دانش بنیان مسیر مهمی برای رونق اشتغال و جهش 
تولید است از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
استانداری و شهرداری تهران انتظار می رود گفتمان نوآوری 
و فناوری را در اســتان حاکم و دســتگاه های اجرایی را به 

همکاری با این زیست بوم تشویق کند.

نخستين نشست مجمع فناوری و نوآوری استان تهران برگزار شد
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اســتاندار و رئیس شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان تهران، از تالش های مرکز مشــاوره دانشگاه تهران 
در اجــرای برنامه هــا، فعالیت ها و تحقق اهداف شــورای 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از مرکز 
مشاوره دانشگاه، در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اســتان تهران که با حضور اســتاندار استان 
تهران، مدیر کل بهزیستی استان تهران، مدیر کل آموزش و 
پرورش شــهر تهران و همچنین جمعی از مسئوالن استانی، 
19 شهریور 1399، در محل آموزش و پرورش شهر تهران 

برگزار شــد، با اهدای لوح تقدیر بــه حمید پیروی، رئیس 
مرکز مشاوره دانشگاه تهران از تالش ها و فعالیت های مرکز 
مشاوره دانشگاه، در تحقق اهداف شورای هماهنگی مبارزه 

با مواد مخدر استان تهران قدردانی شد.
اجــرای طرح ملی تربیت کادر متخصص پیشــگیری اولیه 
از اعتیــاد ویژه دســتگاه ها و ســازمان ها، تولید و انتشــار 
محتــوای پیشــگیری از مصــرف مواد مخــدر، هدایت و 
اجرای تحقیقات شیوع شناسی مصرف مواد در دانشگاه ها، 
برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشــی پیشــگیری 
در ســطح دانشــگاه های منطقه، همکاری و حضور فعال 
در شــورای هماهنگی مواد مخدر استان تهران و همچنین 
نمایندگــی وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری در کمیته 
تدوین شــاخص های مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و ساخت و تولید اپلیکیشن های کاربردی از 
جمله فعالیت ها و اقدامات مرکز مشاوره دانشگاه تهران در 

این زمینه است.

تقدير از خدمات 
مرکز مشاوره دانشگاه تهران 
در زمينه مبارزه با مواد مخدر

نشست پيشگيری از خودکشی در دانشگاه تهران برگزار شد
نشست تخصصی پیشگیری از خودکشی ویژه دانشگاه های 
کشــور، 24 شهریور1399، توســط مرکز مشاوره دانشگاه 

تهران به صورت برخط برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز مشاوره 
دانشگاه، به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی که هر 
ساله 10 سپتامبر برگزار می شود، نشست تخصصی پیشگیری 
از خودکشــی ویژه دانشگاه های کشور، توسط مرکز مشاوره 
دانشگاه تهران و با همکاری دفتر مشاوره و سالمت وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر ســالمت روانی اجتماعی و 
اداره مشــاوره و سالمت روان دانشجویان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 

سازمان بهزیستی برگزار شد.
حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران، هدف از 
برگزاری این نشست را هم  افزایی دانش و تجربه در حوزه 
سیاســت گذاری، برنامه ریزی و اجرا به منظور پیشگیری از 
خودکشی در جمعیت دانشجویی و مروری بر سیاست ها و 

استراتژی های ملی و بین المللی برشمرد.
در این نشســت، هم راســتا با شــعار جهانی پیشگیری از 
خودکشی که تأکید بر مشــارکت و همیاری همگانی دارد 
با توافق نمایندگان نهادهای مختلف حاضر در نشســت، بر 
لزوم تشکیل کمیته تخصصی بین نهادی در حوزه پیشگیری 

و مداخالت زود هنگام تأکید شد، تا عالوه بر به روزرسانی 
برنامه ها و دستورالعمل ها امکان به اشتراک گذاشتن منابع و 
امکانات بین نهادی براي تســهیل خدمات رسانی در حوزه 
ســالمت روان فراهم آید تا به این شکل گام های مؤثرتری 
بــرای تحقــق شــاخص های ســالمت روان در جمعیت 

دانشجویی برداشته شود.
همچنین تمامی اعضای نشست، به ضرورت اطالعی رسانی 
در موضوع خودکشی و ارتقا سواد سالمت روان دانشگاهیان 
و همچنین استیگمازدایی مشکالت روان شناختی در سطح 

جامعه تأکید کردند.
در این نشســت، تعداد 200 شرکت کننده از مراکز مشاوره 
دانشــگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت برخط حضور 

یافتند.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از مؤسسه 
ژئوفیزیک، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، در راســتای لزوم توسعه 
ایســتگاه های لرزه نگاری به منظور پوشــش مناسب تر 
مناطق لرزه خیز کشور با حمایت استانداری و مدیریت 
بحران اســتان خراسان شمالی، شهریور 1399، ایستگاه 
لرزه نگاری دائمی باند پهن در این استان راه اندازی کرد.
این ایســتگاه در شرق شهرســتان لوجلی و در شمال 

شهرستان شیروان واقع شده است و پوشش گسل های 
باغان گرماب در شمال و گسل قوچان در شرق، اهمیت 
این ایستگاه را دوچندان کرده است. داده های این ایستگاه 
به صورت آنالین )برخط( به مرکز لرزه نگاری کشوری 
ارسال می شــود و همراه با داده های دیگر ایستگاه های 
لرزه نگاری جهت پایش مناســب تر فعالیت های زمین، 
امور تحقیقاتی و گــزارش رخدادهای زمین لرزه محّلی 

در آن ناحیه مورد استفاده قرار می گیرد.

راه اندازی ايستگاه لرزه نگاری باند پهن شيروان 
در استان خراسان شمالی

برگزاری نشست مؤسسه لغت نامه دهخدا
و مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی 

نشســت مؤسســه لغت نامه دهخــدا و مرکــز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اســالمی )نور( برگزار شــد. به گزارش 
روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از مؤسســه لغت نامه 
دهخدا، در نشســت مدیران این مؤسسه و مرکز تحقیقات 
کامپیوتــری علوم اســالمی )نور( که 20 شــهریور 1399 
در شــهر قم برگزار شد، حجت االســالم و المسلمین دکتر 
بهرامــی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اســالمی 
نور، توضیحاتــی در خصوص تولیدات این مرکز در زمینه 
علوم اســالمی و تولیدات مرتبط با زبان فارســی از جمله 

نرم افزارهای ویراستار و پاکنویس ارائه کرد.
ســپس دکتر محمود بی جن خان، رئیس مؤسســه لغت نامه 
دهخــدا، با تبریک انتصاب دکتر بهرامی به ریاســت مرکز 
نور، به معرفی فعالیت های جاری مؤسسه لغت نامه دهخدا 

پرداخت و از پیشــینه همکاری مفید بین این دو مجموعه 
ابراز خرسندی کرد.

در ادامه این نشســت، درباره همکاری های علمی میان دو 
مجموعه بررسی و تبادل نظر و مقرر شد، پیرو همکاری های 
قبلی تفاهم نامــه ای برای همکاری های مشــترک آینده در 
زمینه های توســعه گنجینه منابع فارســی، تولید و فروش 
کتاب های فیزیکی و الکترونیکی در سطح بین الملل، تولید 
محصوالت فرهنگی مشترک و همکاری های پژوهشی تهیه 

شود.
در پایان نشســت، لــوح تقدیر از طرف رئیس مؤسســه 
لغت نامه دهخدا برای همکاری های شایسته مرکز نور با این 
مؤسسه و به ویژه تهیه گنجینه کتاب های فارسی به مؤسسه 

نور اهدا شد.
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دومین نشســت کارگروه گرامی داشــت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس، در دانشــگاه تهران برگزار شــد. به گزارش 
روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقــل از اداره کل امور 
دانشــجویان و کارکنان شــاهد و ایثارگر، دومین نشست 
کارگروه گرامی داشــت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس با 
حضور فعال اعضای کارگروه، 23 شهریور 1399، در سالن 
کنفرانس اداره کل امور دانشــجویان و کارکنان شــاهد و 

ایثارگر دانشگاه برگزار شد.
در این نشســت دکتر رحمت اله اللهیــاری، دبیر کارگروه، 
ضمــن تبیین اهمیت تدوین و اجــرای برنامه های وزین و 
تأثیرگذار بــه برگزاری هر چه پربارتر برنامه ها و مراســم 

تأکید کرد.
همچنین اعضای کارگروه، پیشنهادهای خود را در خصوص 

نحوه و کیفیت برگزاری مراسم مطرح کردند و پس از بحث 
و بررسی تصمیمات مقتضی در این زمینه اتخاذ و مقرر شد 
جلســات کارگروه به صورت مکرر و به منظور هماهنگی 

بیشتر ادامه یابد.

دومین نشست معاونان پژوهشــی دانشگاه های بزرگ 
کشــور، پنجم شهریور 1399، با رویکرد بررسی پروژه 

سازمان محیط زیست برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران، در این 
نشست که به صورت برخط برگزار شد، دکتر رحیمیان، 
معاون پژوهشــی دانشگاه تهران، بررسی پروژه سازمان 
محیط زیســت و تصمیم گیــری در خصوص محدوده 
فعالیت های هریک از دانشــگاه ها را به عنوان دســتور 
نشســت مطرح کرد و گفت: »پــروژه مذکور، با هدف 
پایش آلودگی و بررسی منابع آلودگی هوا در شهرهای 
بزرگ به صورت مشــترک بین سازمان محیط زیست و 

دانشگاه های بزرگ کشور در حال انجام است«.
وی افزود: »انجام پروژه های کالن به صورت مشــترک 
بین دانشگاه ها نشــان دهنده همکاری بین دانشگاه های 

بزرگ و تغییر فاز آنها از رقابت به همکاری است«.
ارائه دســتورالعمل طبقه بندی شدت آلودگی صنایع در 
گروه های با شدت آلودگی کم )5/0(، آلودگی متوسط 
)1( و آلودگی زیاد )5/1( با لحاظ منابع نشــر و منابع 
پذیرنده، ایجاد فرایند مکانیزه مناسب با گردش اطالعات 

مناسب به منظور تعیین صنعت آالینده در سامانه جامع 
به استناد فرم های اطالعاتی به روز شده و اولویت بندی 
تخصیص تسهیالت کاهش آالیندگی از جمله مباحث 

مطرح در این نشست بود.
همچنیــن با توجه به موقعیــت و تجهیزات هر یک از 
دانشگاه ها مقرر شــد، دانشگاه اصفهان در زمینه دباغی 
و چرم و بازیافت، دانشــگاه صنعتی اصفهان در زمینه 
نساجی و پوشــاک و فلزی و فوالد، دانشگاه فردوسی 
مشــهد در زمینه صنایع غذایی و ســلولزی، دانشــگاه 
صنعتی خواجه نصیر در زمینه نیروگاه و شــهرک های 
صنعتــی، دانشــگاه تربیت مــدرس در زمینــه تصفیه 
فاضالب شــهری و ماشین سازی و الکتریکی، دانشگاه 
شــهید بهشــتی در زمینه نفت و گاز، دانشگاه صنعتی 
شریف در زمینه پاالیشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 
زمینه پتروشیمی، دانشــگاه تهران در زمینه شیمیایی و 
دارویی و بهداشــتی، دانشــگاه تبریز در زمینه معادن و 
سدهای باطله، دانشــگاه علم و صنعت در زمینه کانی 
غیرفلزیی و سیمان و دانشگاه شیراز در زمینه کشاورزی 

و صنایع مس به فعالیت بپردازند.

برگزاری نشست کارگروه گرامی داشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس

دومين نشست معاونان پژوهشی دانشگاه های بزرگ کشور
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انتخاب دانش آموخته دانشگاه تهران 
به عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا

انتخاب دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه 
برگزیده جشنواره بین المللی حرکت

بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی الیدن 2۰2۰
دانشگاه تهران همچنان صدرنشین 

دانشگاه های کشور است

با مجوز وزارت بهداشت
دستگاه اندازه گیری سریع ROS خلط با 

هدف کمک به تشخیص ویروس کرونای 
دانشگاه تهران وارد مرحله تجاری سازی 

شد

دستـــــــــــــــــــــــــاورد



بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی الیدن 2020، دانشگاه 
تهران با افزایش رتبه در ســه معیار »مرجعیت علمی«، 
»دیپلماســی علمی« و »دسترســی آزاد به انتشــارات« 

همچنان صدرنشین دانشگاه های کشور است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، نظام رتبه بندی 
الیدن، نتایج رتبه بندی دانشــگاه های برتر دنیا در سال 
2020 میالدی خود را منتشــر کرد. در رتبه بندی ســال 
جــاری این نظام، تعداد 3۶ دانشــگاه از ایران در جمع 
یک هزار و 17۶ دانشــگاه برتر جهان قرار گرفتند، این 
در حالی اســت که در سال 2019 این تعداد برابر با 2۶ 

دانشگاه بوده است.
بر اســاس این اعالم، دانشگاه تهران با افزایش رتبه در 
سه معیار مرجعیت علمی از رتبه 15۶ در سال 2019 به 
رتبه 140 در سال 2020، دیپلماسی علمی از رتبه 212 
در سال 2019 به 201 در سال 2020 و و دسترسی آزاد 

به انتشارات از رتبه 212 در سال 2019 به 201 در سال 
2020، همچنان صدرنشین دانشگاه های کشور است.

الیدن یکــی از نظام های معتبر ارزیابی دانشــگاهی 
است که هر ســاله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس 
شــاخص های معتبر علم ســنجی مــورد ارزیابی و 
رتبه بندی قرار می دهد. در ســال 2020، دانشگاه های 
دنیــا در 20 شــاخص در قالــب چهار معیــار کلی 
مرجعیت علمی، دیپلماســی علمی، دسترسی آزاد به 
انتشارات و تنوع جنســیتی در الیدن مورد رتبه بندی 

گرفته اند. قرار 
این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های 
 Web of Science 2015 تا 201۸ از پایــگاه اطالعاتی
استفاده کرده است. معیار مرجعیت علمی )تأثیر علمی( 
از شاخص هایی چون مقاالت ٪۱ برتر، مقاالت ٪۵ برتر، 
مقاالت ٪۱۰ برتر و مقاالت ٪۵۰ برتر بهره گرفته است.

بر اساس نظام رتبه بندی بين المللی اليدن ۲۰۲۰
دانشگاه تهران همچنان صدرنشين دانشگاه های کشور است

انتخاب دانش آموخته دانشگاه تهران به عنوان رئيس انجمن رياضی کانادا

دکتر جواد مشرقی، دانش آموخته پردیس علوم دانشگاه 
تهران، به عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا انتخاب شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
پردیــس علــوم، دکتر جــواد مشــرقی، دانش آموخته 
دانشــکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم 
دانشگاه تهران و اســتاد برجسته ریاضی دانشگاه الوال 
کانادا، به عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا انتخاب شد.

دکتر مشــرقی، متولد ســال 1347 کاشان است که پس 
از تحصیل در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی در کاشــان، 
دیپلم خود را نیز در سال 13۶4 از دبیرستان امام خمینی 
)ره( این شــهر اخذ کرد. همچنیــن وی دارای مدرک 
کارشناســی الکترونیک و کارشناسی ارشــد ریاضی از 
دانشــگاه تهران و دکتری تخصصی از دانشگاه مک گیل 

است.
این استاد برجســته ریاضی، در سال 2001 به عضویت 
هیأت علمی دانشگاه الوال شــهر کبک درآمد. دریافت 
جایزه رابینسون از انجمن ریاضی کانادا در سال 2004، 
عضویت هیأت مدیره مرکــز تحقیقات ریاضی مونترال 
بین ســال های 200۶ تا 2009 و معاون انجمن ریاضی 
کانادا در سال های 2017 تا 2019 از جمله موفقیت ها و 

سوابق این دانش آموخته دانشگاه تهران است.

94ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126



کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، 
بــا عنوان »تحلیل ســریع ســازه های 
مهندسی عمران با اســتفاده از تئوری 
اشپرینگر  انتشــارات  توســط  گراف« 

منتشر شد.
دانشــگاه  روابط عمومی  گــزارش  به 
تهران، کتاب »تحلیل ســریع سازه های 
مهندسی عمران با اســتفاده از تئوری 
   Swift Analysis of Civil»گــراف
 Engineering Structures Using
Graph Theory Methods تألیف دکتر 
حسین رحامی، دانشیار دانشکده علوم 
مهندســی پردیس دانشــکده های فنی 
دانشــگاه تهران؛ دکتر علی کاوه، استاد 

دانشــکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت و دکتر 

ایمان شــجاعی، فارغ التحصیل پردیس 
تهران،  دانشــگاه  فنی  دانشــکده های 

توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.
ایــن کتــاب در 10 فصل و بــه زبان 
انگلیســی تألیف شده اســت. در این 
کتــاب بــا اســتفاده از مفاهیم ضرب 
گراف هــا روش هایــی بــراي تحلیل 
سریع تر سازه های به کار گرفته شده در 

مهندسی ارائه شده است.
از این روش ها عــالوه بر تحلیل های 
استاتیکی و خطی در تحلیل دینامیکی 
و نیز غیرخطی نیز استفاده شده است. 
ایده های بــه کار گرفته شــده در این 
کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان 
مهندسی عمران، مکانیک و مهندسی پزشکی قرار بگیرد.

اثر مشــترک انتشــارات دانشگاه تهران و 
با موضــوع مهمترین مناطق  اشــپرینگر 

گهواره تمدن منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به 
نقل از اداره خدمات پژوهشی و انتشارات 
استادان  ارزشمند  کتاب  دانشگاه، سومین 
دانشــگاه تهران بنــا بــه تفاهم نامه بین 
انتشارات دانشــگاه و انتشارات اشپرینگر 
به صورت مشــترک و با لوگوی دو ناشر 
منتشــر شــد. این کتاب تحــت عنوان« 
 Archaeology of Iran in the Historical
«Period توسط عده ای از محققان سراسر 
جهان دربــاره مهمترین مناطــق گهواره 

تمدن، زیرنظر دکتــر کمال الدین نیکنامی و علی هژبری به 
رشته تحریر در آمده است.

این مجموعه 2۸ مقاله ای بررســی جدیــدی از ایران پیش از 
اسالم، از عیالمی ها تا پایان شاهنشاهی ساسانی، شامل تنوعی 
غنی از مردم و فرهنگ های پیش روی می نهد. از نظر تاریخی، 
ایران پلی میان فرهنگ های نخســتین خاور نزدیک و جهان 

کالسیک متأخر مدیترانه بود و تأثیری ژرف 
بر روی وجوه سیاسی، نظامی، اقتصادی و 
فرهنگی جهان باســتان داشت. این کتاب 
توسط محققان بین المللی و عمدتاً در زمینه 
باستان شناسی کاربردی نوشته شده است و 
از منظر تاریخی، قطعات مهمی از رمز و راز 

هویت ملی فرهنگ ایرانی را ارائه می دهد.
این اثر فاخر، با آشــکار کردن غنا و شکوه 
جامعــه باســتانی ایــران، اطالعات غنی 
باستان شناســی و صنایع پیشــرفته هنری 
که پیش تر، بســیاری از آنهــا در خارج از 
ایران، هرگز معرفی نشده است، به زیبایی 
گستره ای از پژوهش ها در زمینه جنبه های 
ویژه باستان شناسی ایران فرا روی می نهد و بدین ترتیب نشان 
می دهد که چرا شاهکارهای هنری ایرانیان باستان، از بهترین 
نمونه هایی اســت که تا کنون ارائه شده است. افزون بر این، 
نویسندگان بررسی می کنند که باستان شناسی چگونه ما را از 
گذشــته فرهنگی مان آگاه می کند و چه چیزی در این منطقه 

مهم هنوز نامکشوف مانده است.

انتشار کتاب عضو هيأت علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات اشپرينگر

اثر مشترک انتشارات دانشگاه تهران و اشپرينگر منتشر شد
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در دومین فصل کاوش باستان شناســی گورســتان باستانی 
شهنه پشته در شهرســتان بابل، پژوهشگران به نویافته های 

جدیدی دست یافتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دومین فصل کاوش 
باستان شناسی »گورستان باســتانی شهنه پشته در شهرستان 
بابل« با همکاری دانشگاه تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان مازندران به سرپرستی دکتر حسن فاضلی نشلی، 
عضو هیأت علمی گروه باستان شناســی دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال انجام 

و پیگیری است.
دکتر فاضلی نشــلی، عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی 
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی، ضمن اعالم این خبر و با 
تبیین اقدامات صورت گرفته، مهمترین هدف این کاوش را 
به دست آوردن اطالعات ارزشمند از شرایط زیستی مردمان 

عصر آهن در منطقه شمال ایران برشمرد.
وی افزود: »با بررســی و کشف تدفین های گوناگون انسانی 
این گورستان می توان اطالعات قابل توجهی از رژیم غذایی، 
انسان شناسی جســمانی، ژنتیک انسانی و مهاجرت مردمان 

عصر آهن در شمال ایران به دست آورد«
دکتر فاضلی نشلی، با اشاره به پیشینه فعالیت های باستان شناسی 
در این محوطه اظهار کرد: »در زمستان 1397 اولین فصل از 
کاوش در ایــن محوطه صورت گرفــت و اکنون در بهار و 
تابســتان 1399 در حال کاوش فصل دوم آن هستیم. تا زمان 
تهیه این گزارش، 10 ترانشه به ابعاد مختلف در محوطه انجام 

شده که منجر به شناسایی 22 اسکلت شده است«.
عضو هیأت علمی گروه باستان شناســی دانشــکده ادبیات و 
علوم انســانی، در ادامه بیان کرد: »از ایــن تعداد 4 تدفین از 
نــوع خمره ای بوده که دو تدفیــن آن از بقایای برجای مانده 
حفاری های غیرمجاز و مابقی از کاوش علمی به دست آمد. هر 
4 تدفین خمره ای مذکور مربوط به کودکان زیر 10 سال است. 
زیر خمره های سفالی با قلوه سنگ هایی فرش شده که احتماالً 
برای ایستایی خمره به کار رفته است و مابقی تدفین ها از نوع 

چاله ای و بدون ساختار سنگ چین و خشتی است«.

وی بــا عنوان اینکــه این تدفین ها متعلق بــه افراد جوان و 
میان ســال بوده است، گفت: »اســکلت ها در حالت باالتنه 
طاق باز و پایین تنه چمباتمه ای دفن شده اند. خنجر، سرپیکان 
و بازوبندهای مفرغی از مهم ترین یافته های داخل قبور است.

از مهمترین کشــفیات این فصل کاوش، دو تدفین شاخص 
بوده که بیشــتر مــورد توّجه قرار گرفته اســت. یک تدفین 
مربوط به زن جوانی اســت کــه روی لگن و مچ پای چپ 
آن اشیا تزئینی به شکل نقوش گیاهی از جنس خمیر شیشه 
سیاه رنگ بسته شده که به دلیل نوع خاک این خمیر شیشه به 
استخوان ها چسبیده است. تدفین دیگر مربوط به زن دیگری 

است که گردن بندی از جنس سنگ عقیق بر گردن دارد«.
دکتــر فاضلی نشــلی در بخــش دیگری از ســخنان خود 
تصریح کرد: »در بحث آسیب شناســی، می تــوان به حجم 
حفاری های غیرمجاز در این محوطه اشاره کرد که سبب شده 
باستان شناســان در ایجاد ترانشــه در نقاط مورد نظر خود با 
مشکل روبه رو شوند. همچنین با توّجه به رطوبت باال، شیب 
زمیــن و نوع خاک منطقه، به ویژه در این محوطه، پیدا کردن 
چاله تدفین بسیار دشوار است. در نتیجه گروه مجبور است 

بیشتر ترانشه ها را روی یال محوطه ایجاد کنند«.
عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی، در پایان خاطرنشان کرد: »تیم باستان شناسی محوطه 
شهنه پشــته مطابق برنامه ریزی قرار اســت تا تابستان امسال 
به کاوش در این محوطه ادامه دهند و یافته های اســتخوانی 
را بــرای تاریخ گذاری و مطالعه دقیق تر به آزمایشــگاه های 
دانشگاه های آلمان ارســال کنند. امید است که در روزهای 
آتی، با آشکار شدن شواهد و آثار بیشتر زوایای پنهان تاریِخ 
این منطقه بیش از پیش آشــکار شود. به هر حال این اتفاق 
فرصت خوبی است تا عالقه مندان به تاریخ و باستان شناسی 
مازندران از نزدیک روند مطالعات میدانی باستان شناســی را 

مشاهده و پیگیری کنند«.

نويافته های دومين فصل 
کاوش باستان شناسی

 گورستان باستانی شهنه پشته
در شهرستان بابل
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طرح ارائه شــده توسط دانشــجویان مهندسی فضای سبز 
دانشگاه تهران در مســابقه بین المللی طراحی باغ هوشمند 
مسکو 2020، رتبه سوم و جایزه ویژه این دوره از مسابقات 

را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از دفتر 
مدیریت سبز، تیم مهندس داوود وفاداری و مهندس عظیمه 
رمضانی، دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز 
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در مسابقه 
بین المللی طراحی باغ هوشــمند مســکو 2020، عالوه بر 
کســب مدال برنز برای بخش مسابقه طراحی باغ هوشمند، 
جایزه ویژه توجه به مفاهیم و مالحظات پایداری در طراحی 
و نوآوری و رویکرد خالقانه برای ارتقای توسعه پایدار را 
نیز به دســت آورد و مورد تقدیر ویــژه هیأت داوران این 

مسابقه بین المللی قرار گرفت.
این مسابقه بین المللی با موضوع ویژه طراحی باغ هوشمند 
و اکولوژیک بین دانشجویان و حرفه مندان جوان و همزمان 
با نهمین نمایشــگاه بین المللی گل و طراحی باغ مســکو 

برگزار شد.

مرکز مشاوره دانشــگاه تهران از سوی وزرات علوم، 
تحقیقات و فنــاوری به عنوان مرکز مشــاوره ممتاز 

کشور برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
مرکز مشاوره دانشــگاه، در سی و یکمین گردهمایی 
رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های کشور 
که اول مرداد 1399 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
شــد، بر اساس اعالم دفتر مشاوره و سالمت سازمان 
امور دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران در سال 9۸ با کسب 
باالترین امتیاز در بین مراکز مشــاوره دانشــگاه های 
کشــور به عنوان مرکز مشــاوره ممتاز برگزیده شــد 
و بــا دریافت لوح تقدیر و تندیس از ســوی معاون 

وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، مورد تقدیر قرار گرفت.

در این گردهمایی همچنین مراکز مشاوره دانشگاه های 
فردوسی مشهد، دانشگاه شــیراز، دانشگاه اصفهان و 
برخی از مراکز مشاوره دیگر نیز به عنوان مرکز مشاوره 
دانشجویی برتر و نمونه کشوری انتخاب شدند. ارائه 
خدمات کیفی و کمی مشــاوره، برگزاری کارگاه های 
آموزشی، انتشارات بهداشت روانی، ساختار و کیفیت 
نیروهای انســانی و اجرای فعالیت هــای خالقانه از 
ارزیابی مراکز مشــاوره دانشگاه ها  جمله مالک های 

بوده است.

موفقيت دانشجويان مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران 
در مسابقه بين المللی طراحی باغ هوشمند مسکو ۲۰۲۰

مرکز مشاوره دانشگاه تهران 
به عنوان مرکز مشاوره ممتاز کشور

برگزيده شد
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بر اساس نظام رتبه بندی شانگهای 2020، دانشگاه تهران با 
حضور در جمع 400 دانشــگاه برتر دنیا همچنان رتبه اول 

دانشگاه های کشور را از آن خود دارد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در نظام رتبه بندی 
شانگهای ســال 2020 دانشگاه تهران مشابه رتبه بندی سال 
2019 توانست با کســب رتبه در بازه 400-301 در جمع 
400 دانشــگاه برتر دنیا قرار گیرد و رتبه اول دانشگاه های 

ایران را از آن خود کند.
رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی 
است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر 
می شود. رتبه بندی شانگهای برای اولین بار در سال 2003، 
در ســطح بین المللی منتشر شد و از آن سال به بعد به طور 

ساالنه به روز می شود.
بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)ISC(، در 
رتبه بندی منتشــر شده در ســال 2020 شانگهای، یک هزار 
دانشگاه برتر جهان رتبه بندی شده اند که دانشگاه های هاروارد 
و استنفورد از ایاالت متحده و دانشگاه کمبریج از انگلستان به 
ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کرده اند. در این بین 
تعداد دوازده دانشگاه نیز از ایران حضور یافته اند. الزم به ذکر 
است حضور دانشگاه های ایران در این نظام رتبه بندی اولین 
بار با یک دانشگاه )دانشگاه تهران( درسال 2014 بوده است.
نتایج منتشر شــده در این نظام رتبه بندی نشان می دهد که 
دانشــگاه گیالن برای اولین بار در ایــن رتبه بندی حضور 
یافته و دانشــگاه های شــیراز و تبریز نسبت به سال 2019 
ارتقای رتبه داشته اند. دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی 
شریف، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران در بازه رتبه ای 

۶00-501 قرار گرفته اند و به صورت مشترک رتبه ای 2-5 
را در میان دانشگاه های کشور داشته اند.

همچنین دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه 
شــیراز در بازه رتبه ای ۸00-701 قــرار دارند و به صورت 
مشــترک رتبه 7-۶ ایران را از آن خــود کرده اند. در واقع 
دانشــگاه شــیراز با ارتقای 200 پله ای نسبت به سال قبل 
در این جایگاه حضور یافته است. دانشگاه فردوسی مشهد 
و دانشــگاه تبریز در بازه رتبــه ای 900-۸01 قرار دارند و 
به صورت مشــترک رتبه 9-۸ ایران را از آن خود کرده اند. 
دانشگاه های علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و گیالن 
نیز در بازه رتبــه ای 1000-901 قــرار دارند و به صورت 

مشترک رتبه 12-10 ایران را کسب کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد که در ســال 2020 به لحاظ کیفی 
دانشــگاه های شیراز و تبریز ارتقا رتبه داشته اند، به گونه ای 
که دانشگاه شــیراز با 200 پله ارتقا از بازه 1000-901 به 
بازه 701-۸00 رسیده است. دانشگاه تبریز نیز با 100 پله از 

بازه 1000-901 به بازه ۸01-900 رسیده است.

در رتبه بندی جهانی شــانگهای ســال 2020، ایران با 
دوازده دانشــگاه، ترکیه با یازده دانشگاه، مالزی و مصر 
با پنج دانشــگاه، عربستان و پاکستان با چهار دانشگاه و 
کشــورهای تونس، لبنان، قطر با یک دانشگاه در جمع 
هزار دانشــگاه برتر دنیا حضور داشتند. بر اساس تعداد 

حضور، ایران رتبه اول را در میان کشــورهای اسالمی 
دارد.

به لحاظ بهترین رتبه دانشگاهی، عربستان با بازه رتبه ای 
101-150 در رتبــه اول و ایران و مالزی با بازه رتبه ای 

301-400 به صورت مشترک در رتبه دوم قرار دارند.

بر اساس نظام رتبه بندی شانگهای 2۰2۰؛

دانشگاه تهران در بين ۴۰۰ دانشگاه برتر دنيا و رتبه اول ملی قرار دارد

 جايگاه دانشگاه های ايران در نظام رتبه بندی شانگهای در سال های مختلف 
وضعيت دانشگاه های کشورهای اسالمی در رتبه بندی شانگهای
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شــانگهای یکی از ســه نظام معتبر رتبه  بندی در ســطح 
بین المللی اســت. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت 
علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه، چهار معیار به 
کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که توسط 
۶ شــاخص زیر ارزیابی می شــوند. این نظام رتبه بندی 
از ۶ شــاخص در قالــب چهار معیار جهــت رتبه بندی 
دانشگاه ها بهره می گیرد. این ۶ شاخص عبارتند از تعداد 
فارغ التحصیــالن برنده جایزه نوبل یــا فیلد مدال، تعداد 

اعضای هیــأت علمی برنده جایزه نوبل یــا فیلد مدال، 
تعداد محققان پراســتناد در 21 حیطــه موضوعی، تعداد 
 ،Science و Nature مقاالت منتشــر شــده در دو مجله
تعداد مقاالت نمایه شــده در نمایه نامه های توسعه یافته 
علوم و علوم اجتماعی و عملکرد دانشــگاهی با توجه به 

اندازه سازمان.
منابــع گــردآوری داده در ایــن رتبه  بندی شــامل وب 
سایت های جوایز نوبل، مدال فیلدز ، پایگاه های اطالعاتی 
و اطالعــات آماری دولتی اســت. اطالعات پژوهشــی 
دانشگاه ها نیز از پایگاه استنادی WOS استخراج می شود.

 RDSS خلط با نام تجاری ROS دستگاه تشخیص ســریع
که به سرپرســتی دکتر محمد عبداالحد، پژوهشگر دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تحت حمایت ستاد 
نانو و در قالب شرکت نانوحسگرسازان سالمت آریا طراحی 
و ساخته شده، مجوز تولید را از سازمان غذا و داروی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده 
مهندســی برق و کامپیوتر ، دســتگاه RDSS، توسط گروه 
نانوبیوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه 
تهران به سرپرستی دکتر محمد عبداالحد طراحی و ساخته 
شده است. این کار تحقیقاتی با همکاری دانشگاه های علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، شهید بهشتی 
و پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی و کمیته علمی کرونای 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدت چهار 

ماه به نتیجه رسیده است.
نتایــج یافته های این دســتاورد پژوهشــی در مجله معتبر 
بــا   Biosensors and Bioelectronics بین المللــی 
(https://doi. 5/10 به چاپ رســیده IF ضریب اهمیــت
(org/10.1016/j.bios.2020.112435 و بــه تازگی مجوز 
تولید این دســتگاه از سوی ســازمان غذا و دارو نیز صادر 
شده است و خبر آن در سایت این سازمان اعالم شده است. 
نمونه اولیه این دستگاه تولید و در بیمارستان هایی چون امام 
خمینی، لقمان حکیم، امام حسین و نورافشار روی بیش از 
۶00 بیمار مورد آزمایش قــرار گرفته که نتایج مثبتی را به 

همراه داشته است.

الزم به ذکر است دریافت مجوز تولید این دستگاه مسیر را برای 
ادامه تجاری سازی آن هموار می کند. بر اساس نظر مخترعان 
دســتگاه، این دستگاه برای تشخیص بیماری های ریوی نظیر 
آسم و سل هم قابل استفاده است که درد دوران پاندمی کرونا 
بسیار می تواند مؤثر باشد. این دستگاه از طریق بررسی تغییرات 

ایجاد شده در خلط بیمار، بیماری را تشخیص می دهد.
این دستاورد پژوهشی، برای پایش جمعی و عام و به عنوان 
سیستم کمک تشخیصی سطح فعالیت بیماری مناسب است و 
می تواند از گونه های اکسیژن فعال برای تشخیص بیماری های 
مربوط به ریه استفاده کند؛ چراکه افزایش گونه های اکسیژن 
فعال در خلط یکی از شــاخص هایی اســت کــه می تواند 
نشان دهنده بیماری های حاد عفونی ریه از جمله کرونا باشد.
دلیل افزایش گونه های اکسیژن فعال در خلط را می توان در 
مرحله اول بخاطر به خدمت گرفته شدن سیستم انرژی ساز 
سلول برای تقســیم ویروس )mROS( و در مراحل بعدی 
بیماری بخاطر به عملکرد التهابی درون سلولی و ایمنی بدن 

در برابر حضور ویروس )cytotoxic ROS( نسبت داد.

روش شناسی رتبه بندی شانگهای

با مجوز وزارت بهداشت دستگاه اندازه گيری سريع ROS خلط با هدف 
کمک به تشخيص ويروس کرونای دانشگاه تهران وارد مرحله تجاری سازی شد
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره 
بین المللی حرکت که 21 مرداد 1399 با حضور دکتر منصور 
غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشــگاه الزهرا 
)س( به صورت مجازی برگزار شــد، دانشگاه تهران به عنوان 

دانشگاه برگزیده این دوره از جشنواره انتخاب شد.
در این جشــنواره، انجمن های علمی دانشــجویی دانشگاه 
تهران با کســب 1۸ مقام نســبت به دانشــگاه های دیگر در 
جایگاه اول قرار گرفتند. شورای مدیریت انجمن های علمی 
دانشجویی توانست رتبه اول مســابقه را با برنامه مسابقات 
ســخنرانی علمی، ترویجی و رتبه اول فعالیت خالقانه را با 
برنامه روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه کسب کند. 
در بخش نشــریات برتر فنی و مهندسی، نشریه صنعت سبز 
نوین به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشــجویی مهندسی 

ماشین های کشاورزی رتبه اول را به دست آورد.
در بخش مسابقه علوم انسانی، رتبه اول به انجمن های علمی 
دانشجویی دانشــکده مدیریت تعلق گرفت. عنوان رتبه اول 
نشریه علوم پایه به نشریه دانشجویی دنا، به صاحب امتیازی 
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی رسید و این انجمن 
توانست در بخش تولید محتوای دیجیتال علوم پایه نیز رتبه 

اول را کسب کند.
انجمن علمی دانشــجویی محیط  زیست با کسب رتبه دوم 
انجمن هــای علمی در حوزه کشــاورزی و محیط زیســت 
افتخارآفرینی کرد. نشریه دریچه، به صاحب امتیازی انجمن 
علمی دانشــجویی معماری پردیس هنرهــای زیبا رتبه دوم 
نشریات دانشجویی حوزه هنر و معماری را از آن خود کرد.

انجمن علمی دانشــجویی کارآفرینی نیز توانست رتبه سوم 
فعالیت خالقانه علوم انسانی را به دست آورد. انجمن علمی 
دانشــجویی اقتصاد در حوزه علوم انســانی، انجمن علمی 
دانشــجویی زراعت و اصالح نباتات در حوزه کشــاورزی 
و محیط زیســت، نشــریه علمی دانشــجویی دامستیک به 
صاحب امتیــازی انجمن علمی دانشــجویی علوم دامی در 
بخش نشریات کشــاورزی و محیط زیست و انجمن علمی 
دانشجویی جنین شناسی، آناتومی و تکنولوژی تولید مثل در 
حوزه مسابقه کشــاورزی، محیط زیست و دامپزشکی عنوان 
شایسته تقدیر را کسب کردند. دانشجویان دانشگاه، کیانوش 
هوشمندی در بخش اختراع و ایده و میثم بلباسی در بخش 

کتاب عنوان شایسته تقدیر را از آن خود کردند.
همچنین اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط  زیست 
به دبیری صیاد شیخی و اتحادیه انجمن های علمی دامپزشکی 
به دبیری آال عنایتــی، رتبه اول و اتحادیه انجمن های علمی 
علوم دامی و صنایع غذایی به دبیری علی اصغر خلیلی، رتبه 

سوم بخش اتحادیه های این جشنواره را کسب کردند.
دوازدهمین جشــنواره بین المللی حرکــت 19 تا 21 مرداد 
به صــورت مجازی برگزار شــد. در این دوره از جشــنواره 
فعالیت ها و دســتاوردهای انجمن های علمی دانشجویی در 
ســال تحصیلی 139۸-1397 مورد رقابت قــرار گرفتند و 

منتخبان جشنواره معرفی شدند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران در پیامی این 

موفقیت را تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است:
»این موفقیــت بزرگ را که مرهون همــت و تالش فعاالن 
انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه است، به دانشگاهیان و 
به ویژه خانواده بزرگ انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه 

تهران تبریک و تهنیت عرض می کنیم«.

انتخاب دانشگاه تهران
به عنوان دانشگاه برگزيده

جشنواره بين المللی حرکت
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نتایج مطالعات عضو هیأت علمی پردیس علوم دانشــگاه 
تهران، مبنی بر شــواهدی از یک اقیانوس عظیم بر روی 

مریخ توسط انجمن نجوم آمریکا معرفی ویژه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس 
علوم، نتایج مطالعات دکتر عباس علی صابری، دانشــیار 
دانشــکده فیزیک پردیس علوم دانشــگاه تهران، مبنی بر 
شواهدی از یک اقیانوس عظیم بر روی مریخ که در مجله 
معتبر The Astrophysical Journal Letters منتشر شده 
است، توسط )انجمن نجوم آمریکا معرفی ویژه( هایالیت 

شد.
بر اساس پژوهش های صورت گرفته در این کار تحقیقی، 
عنوان شــده است که مریخ شباهت بســیاری با زمیِن ما 
دارد. از جملــه اینکه هــردو الگوی مشــابهی از توزیع 
دوقله ای از برآمدگی ها و فرورفتگی ها را نشــان می دهند. 
این مشــاهده بر روی زمین نتیجــه ای از وجود آب و بر 
روی مریخ نتیجه ای از تمایز بارز بین نیم کره شــمالی و 
جنوبی اســت که به »دوگانگی مریخ« معروف است. این 
دوگانگــی به صورت توزیع قله هــای مرتفع با حفره های 
عظیم در نیم کره جنوبی و زمین های پســت و وســیع در 
نیم کره شمالی نمود پیدا می کند. دالیل ظهور این دوگانگی 
بر روی مریخ هنوز شــناخته شده نیست، ولی نظریه های 

متنوعی برای توضیح آن ارائه شده است.
یکی از این نظریه ها بر اســاس وجود یک اقیانوس عظیم 
در میلیاردها ســال پیش بر روی مریخ شکل گرفته است 
که این اقیانوس تمام وســعت نیم کره شمالی را پوشانده 
بوده اســت. بهترین شاهد بر این ادعا، مشاهده الگوهایی 
شبیه به رد نوار ساحلی یا رودهای بلندی است که گاه تا 

هزاران کیلومتر در مرز دو نیم کره قابل ردگیری هســتند، 
امــا مطالعات بعدی با مشــاهده اختالف ارتفاع بزرگ از 
مرتبه چندین هزار متر در طول این نوارها، امکان توصیف 
آنها را به عنوان خطوط ســاحلی نامحتمل ســاختند، چرا 
که یک خط ســاحلی باید بر روی یک سطح هم  پتانسیل 
گرانشــی باشد و وجود اختالف ارتفاع زیاد با این فرض 
در تضاد اســت. این اختالف نظرهــا همچنان بحث داغ 

مطالعات کنونی بر روی مریخ است.
در مطالعه اخیــر دکتر صابری، این موضــوع از دیدگاه 
جدیدی مورد بازبینی قرار گرفته که منجر به نتایج جالبی 
شده است که سعی در پاسخ به این مسأله ریشه ای دارد.

این پژوهشگر، با نگاشت توپوگرافی سطح مریخ، به مدل 
تراوش و مقایســه نتایج آن با تحلیل مشابه بر روی کره 
زمین، به شباهت های اساسی و غیرمنتظره ای بین مریخ و 
زمین دســت یافته است. طبق این مطالعه به احتمال زیاد 
نیمکره  شمالی مریخ پوشــیده از اقیانوس عظیمی از آب 
بوده که اتفاقًا حدود 71 درصد از سطح کل مریخ را در بر 
داشته است، دقیقًا شبیه آنچه در زمین اتفاق افتاده است.

یکی از مزایای مطالعه صورت گرفته این است که با ارائه 
شــواهد بسیار، قادر به تعیین ســطح آب در گذشته های 
دور بر روی مریخ اســت که در مطالعات متنوع توســط 
پژوهشــگران دنیا اختالفی از مرتبه چندین هزار متر در 

تخمین سطح آب بر روی مریخ بوده است.

دکتر سید محمد ابراهیم زاده موسوی، عضو هیأت 
علمي پردیس کشــاورزي و منابع طبیعي دانشگاه 
تهران، به عنوان استاد نمونه کشوري انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي دانشــگاه تهران، دکتر 

ســید محمد ابراهیم زاده موســوی، استاد  گروه 
علوم و مهندسي صنایع غذایي پردیس کشاورزي 
و منابع طبیعي،  به عنوان اســتاد نمونه کشــوري 

انتخاب شد.

معرفی ويژه مقاله عضو هيأت علمی 
دانشگاه تهران 

توسط انجمن نجوم آمريکا

انتخاب عضو هيأت علمي دانشگاه تهران به عنوان استاد نمونه کشوري
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روابط عمومي دانشگاه تهران در جشنواره روابط عمومي هاي 
برتر آموزش عالي کشــور با راي هیأت داوران رتبه برتر 

را از آن خود کرد.
براي نخستین بار در وزارت علوم، تحقیات و فناوري در دولت 
تدبیر و امید، با همدلي، همراهي  و مشــارکت دانشگاه ها، 
مراکــز پژوهشــي و پارک هاي علم و فناوري، جشــنواره 
روابط عمومي هاي برتر در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالي کشور با حضور دکتر غالمي، وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوري و مسئوالن ارشد این وزارتخانه برگزار شد.
هدف اصلي این جشنواره شناســایي استعدادها، معرفي 
الگوهاي توانمند و موفق روابط عمومي دانشگاه ها، مراکز 

پژوهشــي فناوري و ســازمان هاي تابعــه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري بود.

وزارت علوم از مشــارکت و همراهــي اداره کل حوزه 
ریاســت و روابط عمومي سپاســگزاري و کســب رتبه 
برتر روابط عمومي دانشــگاه تهران با راي هیأت داوران 

جشنواره را تبریک گفت.
در پي کسب رتبه برتر توسط روابط عمومي دانشگاه تهران 
در جشنواره روابط عمومي هاي برتر آموزش عالي کشور 
دکتر محمود نیلي احمدآبادي، رئیس دانشــگاه تهران، به 
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومي و کارشناسان این 

حوزه  تبریک گفت.

بــا پشــتیبانی علمی و معنــوی دانشــگاه تهران و 
حمایت هــای مــادی و فناورانه مرکــز فناوری های 
کوانتومی ایران، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری های 

کوانتومی وابسته به دانشگاه تهران راه اندازی شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل 
از معاونت پژوهشــی، مؤسســه پژوهشــی علوم و 
فناوری های کوانتومی که از مؤسســات نوع سوم و 
تقاضامحور محســوب می شود با هدف توسعه علوم 
و فنون جدیــد در حوزه کوانتومــی و با بهره گیری 
از توانایی و امکانات دانشــگاه تهران تأســیس شده 
اســت، تا ضمن همکاری با دانشگاه ها و استفاده از 
تجارب و پشتیبانی های علمی و فناورانه پژوهشگران 
عرصه داخلی و بین المللی به ویژه مرکز فناوری های 
کوانتومی ایران در توسعه و ارتقای علوم و فناوری های 
کوانتومی کشور گام برداشته و نقش خود را به عنوان 

مرجعیت علمی حوزه مذکور به خوبی ایفا کند.

ایجاد و شبکه سازی آزمایشگاه های تخصصی حوزه 
فناوری کوانتومی و مشارکت در تربیت نیروی انسانی 
متخصــص در زمینه های یادشــده از دیگر اهداف و 

مأموریت های این مؤسسه پژوهشی است.
مرکز فناوری های کوانتومی ایران )ICQTs( با هدف 
ترویج و توسعه علوم و فناوری های کوانتومی از سال 
1395 فعالیت خود را آغاز کرده اســت و توانسته با 
دارا بودن سرمایه های انســانی متخصص و با ایجاد 
زیرساخت های الزم آزمایشگاهی بسترهای تحقیقاتی 

مناسبی را برای پژوهشگران کشور فراهم آورد.
ارتباطات بســیار امن، تصویربرداری های پزشــکی 
با وضوح فوق العاده باال، حســگرهای بسیار دقیق و 
توانمندســازی در انجام محاسبات پیچیده با سرعت 
باال و علــوم مرتبط با زیست شناســی را می توان از 

جمله کاربردهای فناورانه حوزه کوانتومی برشمرد.

کسب عنوان برتر توسط روابط عمومي دانشگاه تهران
 در جشنواره روابط عمومي هاي برتر آموزش عالي کشور

مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری های کوانتومی
دانشگاه تهران راه اندازی شد
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از پردیس 
البرز، طرح های غزل خلیقی و نیلوفر زندی، دانشــجویان 
کارشناسی  ارشد پردیس البرز دانشگاه تهران، در مسابقات 
معماری اجتماعی پســاکرونا که 24 اگوست 2020 در کره 

جنوبی برگزار شد، موفقیت کسب کردند.
غزل خلیقی با طرح اتوبوس رســتوران غذاهای گیاهی در 
این مســابقات، حائز جایگاه سوم شد و طراحی بیمارستان 
موقت در زمان همه گیــری کرونا از نیلوفر زندی نیز مورد 

تشویق داوران قرار گرفت.
اتوبوس رســتوران طراحی شــده برای اســتفاده در دوران 
کرونا که در آن تنها غذاهای گیاهی سرو می شود، مجهز به 
فناوری اســتفاده از انرژی های پاک است. در این رستوران 
که به شش میز ســرویس می دهد، فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت شده اســت. مواد این رســتوران که بیشتر از مس 
و آلومینیوم تشکیل شــده است با توجه به زمان ماندگاری 
ویروس کرونا بر روی آنها انتخاب شــده اند و شیشه های 
ریلی در هر بار باز و بســته شدن اتوماتیک در معرض نور 
فرابنفــش قرار می گیرند که تا 99 درصد از ویروس کوید- 
19 را از بین می برد. آشــپزخانه و قسمت سرویس دهی از 
یکدیگر جدا هستند و ثبت سفارش از طریق اسکن کدهای 
حک شــده بر روی میزها انجام می شود و سرو به صورت 
کاماًل مکانیزه از طریق باالبرهای جداگانه صورت می گیرد 
تا در صورت ناقل بودن یکی از مشــتریان، آشپزخانه بتواند 
به راحتی به کار خود ادامه دهد. محل استقرار این رستوران 

متحرک هر هفته تغییر می کند.

طرح بیمارستان موقت در دوران پاندمی کرونا نیز، با توجه به 
شیوع کرونا و کمبود فضاهای بهداشتی و درمانی در وضعیت 
بحران طراحی شده است. در زمان بحران نیاز به بیمارستان های 
موقــت که قابلیت برپایی در فضاهای موجود شــهری مانند 
ســالن های ورزشی و پارکینگ های سرپوشــیده دارند، امری 
ضروری است. در این طرح، برای ایجاد فضاهای درمانی کاماًل 
ایزوله از قطعات پیش ســاخته کام و زبانه دار لگومانند استفاده 
می  شود که باعث عدم نیاز به متخصص در هنگام نصب، کاهش 
زمان اجرا و همچنین ایجاد فضاهایی با مساحت های مختلف 
خواهد شد. قطعات استفاده شده پس از اتمام بهره برداری در 
مکان فعلی قابلیت اســتفاده مجدد را در دیگر نقاط دارند. از 
نکات قوت این قطعات وجود کابل های برق و تأسیســات از 
پیش تعبیه شده در آنها اســت که نیاز به کابل کشی و اجرای 

کارهای تأسیساتی در محل را به حداقل می رساند.
از دیگر نکات قابل ذکر در این طرح، تقســیم بندی فضا به 
چهار منطقه بر اســاس وضعیت بیماران اســت. بیماران با 
عالئم وخیم، بیماران با پیش زمینه، بیماران با عالئم خفیف 
و بخش کودکان در این چهار منطقه استقرار می یابند. وجود 
تعداد مناسبی ایستگاه پرستاری در ابتدا و انتهای هر راهرو 
حرکتی بــرای مراقبت هر چه بهتــر از بیماران و همچنین 
نصب دســتگاه های ضدعفونی در راهروهای حرکتی برای 
جلوگیری از انتشــار ویروس در ســایت درمانی از دیگر 
مزیت های طرح اســت. در این طرح، از ســازه های هوای 
فشرده برای فضای استراحت پرستاران استفاده می شود که 

قابلیت نصب و گسترش و برچیده شدن سریع دارند.

کسب موفقيت دانشجويان پرديس البرز دانشگاه تهران
 در مسابقات معماری سئول
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 تغيير اساسنامۀ صندوق جسورانۀ دانشگاه تهران:
به منظور حمایت و تجاری ســازی تمامی حوزه های فناورانۀ 
دانشــگاه تهران اقدامات الزم در خصوص تغییر اساســنامۀ 
صندوق جسورانۀ دانشگاه تهران که قباًل فقط حوزه ICT را در 
برمی گرفت به سایر حوزه های فناورانۀ دانشگاه تهران به شرح 

ذیل صورت پذیرفته است:
الف( مذاکره با ســازمان بــورس اوراق بهادار و اخذ موافقت 

اصولی از آنها.
ب( مذاکره با تمامی سهام داران صندوق جسورانۀ دانشگاه تهران 
و اخذ موافقت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

و اصالح اساسنامه و امیدنامۀ صندوق جسورانه. 
 اقدامات صورت گرفته در خصوص تغيير سهام داری شرکت 

توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران:
مصوبات الزم در خصوص تغییر ســهامداری از هیأت رئیسه 
و هیأت امنای دانشــگاه اخذ و همچنین گزارش ارزشگذاری 
شرکت توسعه سرمایه گذای دانشگاه تهران صورت پذیرفت و 

به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده است.

واگذاری این شرکت به بنیادها و صندوق های وابسته به دانشگاه 
تهران در معاونت اداری و مالی دانشگاه در حال پیگیری و انجام 

مراحل نهایی است.
 سامان دهی شرکت های وابسته به دانشگاه تهران:

از بین 1۶0 شرکت، تعاونی و موسسه ای که اسم دانشگاه تهران 
را به همراه داشته اند؛ پس از راستی  آزمایی، 4۸ شرکت باقی ماند 

که یکی از این چهار شرایط را داشتند:
1( 24شرکت ها که دانشگاه تهران جزء سهام داران آن به شمار 

می آید.
2( 9شرکت  که عنوان دانشگاه تهران را داشتند.                                                                                   
3( 9 شــرکت  که هم عنوان دانشــگاه تهران را داشتند و هم 

دانشگاه جزء سهامداران آنها به شمار می آید. 
4(۶ شرکت ها که هیچ یک از سه شرط فوق را نداشتند.

از 24 شــرکتی که دانشگاه در آنها سهام دار بود 9درصد منحل 
شــده اند؛ 30درصد در حال انحالل هستند؛ 13درصد در حال 
ارزشگذاری هســتند و 4۸درصد در حال مکاتبه براي تعیین 

تکلیف هستند.

گزارش

سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشــگاه تهران مؤسسه اي وابسته به دانشگاه تهران است که به 
اســتناد ماده یک آئين نامه مالی و معامالتی دانشــگاه تهران دارای استقالل مالی و اداری است و 
صد در صد مالکيت آن متعلق به دانشــگاه تهران است. سازمان از نظر ساختاری مستقيمًا زیر نظر 
هيأت امنا و هيأت عامل قرار دارد و گزارشــات مالی و عملکرد خــود را صرفًا به هيأت عامل و 

هيأت امنا ارائه می نماید. این گزارش به اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۸ مي پردازد.

گزارش عملکرد سازمان توسعه 
و سرمايه گذاری دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸
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از 9 شرکتی که فقط عنوان دانشگاه تهران را داشتند:  29 درصد 
منحل شده اند؛ 3۸درصد در حال انحالل هستند؛ 14درصد در 
حال ارزشگذاری هستند و 19درصد در حال مکاتبه براي تعیین 

تکلیف هستند.
از 9 شرکتی که هم عنوان دانشگاه تهران را داشتند و هم دانشگاه 

در آنها سهامدار بوده است: 
12درصد منحل شــده اند؛ 3۸درصد عنوان دانشــگاه تهران را 
حــذف کردند و 50درصد در حال مکاتبه براي تعیین تکلیف 

هستند.
از 4۸ شرکت فوق در حال حاضر فقط 2۶ شرکت داریم که باید 

تعیین تکلیف شوند.
 بازاریابی جذب سرمایه گذار برای واحدهای مختلف دانشگاه 

به خصوص پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 مذاکره با بانک های ملت، تجارت و صادرات:

در همین راستا تهیۀ فرم ها و طرح های تجاری مربوطه برای اخذ 
وام واحدهای مختلف دانشگاه تهران.

 )Social Impact( ارائه مدل تأثيرگذاری دانشگاه تهران 
در راســتای ســنجش اثرگذاری اجتماعی دانشــگاه تهران 
پیرو مصوبۀ هیأت رئیســۀ دانشگاه تهران؛ ســازمان توسعه و 
ســرمایه گذاری دانشگاه اقدام به تشکیل تیم تحقیقاتی در این 
حوزه نموده و سپس ضمن مطالعۀ نمونۀ دانشگاه های خارج از 
کشور در حال تدوین مدل مناسب )ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها( 

در این حوزه نموده است.
 تهيۀ طرح توجيهی حضور دانشگاه تهران در کشور عراق:

مطالعــۀ راهبردهای حضور بین المللی دانشــگاه تهران )مورد 
مطالعه: کشور عراق(

این گزارش به سفارش سازمان توسعه و سرمایه  گذاری دانشگاه 
تهران با هدف مطالعۀ راهبردهای بین المللی شدن دانشگاه تهران 
به طور عام و ورود به نظام آموزش عالی کشــور عراق به طور 
خاص انجام شده است. بین المللی شدن دانشگاه تهران به عنوان 
نماد آموزش عالی کشور، اهمیت ویژه ای برای سیستم آموزشی 
دارد. عالوه بر این، بین المللی شــدن و حضور در کشورهای 
منطقه، می تواند از نظر اقتصادی نیز ســودآور باشد. از این رو 
دانشــگاه تهران می تواند با بهره گیری از پتانسیل کشور عراق، 
منافع مالی قابل توجهی به دست آورد. عالوه بر این، حضور در 
کشورهای دیگر می تواند به بهبود فرایندهای داخلی نیز منجر 

شده و استانداردهای داخلی را ارتقا دهد.
در این گزارش، پس از مطالعۀ ادبیات نظری بین المللی شــدن 
دانشگاه ها، به مطالعۀ دانشگاه های عراقی، نظام ارزشیابی و ورود 

دانشجویان به دانشگاه، شهریه پردازی، هزینه های زندگی، تقاضا 
برای آموزش عالی در مناطق مختلف و رقبای دانشگاهی فعلی  
پرداخته می شــود. در انتها نیز با استفاده از یافته های حاصل از 
تحلیل مصاحبه ها، پیشــنهادهایی برای ورود دانشگاه تهران به 
کشور عراق از حیث راهبرد ورود و منابع و ساختارهای مورد 

نیاز برای ورود موفق ارائه می شود.
انتظــار می رود که پس از مطالعۀ این نســخه و تصمیم گیری 
ریاست محترم دانشــگاه تهران و هیأت رئیسه نسبت به اتخاد 
یکی از راهبردها، نســخۀ دوم این گزارش با عمق بیشتر و به 
طور تخصصی بر جزئیاتی همچون رشــته ها، استادان، زبان، 

برنامۀ درسی و سایر موارد متمرکز شود.

گزارش عملکرد شرکت توسعه سرمایه گذاری: 
 مقدمه:

گــزارش حاضر درباره فعالیت و عملکرد شــرکت توســعه 
سرمایه گذاری دانشگاه تهران بر اساس مدارک موجود تهیه و 
تقدیم می گردد. هدف از تهیه ایــن گزارش، ارائه اطالعات و 
اقدامات انجام شده در خصوص شرکت توسعه سرمایه گذاری 

در سال 139۸ است.
این گزارش در قالب دو بخــش ارائه می گردد: بخش اول در 
خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت توسعه سرمایه گذاری 
دانشــگاه تهــران و بخش دوم در راســتای عملکرد صندوق 

سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران است.
 بخش اول: شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تهيه بسته های سرمایه گذاری:
تهیه و ارائه فایل روش های تأمین مالی در خصوص پروژه های 
شهر دانش و امالک صلح شده در بوئین زهرا )آقای هزارخانی(؛ 
ارزیابی طرح هــای مشــارکت و سرمایه گذاری؛بررســی و 
پیگیری طرح مشارکت مربوط به موزه باستان شناسی دانشگاه 
تهران؛بررسی و پیگیری طرح مشارکت مربوط به مدرسه کسب 

و کار دانشگاه تهران.
تأسیس شرکت های مشترک

تأسیس شرکت مشترک با بورس اوراق بهادار تهران؛اقدامات اولیه 
در راستای تأسیس شرکت مشترک با تیم بذر هیبرید؛اقدامات 
اولیه در راستای تأسیس شرکت مشترک با شرکت پلیمر گستر 
فرتاک پارس، در راستای تولید نانو غشاء الیاف توخالی پلیمری 

در راستای تولید نانو نی.
 نگارش طرح تجاری: 

 شرکت در جلسات طرح توجیهی و نگارش بهره برداری از 
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20 هکتار از زمین های پردیس کشــاورزی کرج تحت عنوان 
مزرعه فناوری، براي افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی؛ 
قراردادی در تاریخ 20 آذر 139۸ و با هدف تهیه طرح توجیهی 
طرح توســعه پردیس کیش به منظــور دریافت وام، به امضاء 
رسید. این قرارداد تکمیل و به اتمام رسید. طرح اولیه کارخانه 
نوآوری پس از برگزاری جلســات و انجــام بازدید، در حال 
نگارش است. شروع فرایند تهیه طرح تجاری کشت بافت در 

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.
 پتانسيل های سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تهیه و تنظیم ســه نوع فرم در راستای جمع آوری پتانسیل های 
سرمایه گذاری شامل؛ دستاوردهای پژوهشی اعم از محصول، 
ایده؛ فرم طرح های بازسازی و توسعه و فرم بررسی خدمات 
مکانی در دانشــگاه صورت پذیرفت. این فرم ها برای تمامی 
دانشکده ها، پردیس ها و مراکز پژوهشی دانشگاه ارسال و بیش 
از 40 جلســه حضوری نیز با معاونان و رؤسای دانشکده ها، 
پردیس ها و مراکز پژوهشی تشکیل و در این خصوص مذاکره 
شــد. در حال حاضر، دانشکده های مختلف دانشگاه تهران در 
حال ارســال فرم های تکمیل شده هســتند. این فرم ها توسط 
سازمان و شرکت به صورت آرشیو درآمده تا به منظور جذب 

سرمایه گذار از آنها استفاده شود.
تهیه کتابچه ای از پتانســیل های دانشگاه در دست اقدام است. 
همچنین گزارش اولیه پتانسیل های سرمایه گذاری واحدهای 
مختلف دانشگاه تهران خدمت ریاست محترم دانشگاه ارسال 

شد
تفاهم نامه های شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران: 

امضاء تفاهم نامه با بنیاد حامیان دانشــگاه تهران در راســتای 
همکاری های مشترک؛ امضاء تفاهم نامه با شورای شهر طبس در 
راستای همکاری های مشترک؛ فعالیت های بازاریابی در راستای 

جلب مشارکت سرمایه گذار در پروژه های دانشگاه تهران.
برگزاری و شرکت در 105 جلسه با افراد، ارگان ها و سازمان های 
مختلف در راســتای پیشبرد اهداف دانشــگاه تهران و جلب 
مشارکت در خصوص طرح های سرمایه گذاری و پتانسیل های 

موجود در دانشگاه تهران صورت گرفته است.
 طرح هایی که شــرکت  با کمک ســازمان توسعه برای 

دانشگاه تهران انجام داده است:
 تهيه طرح تجاری سازی آزمایشگاه های دانشگاه تهران:

با هدف گســترش خدمات قابل ارائه آزمایشگاه های دانشگاه 
تهران و افزایش درآمد بــرای این واحد، تدوین طرح تجاری 

پروژه آزمایشگاه های دانشگاه تهران شروع شد. در فاز اول، این 
پروژه محدود به اطالعات آزمایشگاه مرکزی پردیس علوم و 
آزمایشگاه های دانشکده مواد و متالورژی بوده و در نظر داریم 
فرایند بازاریابی و توســعه خدمات را به صورت پایلوت برای 
این آزمایشگاه ها اجرا کرده و به سایر آزمایشگاه ها تعمیم دهیم 
در این طرح تمرکز بر بازاریابی به کشورهای منطقه و خصوصا 
به کشور عراق است. در حال حاضر طرح اولیه این پروژه تهیه 

شده و برای مدیریت ارسال شده است.
با توجه به تصمیمات ریاســت ســازمان و در ادامه برگزاری 
جلســات متعدد با معاونت فناوری اطالعات دانشگاه تهران، 
جلسات متعددی با کرباسیان، مدیر شرکت بازاریابی بین المللی، 
در راســتای تجاری سازی آزمایشــگاه ها و جذب نمونه های 
آزمایشگاهی از کشورهای دوست و همسایه در حال برگزاری 

است.
همچنیــن بــه منظــور اســتفاده از ظرفیت هــا و تجهیزات 
آزمایشگاه های دانشگاه تهران در راستای اندازه گیری عیار طال، 
اقدامات اولیه و کســب موافقت و نیز ثبت نام در سامانه مرکز 

ملی تأیید صالحیت ایران در حال انجام است.
 تهيه طرح مکانيزه و تجاری سازی پارکينگ های دانشگاه تهران:
در راستای اهداف دانشگاه و شرکت، پروژه افزایش بهره وری 
پارکینگ های دانشگاه تهران کلید خورد. در حال حاضر تمام 
اقدامات پیش نیاز اعم از جلســات، طراحی امکان ســنجی و 
برنامه ریزی ها صورت گرفته است و در فاز بعدی نیاز به اقدام 

عملی و دستورات کتبی خواهد بود. 
به منظور انجام تست راهبند برای ورودی پارکینگ، مکاتباتی 
در خصوص درخواســت API صورت گرفت و در این راستا 
جلســه ای با مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه 

تهران تشکیل شد.
 طراحی پوستر و بروشور شرکت و سازمان توسعه سرمایه گذاری 

دانشگاه تهران:
پوستر تبلیغاتی شرکت و بروشــور معرفی سازمان و شرکت 
توسعه و نیز صندوق جسورانه به منظور ارائه و آشنایی  بخش ها 
و ارگان ها و همچنین بخش های مختلف دانشگاه تهران با این 

دو نهاد، تهیه شد.
 پروژه های ارزشگذاری شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه 

تهران:
 فرایند ارزشــگذاری شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه 
تهران با هدف واگذاری سهام شرکت به بنیاد حامیان دانشگاه 
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تهران، انجام شد. فایل ارزشگذاری به تأیید کارشناس رسمی 
دادگستری رسید. و مراحل بعدی آن در حال انجام است.

 ارزشــگذاری اســتارت آپ جمبد به ســفارش شــرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران انجام شد.

 تهيه کليپ توسعه و تسهيل فضای سرمایه گذاری در دانشگاه:
به دستور رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 
تهیه کلیپی از معرفی فرصت های سرمایه گذاری دانشگاه تهران 
در دست اقدام قرار گرفت. در این کلیپ به معرفی چند دانشگاه 
از جهان و توضیح در خصــوص درآمدها و هزینه های آن ها 
پرداخته شد و در ادامه به معرفی دانشگاه تهران و ظرفیت های 
بالقوه آن اشــاره شــد و در انتها فرایند جذب سرمایه گذار در 

دانشگاه مشخص شد.
کلیپ مجدداً در راســتای ویرایش محتوا و بهبود کیفیت صدا 
مورد بازبینی قرار گرفت. و نسخه نهایی آن به ریاست محترم 

دانشگاه تحویل گردید.
 بخش دوم: صندوق ســرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه 

تهران
ارتباط با ارکان اکوسیستم:

شــرکت در هفت جلسه با شــتاب دهنده ها و حضور در دو 
نمایشگاه بین المللی در راستای آشنایی با استارت آپ های فعال 
در حوزه های مختلف و نیز شرکت در 25 جلسه با استارت آپ ها 

در خصوص فرایند آشنایی تکمیلی درباره آن ها.
 مذاکرات با استارت آپ ها

در راستای مذاکره و جلســات انجام شده با استارت آپ ها، به 
بررسی اولیه و بررسی کارشناسی در خصوص 115 استارت آپ 
می توان اشــاره کرد که از این میان حدود نه استارت آپ وارد 
جلسات کمیته سرمایه گذاری شده و در حال حاضر دو مورد 
سرمایه گذاری مورد موافقت قرار گرفته و فرایند سرمایه گذاری 

آغاز شده است.
 جلسات کميته سرمایه گذاری:

برگزاری سه جلسه کمیته سرمایه گذاری به صورت رسمی و 
نیز جلسات متعدد با هر یک از اعضاء کمیته سرمایه گذاری به 
صورت انفرادی در راستای جلب موافقت اعضاء در خصوص 

انجام سرمایه گذاری جسورانه.
 مجمع صندوق جسورانه:

در تاریخ 21دي 139۸ جلســه مجمع صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه یکم دانشگاه تهران در شرکت توسعه با حضور اعضاء 
با موضوع تغییر حوزه فعالیت صندوق و تغییر آدرس صندوق 

تشکیل شد.
در راستای تغییر حوزه فعالیت صندوق جسورانه، حوزه فعالیت 

از بخش IT/ICT به بخش های   زیر تغییر یافت:
 فناوری اطالعات و ارتباطات، زیست فناوری، سالمت، نانو و 

مواد پیشرفته، کشاورزی و مکاترونیک
 سرمایه گذاری جسورانه:

امضاء تفاهم نامه ســرمایه گذاری و پرداخت قسط اول به مبلغ 
یک میلیارد ریال براي خرید ملزومات مورد نیاز برای پیشبرد 
طرح بذر هیبرید؛ امضاء تفاهم نامه ســرمایه گذاری و پرداخت 
قسط اول به مبلغ یک میلیارد ریال براي خرید ملزومات مورد 

نیاز برای پیشبرد طرح نانو غشاء الیاف توخالی پلیمری.
 گزارش عملکرد واحد موقوفات: 

 ۱. موقوفه مرحوم محمد بيگ زاده خلجانی )نياوران(: 
بعد از پیگیری فراوان موقوفه فوق تخلیه و در اختیار ســازمان 
قــرار گرفت که بالفاصلــه بعد از تصویــب در هیأت عامل 
ســازمان و اخذ مجوزهای الزم به صورت قرارداد بازسازی و 
بهره برداری )ماهانه مبلغ 250 میلیون ریال و قبول تمام هزینه 
بازسازی توسط بهره بردار( واگذار شد که در سال 139۸ درآمد 
حاصل به مبلغ 3 میلیارد ریال )سیصد میلیون تومان( به حساب 
کمک های مردمی دانشگاه واریز شد تا در راستای نیات واقف با 
صالحدید ریاست محترم دانشگاه )متولی موقوفه( خرج شود. 
و با توجه به اتمام سال اول قرارداد طبق نظر هیأت رئیسه محترم 
دانشگاه و از طریق معاونت اداری و مالی دانشگاه براي تمدید 
یا فسخ قرارداد ملک مذکور، مجددا توسط کارشناسی رسمی 
دادگســتری مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت و به بهره بردار 
ابالغ شد که در صورت موافقت قرارداد با قیمت جدید تمدید 

خواهد شد. 
 ۲. موقوفۀ مرحومه منصوره کاظمی )گاندی(: 

با توجه به اینکه از سال های قبل شرکت توسعه سرمایه گذاری 
در این موقوفه مستقر بود و به محض اتمام بازسازی ساختمان 
سازمان توسعه در بلوار کشاورز، شرکت به طبقه دوم سازمان 
منتقل شد و پس از تخلیه موقوفه با تصویب هیأت عامل سازمان 
و اخذ مجوزهای الزم با توجه به شرایط موجود، ملک مذکور به 
صورت اجاره مسکونی )ماهانه مبلغ 125 میلیون ریال و قبول 
هزینه بازسازی و تغییر دکوراســیون( واگذار شد و مقرر شد 
درآمد حاصلۀ طبق نظر ریاست محترم دانشگاه که متولی موقوفه 

هستند در راستای نیات واقف اجرا گردد. 
 ۳. مصالحۀ فردوس:
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 انجام کلیۀ امور اجرایی مربوط به تأیید و پرداخت مبلغ 700 
میلیون ریال از محل سود سپرده مرحوم و مرحومه فردوس 
به دانشجویان واجدین شرایط به منظوراجرای نیات مصالحین 
که توسط معاونت آموزشی تأیید شده بودند. الزم به ذکر است 
با توجه به درآمد حاصل از این موقوفه، سازمان در نظر دارد 
سال بعد تعداد بیشتری از دانشجویان را در این بورس تحت 

پوشش قرار دهد. 
 ۴. امالک صلح شده محمدرضا هزارخانی: 

درخواست آقای هزارخانی مبنی بر صلح زمین خود واقع در 
شهرستان بوئین زهرا به مساحت حدود 70 هکتار به دانشگاه 
تهران، توسط سازمان توسعه و سرمایه گذاری و با کمک ادارۀ 
حقوقی دانشگاه در جلسات متعدد با حضور مصالح برگزار 
شد که پس از  بازدید کارشناسان سازمان و بررسی های الزم، 
پیشنهاد رســمی به آقای هزارخانی از طرف سازمان اعالم و 
پس از اخذ نظرات ایشان، پیش نویس صلح نامه آماده شد که 
پس از طی مراحل قانونی به امضای ریاست محترم دانشگاه و 

آقای هزارخانی خواهد رسید. 
 5. موقوفۀ مرحوم حسن آزاد: 

پس از فوت همسر مرحوم حسن آزاد؛ سرکار خانم پورزاهد 
گیالنی طی چندین نشســت که با وراث ایشان در سازمان 
توسعه و سرمایه گذاری و محل ملک برگزار شد، طی توافقات 
صورت گرفته پــس از انجام تشــریفات اداری و با حضور 
نمایندگان حراســت دانشگاه، نمایندۀ اداری و مالی، نمایندۀ 
اداره حقوقی و نمایندۀ سازمان توسعه و سرمایه گذاری ملک 
مذکور به همراه اســباب و اثاثیه داخل منزل تحویل دانشگاه 
شده اســت. که طبق مصوبۀ هیأت عامل ســازمان و با نظر 

ریاست محترم دانشگاه نیات واقف اجرا خواهد شد. 
 ۶. مصالحۀ مرحومه ایراندخت مفخم جم )الله زار(: 

با توجه به تغییر قوانین شهرداری منطقه و عدم صدور پروانۀ 
نوسازی برای ساختمان های خیابان الله زار و بر اساس مصوبۀ 
هیأت عامل سازمان و نظر هیأت رئیسۀ محترم دانشگاه مبنی 
بر انجام کارشناســی رسمی درخصوص قیمت گذاری ملک 
مذکور بها هدف تبدیل به احســن نمودن این ملک، در حال 
حاضر با همکاری معاونت اداری و مالی دانشــگاه در حال 

انجام است.
 ۷. موقوفۀ مرحومه عطيه کسروی )ميدان امام حسين(: 

با توجه به مصوبۀ هیأت عامل سازمان و هیأت رئیسۀ دانشگاه 
مبنی بر تبدیل به احسن نمودن موقوفه مذکور در حال حاضر 
برای اخذ نظریه کارشناسی رسمی به معاونت اداری و مالی 

ارجاع شــده است. تا پس از دریافت نظریۀ کارشناس، ملک 
مذکور فروخته شده و در داخل طرح شهر دانش ملکی به نام 

واقف خریداری شود. 
 ۸. موقوفۀ مرحومه فاطمه خيرالهی )ميدان خراسان(: 

با توجه به مصوبۀ هیأت عامل سازمان و هیأت رئیسه دانشگاه و 
نشست های برگزارشده با شهرداری منطقه 12 مبنی بر تشکیل 
یک کارگروه مشترک با شهرداری و پردیس هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران در خصوص نحوۀ بهره برداری از ملک مذکور، 
نقشه برداری از ملک توسط سازمان انجام پذیرفته و همچنین 
ملک مذکور با هماهنگی های صورت گرفته توسط نمایندگان 
شهرداری و پردیس هنرهای زیبا نیز مورد بازدید قرار گرفت 
که در حال، منتظر بررسی و تنظیم طرح بهره برداری از موقوفه 

هستیم. 
 ۹. موقوفۀ مرحوم اسماعيل پورشيروانی: 

پس از اخذ حکم قضایی از دادگاه در خصوص تحویل این 
موقوفه از ادارۀ اوقاف جنوب غرب تهران، طی نشست های 
صورت گرفته با ادارۀ اوقاف، صورتجلسه تنظیم شده فی مابین 
ادارۀ اوقاف و دانشــگاه، در اختیار ادارۀ حقوقی دانشگاه قرار 
گرفته است تا نظر خود را در خصوص صورتجلسۀ تنظیمی 
اعــالم نماید تا تولیت موقوفه رســماً از ادارۀ اوقاف جنوب 
غرب تهران به دانشگاه تهران دریافت گردد و از محل درآمد 

حاصله نیات واقف اجرا شود. 
 ۱0. موقوفۀ مرحومه خانم فرمانفرمائيان: 

پنجمین نشست هیأت متولیان موقوفۀ فرمانفرمائیان در محل 
دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. بر اساس مصوبات 
صورت گرفته با هماهنگی معاونت محترم فرهنگی دانشگاه و 
مدیر باغ موزه نگارستان دانشگاه مقرر شد در اوایل سال 1399 
بزرگداشت مرحومه فرمانفرمائیان با همکاری و برنامه ریزی 
سازمان توسعه و سرمایه گذاری و معاونت فرهنگی انجام شود. 

 ۱۱. موقوفۀ مرحوم عبداهلل ماثری: 
پس از پیگیــری قضایی از طریق مراجع قضایی )مراجعه به 
شورای حل اختالف شهرستان ارومیه( در خصوص موقوفۀ 
مرحــوم عبداهلل ماثری با توجه به اینکه در وصیت نامۀ عادی 
نامبرده هیچ اشــاره ای به نام دانشگاه تهران نشده بود، دادگاه 
بدوِی رسیدگی کننده، دعوای دانشگاه را وارد ندانسته و قرار 
رد آن را صادر نموده اســت. لیکن الیحۀ تجدیدنظرخواهی 
تنظیم شده و برای تأیید به ادارۀ حقوقی دانشگاه ارسال شده 
است که در صورت تأیید آن اداره، به مرجع تجدیدنظر تسلیم 

خواهد شد. 
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این جســتار بخشــی از تالش هاي جمعی مردم ایران را در 
چهل سال گذشته )1397-1357( که براي بهبود وضع مادي، 
معیشتی و معنوي و فرامعیشتی زندگی خویش انجام داد ه اند 
توضیح )توصیف، تفسیر و تبیین( می دهد. این تالش از لحاظ  
رشــته اي در حوزه جامعه شناسی سیاسی قرار دارد و در 22 
فصل و ذیل ســه بخش تنظیم شده است. در بخش اول در 
هفت فصل تالش جمعی مردم )یا ملت یا جامعۀ مدنی( ایران 
از منظر جنبش هاي آنها توضیح داده شده است. به بیان دیگر، 
به پویایی ها جامعه ایران از پایین نگاه شده است.. در بخش 
دوم و در هشت فصل از باال و از منظر نظم سیاسي یا ملت و 
دولت به جامعه ایران توجه شده است. در بخش سوم و در 
هفت فصل برایند تالش ملت و دولت ایران پس از 40 سال 

بررسی شده است.

پژوهشگر ادبي درحین بررسي آثار منتشر شده درجهان 
عرب درمي یابد که پژوهش هــاي انجام گرفته در حوزه 
نظریه استعاره بسیار نادر و حتي تقریبا ناموجود است. از 
این رو با اســتفاده از آخرین آثار و پژوهش هاي نقدي و 
ادبي منتشــر شده در غرب، پژوهشي ژرف نگرانه و ادبي 
در حوزه اســتعاره انجام داده است. این پژوهش از شش 
فصل تشکیل شده اســت. درچهار فصل اول به بررسي 
نظریه شــناختي، نظریه جایگزیني، نظریه یافتي، و نظریه 
تعاملي اســتعاره پرداخته و در دو فصل آخر نیز استعاره 

اسمي و روان شناسي استعاره را تحلیل کرده است. 

کتاب حاضر موضوعات و مفاهیم کلیدي دو حیطه دانش 
یعني مطالعات جنسیت و مطالعات زنان را در بستر تاریخي 
آن ها مورد بحــث قرار داده و با تبیین کارکرد هر اصطالح 
و تفکرانتقادي حــول آن، ماهیت پیچیده چند رشــته اي 
بودن آن ها را به خوبــي باز مي نمایاند. این ویژگي در کنار 
آوردن منابــع علمي خاص براي هر اصطالح و نیز معرفي 
اصطالحات مرتبط با موضوع توسط نویسندگان آگاه و با 
تجربه آن موجب شده تا این کتاب از زمان انتشار تا کنون 
مرجع دانشجویان رشته هاي مختلف باشد. مطالعه این کتاب 
براي دانشجویان مطالعات زنان، جامعه شناسي، مردم شناسي، 
علوم سیاسي، مدیریت و سایر رشته هاي علوم اجتماعي و 

انساني بسیار مفید است.  

معرفی کتاب

جامعه شناسی سياسی ایران؛ تالش های چهل  ساله 
ملت و دولت )۱۳5۷ تا ۱۳۹۷( 

موضوعات :علوم سياسی 
نویسنده : دکتر حميدرضا جالیی پور 

شابک: ۹۶۴0۳00۴۴۲-۹۷۸
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: ۶۲۲

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

قيمت : ۱,000,000 ریال 
اندازه :وزیري

استعاره در نقد ادبی جدید: ابعاد شناختی و 
زیبایی شناسی 

موضوعات: زبان و ادبيات فارسی 
نویسنده: دکتر یوسف ابوالعدوس 

مترجم: دکتر عليرضا شعبانلو 
شابک: ۹۶۴0۳۷۴۴۹۸-۹۷۸

ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: ۲5۴

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

قيمت : ۴50,000 ریال 
نوع جلد : شوميز

اندازه : وزیري

مفاهيم کليدي در مطالعات جنسيت و زنان
موضوعات :زنان 

نویسنده : جين پيلچر و املدا ولهان
مترجمان : صدیقه شکوري راد و محمدرضا 

مرادي طادي
شابک: ۸-05۳-۲۲۶-۶۲۲-۹۷۸

ناشر: پژوهشکده مطالعات 
فرهنگي و اجتماعي با همکاري
مرکز مطالعات و تحقيقات زنان

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

قيمت : 5۸0000ریال
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موضوع این اثر ترجمۀ تفاسیر و مواد معاهداتی است 
که برای حمایــت از تولیدکنندگان حامل های صوتی 
و ســازمان های پخــش رادیویی، به ویــژه هنرمندان 
مجری وضع شــده است. باید اشــاره کرد که تأمین 
خواستۀ هنرمندان مجری -در سطح ملی، به شیوه های 

گوناگون متداول بوده و هست.
هدف از انتشــار این راهنما، برانگیختن حساســیت 
قانون گذاران و مدیران کشــورهای گوناگون دربارۀ 
مســئلۀ حمایت از حقوق مجاور اســت تا به درک 
بهتر چگونگی تنظیم روابط بین المللی در این مبحث 
کمک شــود، به کارگیری معاهدات رم و حامل های 
صوتی تسهیل گردد و گسترش یابد  و بدین ترتیب، 
دفــاع از منافــع و همچنین حفظ حقــوق هنرمندان 
مجــری یا اجراکننــدگان و تولیدکنندگان حامل های 
صوتــی و نهادهــای پخش رادیویی و حراســت از 
آنان تأمین گــردد. همانند راهنمای معاهدۀ برن، این 
راهنما را نیز کلود ماسویه، مدیر بخش اطالع رسانی 
و حلق مؤلف دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت 

فکری، نوشته است

به رغم وجود کتاب هــاي متعدد، هنوز کتاب جامعي 
در زمینه بیوتکنولوژي تالیف نشده است. لذا با توجه 
به ویژگي هاي برجســته، کتاب درسي بیوتکنولوژي 
ترجمــه شــده اســت: پوشــش جامــع جنبه هاي 
بیوتکنولوژي؛ ارائه جدیدترین مباحث بیوتکنولوژي؛  
ارائه مباحــث بیوتکنولوژي به شــکل گام به گام و 
مفهومي به همراه تصاویر گیرا؛ ارائه کاربردهاي عملي 
بیوتکنولوژي؛ ارائه ســواالت آخر فصل براي ارزیابي 
پیشــرفت یادگیري خوانندگان؛ درسنامه جامعي براي 
تکنولوژي در مقاطع کارشناســي، کارشناســي ارشد 
و دکتــري؛  قابیلت تدریس در رشــته هاي مختلف 

پزشکي، کشاورزي و علوم پایه.
نویسندگان این کتاب را براي رشته هاي بیوتکنولوژي، 
مهندســي ژنتیک، زیست شناســي مولکولي، ژنتیک، 
فارماکولوژي، میکروب شناسي، فیزیولوژي، بیوشیمي 

و همچنین علوم گیاهي و جانوري توصیه مي کنند. 

حقوق مجاور؛ راهنمای معاهده رم و معاهده 
حامل های صوتی 

موضوعات :علوم سياسی 
نویسنده : منتشر شده توسط سازمان جهانی 

مالکيت فکری ژنو ۱۹۸۱ 
مترجم : دکتر عليرضا محمدزاده وادقانی

با همکاری: انوشه لبافيان طوسی 
شابک: ۹۶۴0۳005۶5-۹۷۸

ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: ۱۷0

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

قيمت : ۳۲0,000 ریال 
اندازه : وزیري

بيوتکنولوژی )چهار جلد( 
موضوعات :مهندسی کشاورزی 

نویسنده : دیوید کالرک-نانيت پازدرنيک 
مترجمان : دکتر سيداحمد سادات نوری ؛ محمد 

سبزه زاری 
شابک: ۹۶۴0۳00۳۱۲-۹۷۸

ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: ۴۶۲

نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

قيمت : ۴50,000 ریال 
اندازه: وزیري
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مرکز آموزش هاي 
ضمن خدمت دانشگاه 

دوران کرونا و 
فعاليت هاي آتي 

در گفت وگو با دکتر علی بزرگی امیری

امروزه سازمان هایی پيشــرو محسوب می شوند که به امر 
آموزش، توانمندسازی و توسعه منابع انسانی تاکيد و اهتمام 
ویژه دارند و توان افزایی شغلی و فردی مدیران و کارکنان 
را در اولویت اول شان قرار می دهند تا از این طریق، کارایی 
و اثربخشی آنان در سازمان و زندگی افزایش یابد. آموزش 
منابع انسانی سازمان ها، در سراسر جهان به عنوان یکی از 
برنامه های حياتی و راهبردی مدیریت در راستای دستيابی 
به سازمان های یادگيرنده شــناخته شده است و این بدان 
دليل است که دستيابی به اهداف و پيشبرد دیگر برنامه های 
ســازمان، به کيفيت این عامل پيوند خورده است. سازمان 
یادگيرنده می تواند این گونه توصيف شــود: سازمانی که 
آینده خودش را جســت وجو می کنــد و یادگيری را یک 
فرایند خالق و جاری برای اعضای خود در نظر می گيرد؛ 
سازمانی که پيشرفت، تغييرات و تحوالتش در جهت پاسخ 

به نيازها و خواسته های افراد درون و بيرون سازمان است.
در همين راستا و نظر به اهميت موضوع، دانشگاه تهران به 
عنوان نماد آموزش عالی، تصميم به ایجاد مرکزی در قالب 
یک اداره ی کل ذیل معاونت اداری و مالی دانشگاه گرفت. 
این مجموعه، با هدف ارائه خدماتی همچون آموزش های 
سازمانی و مشاوره ای به کارکنان، مدیران و اعضای هيات 
علمی دانشــگاه تهران و سایر سازمان ها و آحاد جامعه، با 
بهره گيری از توان علمی و تخصصی اســتادان مجرب و 
توانمندی های دانشگاه تهران، با عنوان »مرکز آموزش های 
ضمن خدمت دانشگاه تهران« تشکيل شد. در حال حاضر، 
ریاست مرکز بر عهده آقای دکتر علی بزرگی اميری، عضو 
هيأت علمی دانشکده مهندســی صنایع، است. فعاليت و 
برنامه هــاي آتي و در دوران کرونا موضوع گفت وگوي ما 

با ایشان است.

گفت و گو: ليال احمدي

گفت وگو
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مرکز آموزش های ضمن خدمت با چه هدفي و از چه زماني کار خود را آغاز کرد؟ |
در گذشــته مبحث آموزش های سازمانی کارکنان دانشگاه تهران در قالب یکی از ماموریت های 
»معاونت آموزش و توســعه منابع انســاني« ذیل »اداره کل منابع انســاني و امور رفاهي« اجرا 
می شــد. در  ســال 139۶ با توجه به سیاست هاي هیأت رئیســه و اهمیت توانمندسازی منابع 
انســاني، در بازنگري ساختار ســازماني معاونت اداري و مالی، »اداره کل منابع انساني و امور 
رفاهي« به ســه بخش تقسیم شــد: »اداره کل منابع انســاني«، »اداره کل امور رفاهي« و »مرکز 
آموزش هاي ضمن خدمت«. لذا در ماموریتي که براي مرکز در نظر گرفته شــد موضوع آموزش 
و توانمندسازي کارکنان دانشگاه پررنگ تر شد. همچنین در سال 1397 نیز با تصویب آیین نامه 
افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران در 
هیأت رئیســه دانشــگاه، حوزه اجرای دوره های ویژه اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه و 

ماموریت دبیرخانه ای طرح به مرکز آموزش های ضمن خدمت داده شد. 
روند تعریف دوره های آموزشی در مرکز چگونه است؟ |

مدیریت فرآیند آموزش هاي ســازماني شــامل چهار فاز مي شــود: فاز اول نیازسنجي، فاز دوم 
طراحي و برنامه ریزي آموزشي، فاز سوم اجراي آموزش و فاز چهارم ارزیابی اثربخشي. تاکنون 
با توجه بازطراحی ساختار سازماني، در حوزه کارکنان، دو فاز طراحي و برنامه ریزي آموزشی و 
اجراي آموزش جزو ماموریت های مرکز و دو فاز نیازسنجی آموزشی و ارزیابی اثربخشی جزو 
ماموریت های اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی تعریف شده است. سوالی که اشاره کردید 

مربوط به فاز نیازسنجي است که از دو مسیر قابل بررسي است:
)1( مسیر باال به پایین که بر اساس سیاست ها و برنامه های دانشگاه و با توجه به طراحي مشاغل 
و نیازمندي هاي هر شــغل، دوره های آموز شی مورد نیاز مشاغل مختلف قابل احصاء است. در 
این مســیر، همکاران اداره کل برنامه ریزي و تحول ســازمانی زحمت بسیار کشیدند و از منظر 
پست هاي سازماني دوره های آموزشی مورد نیاز مشاغل مختلف دانشگاه را احصاء نمودند. هم 
اکنون منتظر تصویب و ابالغ آن به مرکز آموزش هاي ضمن خدمت هستیم. در عین حال، مرکز 
نیز ماموریت ها و برنامه های دانشــگاه و نیازمند های مشاغل را بررسی و رصد می نماید و سعي 

کردیم عناوین دوره هاي آموزشي متناسب با برنامه هاي دانشگاه را تا حد امکان اجرا نماییم. 
)2( مســیر بعدي از پایین به باال اســت که در آن، با توجه به نیازمندي هاي واحدهاي مختلف 
دانشــگاه، طي یک سري نظرســنجي، نیازهاي بدنه کارکنان و مدیران دریافت می شود. در این 
مسیر نیز در تعامل با اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی و نیز در ارتباط مستمر با واحدهای 
مختلف دانشگاه، عناوین نیازمندی های آموزشــی کارکنان را دریافت و اولویت بندی و به این 
ترتیب سبد دوره هاي آموزشی مرکز به صورت فصلي رونمایی و در مسیر اجرا قرار می گیرد. 

محتواي دوره ها و اجرای بر چه اساس تنظیم مي شود؟ |
ایــن مقوله در فاز دوم و ســوم مدیریت فرایند آموزش قرار می گیــرد. در این فازها در تالش 
هستیم تا اهداف، مخاطبان خاص، شایستگي ها و سرفصل هاي دوره، شیوه برگزاري )حضوري، 
غیرحضوري آن الین و غیره(، ابزارهاي کمکي مورد نیاز، شیوه اجرا اعم از سخنراني، کارگاهی، 
بازی گروهي و غیره را بر اساس قالبی که براي طرح دوره  ها داریم، در تعامل با مدرسان طراحی 
و برنامه ریزي نماییم. در این فاز برنامه ریزي به منظور اجرا نیز تهیه و تنظیم مي شود. در گذشته 
تقویم های آموزشی به صورت سالیانه یا مقطعی بود، با توجه به بلوغ مرکز، حدود سه سال است 
که تقویم هایي را به صورت فصلي طراحي و در ابتداي هر فصل طي بخشنامه اي به بدنه دانشگاه 

اعالم مي شود و کارکنان در یک بازه زماني در این دوره ها ثبت نام  مي نمایند.
اثربخشي کالس ها در رفتارهاي سازماني و انجام وظایف کارکنان چگونه ارزیابي مي شود؟  |

با توجه بازطراحی 
ساختار سازماني، 
در حوزه کارکنان، 

دو فاز طراحي و 
برنامه ریزي آموزشی 
و اجراي آموزش جزو 

ماموریت های مرکز 
و دو فاز نیازسنجی 
آموزشی و ارزیابی 

اثربخشی جزو 
ماموریت های اداره کل 

برنامه ریزی و تحول 
سازمانی تعریف شده 

است
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بر اســاس مدل هاي علمي، چهار ســطح اثربخشي شامل: 
واکنش، یادگیــري، رفتار و نتایج یادگیــري داریم. بعد از 
برگزاري هر دوره، ارزیابي واکنشــی از دوره توســط همه 
دانش پذیران از طریق ســامانه های مدیریت آموزش مرکز 
انجام مي شود و مجموعه عوامل موثر بر دوره مورد سنجش 
قرار می گیرد. معدل و میانگین ارزیابی واکنشــی دوره ها در 
سطح خوبي اســت. از استادان دوره هاي مختلف نیز تقاضا 
مي کنیم که آزمون هاي مستمر قبل، حین و انتهای طول دوره 
داشته باشند تا سطح یادگیري دانش پذیران مورد سنجش قرار 
بگیرد و هر یک از دانش پذیران متناســب با توانمندي هایي 
که در دوره از خود نشان مي دهد موفق به گذراندن دوره یا 
مردود مي شوند. در حوزه اثربخشی رفتار و نتایج الزم است 
در تعامل با اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی این مهم 
مورد توجه بیشــتری قرار گیرد. بــا توجه به پیچیدگی های 
این مراحل، می توان به تقدیرها و بازخوردهای ارســالی از 
مدیران واحدهای دانشگاه اشاره کرد؛ به عنوان مثال، پس از 
برگزاری برخی از دوره ها، ریاست محترم دانشگاه یا مدیران 
ارشد دانشگاه بابت اثربخش بودن دوره در رفتار کارکنان از 

مرکز تقدیر و تشکر نمودند. 
شامل  خدمت  ضمن  کالس هاي  در  شرکت  آیا  |

اعضاي هیأت علمي مي شود؟ 
در حــوزه اعضاي هیأت علمي، ذیل آیین نامه ای که پیشــتر 
اشاره شــد، کمیته برنامه ریزي و نظارت چندین جلسه طی 
سال گذشته تشکیل جلسه داد و در حال حاضر دستورالعمل 

اجرایی افزایــش توانمندی ها و شایســتگی های حرفه ای 
اعضای هیأت علمی و مدیران دانشــگاه تهران تصویب شد 
و ســبد دوره هاي آموزشي براي ســطوح مختلف اعضاي 
هیأت علمي از بدو استخدام تا استادي و پس از آن مشخص 
شــد و هم اکنون در مسیر طراحي و برنامه ریزي براي اجرا 
هستیم. ان شا اهلل خبر شروع برگزاری دوره های ویژه اعضای 
هیات علمی را در قالب تقویم آموزشــي در پاییز امســال 
رونمایي خواهیم کرد. البته قابل ذکر اســت طی سال 139۸ 
و 1399، حســب نیاز و ضرورت توانمندســازی اعضای 
هیات علمــی در بخش یاددهی-یادگیــری الکترونیکي )در 
راســتاي مدیریت پاسخ به ویروس کرونا در بخش آموزش 
عالی( بیش از پنج نوبت دوره های توانمندســاز در تعامل با 

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه برگزار شد.
پست هاي  در  مدیران  انتصاب  اینکه  به  توجه  با  |
براي  آن حوزه است،  در  و مهارت  نیازمند تجربه  مختلف 

توانمندسازي مدیران دانشگاه چه برنامه هایي داشته اید؟ 
 در حوزه مدیران دانشــگاه، طی ســال های 139۶ تاکنون، 
دوره هایي را بر اســاس نیازسنجی هایی که از مدیران ارشد 
دانشگاه انجام می دادیم به صورت موردی برگزار می کردیم، 
اما خبر خوب این است که پیرو آیین نامه که پیشتر اشاره شد 
و در قالب یک طرح کالن، پروژه ای تحت عنوان »طراحی 
مدل شایســتگی های مدیران دانشــگاهی و دوره های مورد 
نیاز« را به ســرانجام رســاندیم که در این طرح،  )به عنوان 
پایلوت برای کشور(، شایســتگی های عمومی و تخصصی 
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هر یک پســت های مدیریتی دانشگاه تهران و نیز دوره های 
عمومی و تخصصی به ازای هریک از پســت های مدیریتی 
دانشگاه تهران احصاء شــدند و مقرر شد نتایج طرح را در 
قالب پرسشــنامه هایی به بدنه مدیریتی دانشگاه و خبرگان 
حوزه ارسال کنیم و مورد اعتباریابی قرار دهیم. در فاز بعدی 
به صورت اولویت بندی و زمان بندی شده در مسیر اجرا قدم 

برمی داریم.
استقبال کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمی از  |

دوره ها چگونه است؟
در بخش کارکنان با توجه به بضاعت مرکز، تعداد دوره هایی 
را در هــر فصل فعال می کنیم که با توجه به اســتقبال زیاد 
همکاران محترم، ظرفیت دوره ها در همان روزهای ابتدایی 
تکمیل می شــود. عالوه بر این، برخی دوره های را حسب 
اعالن نیاز از سوی واحدها و در تعامل با واحدهای دانشگاه 
خــاص آن پردیس یــا واحد برگزار می نماییــم. البته الزم 
اســت که منابع مرکز در حوزه های مختلف سخت افزاری، 
نرم افزاری و مغزافزاری تقویت شود تا بتوانیم شتاب بیشتری 
در این حوزه بگیریم و در این مسیر بی شک نیاز به همراهی 
واحدهای مختلف دانشگاه در حوزه اجرا داریم. شرکت در 
دوره ها برای کارکنان ارزش افزوده دارد، هم از منظر توسعه 
نگرش ها، دانش ها و مهارت هایی که برای پیشــبرد اهداف 
سازمانی و فردی کسب می نمایند و هم از منظر امتیازاتی که 
در مسیر ارزیابی عملکرد و ارتقاء و غیره عاید این همکاران 

خواهد شد.
در بخش اعضای هیأت علمی نیز با توجه به آیین نامه ای که 
پیشــتر اشاره شد، شــرکت و یا تدریس در دوره ها، هم در 
افزایش توانمندی ها و شایســتگی های حرفه ای این عزیزان 
موثر خواهد بود و هم امتیازهایی را در مسیر ترفیع، ارتقاء و 

تبدیــل وضعیت برای اعضای هیات علمی به همراه خواهد 
داشت.

در بخش مدیران دانشــگاه، ما عمدتا با اعضای هیأت علمی 
روبه رو هســتیم که به درجه باالیی از تخصص در رشــته 
خود رســیده اند و سالیان سال نیز تجربه کسب کرده اند، اما 
الزم است شایســتگی ها و مهارت های مدیریتی متناسب با 
حوزه سرپرستی شــان را تقویت نماییم و صالح این است 
که هر مدیــری، مهارت هایــی را قبل و پــس از انتصاب 
کســب نمایند تا بتوانند تصمیمات مطلوب تری را در حیطه 
وظایــف خود اتخاذ نمایند. همچنین وظیفه ما در مرکز این 
اســت که تجربیات این مدیران را قبــل، حین و حتی پس 
از مســئولیت مدیریت، ثبت و ضبط کنیم که ان شــاءاهلل در 
این مســیر با همراهی این عزیزاین قدم برخواهیم داشــت. 
در این بخش نیز هر زمان که متناســب با برنامه های جاری 
دانشــگاه، دوره هایي برگزار گردید با استقبال زیاد مدیران 
مواجه شــد. از این جمله می توان به کالس های مختلفی که 
در پردیس ها و بخش های گوناگون دانشــگاه مانند پردیس 
کشاورزی، باغ نگارســتان و غیره برگزار شد، اشاره نمود. 
البته در نظر گرفتن امتیازات برای مدیرانی که در دوره های 
آموزشی به عنوان مدرس یا فراگیر، حضور و همراهی فعال 

دارند، تشویق کننده خواهد بود. 
| با توجه به شیوع کوید19 مرکز آموزش های ضمن 
خدمت چه برنامه ای برای این شرایط در نظر گرفته و چه 

اقداماتی انجام داده است؟
با توجه به اینکه در انتهای ســال گذشته ویروس کرونا در 
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جهان شیوع پیدا کرد، قبل از ثبت اولین مورد ابتال در ایران، اولین دوره آموزشی با عنوان راه های 
پیشگیری از کرونا را در همایش مورخ 21 بهمن 139۸ برگزار کردیم و این اولین دوره آموزشی با 
موضوع کرونا بود که در دانشگاه های کشور برگزار شد. در ادامه با توجه به روند پیشرفت ویروس 
کرونا، یک بازنگری ســریع در شیوه اجرای دوره ها داشتیم و تالش کردیم از رویکردهای آن الین 
و محتوامحور استفاده کنیم و تا کنون بیش از 50 عنوان دوره در تعامل با مدرسان ضبط و تدوین 
محتوا نمودیم و مجموعه ای برای هر دوره آماده کردیم. شــیوه دوره های آموزشی را خصوص در 
بخش کارکنان از حضوری به سمت محتوامحور و آن الین سوق دادیم. البته حسب مورد با توجه 
به الزام و ماهیت دوره، کالس هایی هم به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشــتی، به 

صورت محدود، برگزار کرده ایم. 
در حوزه اعضای هیـــأت علمی و مدیران نیز همانطور که پیشــتر اشاره شد دور ه ها را به صورت 
آنالین و محتوا محور برگزار نمودیم. از حوزه مدیران دوره هایی که برگزار نمودیم از اســتراتژی 

ترکیبی حضوری و همزمان آنالین بهره بردیم.
ار اقدامات دیگر مرکز در سال 99 می توان به موارد زیر اشاره نمود: تنظیم و ارائه برنامه آموزشی 
برای دورکاری کارکنان، تقویت زیرســاخت های نرم افزاری مرکز، تقویت ســامانه های ارتباطی و 

استفاده از شبکه های اجتماعی و مجازی به سبب ارتباط موثر با بدنه منابع انسانی دانشگاه.
نحوه برگزاری کالس های حضوری در شرایط بحران چگونه بود؟ |

در دوره های حضوری کلیه مالحظات ایمنی، ســالمت و پروتکل های بهداشتی را رعایت کردیم. 
با توجه به اینکه مرکز آموزش های ضمن خدمت ماموریت برگزاری آزمون های داخل دانشگاه از 
جمله آزمون های صالحیت عمومی برای انعقاد قرارداد شرکتی، آزمون اعمال مدرک و غیره را به 
عهده دارد، حتی در ایام کرونا با توجه به ماموریت واگذار شده به مرکز با فاصله گذاری هوشمند 

و مالحظات بهداشتی به صورتی حضوری این آزمون ها را برگزار کردیم. 
ترجیح کارکنان قبل از کرونا شرکت در کالس های حضوری بود. در مو اجهه با بحران کرونا  |

این روند چگونه ادامه خواهد داشت؟
با شیوع ویروس کرونا تحولی در حوزه  شیوه های آموزشی ایجاد شد که ناچاریم به سمت استفاده 
از آموزش محتوامحور و آن الین برویم. استقبال همکاران از دوره های محتوا محور و مجازی نسبتا 
خوب بود و البته این بلوغ و توانایی مرکز آموزش های ضمن خدمت و نیز فراگیران برای اجرای 
این دوره ها در حال تقویت و افزایش است و البته این مهم نیازمند امکانات و زیرساخت هایی نیز 
می باشــد. اگر این امکانات را برای مجموعه فراگیران فراهم کنیم کالس های آن الین اثربخش تر و 

امکان تعامل فراگیران با مدرسان و بتبع آن بهره وری آموزش هم بیشتر خواهد شد. 
در هر صورت پاسخ من به این سوال این است که در ادامه مسیر ما برای برخی دوره ها را متناسب 
با ماهیــت دوره، تولید محتوا نموده و در اختیار همکاران قرار می دهیم. در عین حال بنا داریم از 
بسترهای آن الین هم برخی دوره ها را برگزار نماییم به شیوه تعاملی و دوطرفه، چرا که این مزیت 
را دارد افراد درگیر رفت وآمد نشــوند و از هر جایی بتوانند به دوره دسترســی پیدا کنند. درعین 
حال دوره های حضوری را نفی نمی کنیم و ماهیت برخی دوره ها و توصیه های مدرسان ما را ملزم 
می کند که برخی دوره ها را به صورت حضوری برگزار کنیم، کما اینکه در همین ایام هم با رعایت 

پروتکل ها برگزار کردیم.
در واقع شما آموزش مجازی غیرهمزمان یا آسنکرون را در آموزش کارکنان موثر  نمی دانید؟ |

در حوزه آموزش بزرگساالن، آموزش مجازی غیرهمزمان به تنهایی کافی نیست. طبیعت دوره های 
دانشــجویی کمی متفاوت اســت و روش های مختلف برای او شــاید مناسب باشد. اما در حوزه 
کارکنــان، مدیران و اعضای هیات علمــی که هر یک تجربه و تخصص خــاص خود را دارند، 

درعین حال دوره های 
حضوری را نفی 

نمی کنیم و ماهیت 
برخی دوره ها و 

توصیه های مدرسان 
ما را ملزم می کند 

که برخی دوره ها را 
به صورت حضوری 

برگزار کنیم، کما اینکه 
در همین ایام هم با 

رعایت پروتکل ها 
برگزار کردیم
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کالس های غیرهمزمان و صرفا محتوا محور به تنهایی جوابگو نیست و مدرس به عنوان مربی باید 
نقش هماهنگ کننده بین یادگیرنده ها را داشته باشد. پیشنهاد ما رویکردهای ترکیبی است. ترکیبی 
از سنکرون و آسنکرون چرا که تعامل بین فراگیران با مدرس و فراگیران با هم باید صورت بگیرد.

برای گسترش فعالیت های مرکز چه برنامه هایی در نظر دارید؟  |
مرکز آموزش های ضمن خدمت با توجه به ماموریت های خود یک مرکز مستقل است و بر مبنای 
درآمد-هزینــه باید عمل کند. یکی دیگر از ماموریت های مرکز، آموزش و توانمندســازی نیروی 
انسانی ســازمان های دولتی و خصوصی و سازمان های صنعتی و خدماتی و آحاد جامعه است تا 
بتوانیم دوره ها و خدمات آموزشــی را برای بیرون از دانشــگاه نیز ارائه دهیم و قدم هایی را مسیر 
تعالی منابع انسانی بدنه جامعه ایرانی و حتی فراتر از آن برداریم. دانش بسیاری در دانشگاه تهران 
در حوزه های مختلف نهفته اســت که ما در تالشیم در شــعاع پوشش خود جامعه را ازاین توان 
بهره مند نماییم. در همین مسیر، تالش کردیم دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در قالب 
دوره های حرفه ای-تخصصی، MABهای کوتاه مدت یا DBAهای یکساله، را برای سازمان های 
صنعتی و خدماتی در زمینه های مختلف در تعامل با بدنه دانشگاه و متخصصان دانشگاه و صنعت 

برگزار کنیم. 
هم اکنون بسیاری از نهادها و سازمان های معتبر خصوصی و دولتی مانند وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، برخی بانک ها و صنایع خودروســازی و ...، توانمندسازی مدیران و کارکنان خود را به 
مرکز آموزش هاي ضمن خدمت ســپرده اند و مرکز این آمادگی را دارد که دوره های آموزشــی و 
ســازمانی را برای ارگان  ها و دستگاه های مختلف برگزار کند. یکی از مزیت های مرکز این است 
که فعالیت های ما برای سازمان ها به صورت تخصصی از نظر محتوا، ساعت دوره، مدرسان، شیوه 
برگزاری، و در تعامل با ســازمان های متقاضی به صورت سفارشی شده می باشد که سبب افزایش 

رضایت  شده است.
خبر خوب این است که با توجه به اهداف و برنامه های مرکز و با توجه به تالش ها و فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه توانمندســازی مدیران و کارکنان در داخل و خارج دانشگاه طی سنوات 
گذشته، در تالش هستیم به زودی مجوز کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران و کارکنان 
را از ســازمان اداری و اســتخدامی دریافت نماییم و این مجوز این مزیت را برای دانشگاه ایجاد 
می کند که به عنوان دانشگاه جامع در حوزه افزایش توانمندی ها و شایستگی های کارکنان و مدیران 

و بدنه نیروی انسانی سازمان های دولتی و خصوصی قدم بردارد.
درپایان اگر سخني را ضروري مي دانید. |

از مجموعــه واحدهای ســتاد و صف دانشــگاه که در فازهــای مختلف فرآینــد آموزش با در 
اختیارگذاشتن کالس و امکانات سخت افزاری، نرم ا فزاری و مغزافزاری مرکز را یاری می رسانند، 
تشکر و قدردانی می نمایم. بی شک در مسیر پیش رو به کمک و حمایت بیشتری نیاز داریم. تقاضا 
می کنیم از طریق لینک های ارتباطی نظیر ســایت مرکــز )stc.ut.ac.ir(، ایمیل )stc@ut.ac.ir( و 
کانال های مرکز نظرات ارزشــمند خود را در حوزه های مختلف بفرمایید. دانش نهفته در دانشگاه 
تهران بســیار زیاد اســت و باید مدیریت شــود. مرکز آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و 
حمایــت در مقوله های مختلف مدیریت فرآیند آموزش و در قالب های مختلف تعریغ پایان نامه ها 
و طرح های پژوهشی-کاربردی، جذب کارآموز و امریه و سایر مدل های همکاری اعالن می دارد. 
در پایــان از زحمات خالصانه همکاران بســیار زحمکتش و خوبــم در مرکز آموزش های ضمن 

خدمت تشکر و قدردانی می نمایم.
با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید. |

با آرزوی بهروزی.

یکی دیگر از 
ماموریت های 

مرکز، آموزش و 
توانمندسازی نیروی 
انسانی سازمان های 
دولتی و خصوصی و 
سازمان های صنعتی 

و خدماتی و آحاد 
جامعه است تا بتوانیم 

دوره ها و خدمات 
آموزشی را برای 

بیرون از دانشگاه نیز 
ارائه دهیم و قدم هایی 

را مسیر تعالی منابع 
انسانی بدنه جامعه 

ایرانی و حتی فراتر از 
آن برداریم
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پردیس بین المللی کیش برگزار می کند
دوره مشترک کارشناسی  ارشد 

با همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان

انعقاد تفاهم نامه همکاری  بین پردیس 
فارابی دانشگاه تهران و دانشگاه اسالمی 

ایتالیا

بين المللیاخــــــــــــــــــــــبـــــار



دکتــر ابهای کومار ســینگ، رئیــس اداره همکاری های 
فرهنگی هند، هفتم مرداد 1399، با مســئوالن دانشــکده 

مطالعات جهان دانشگاه تهران، دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده 
مطالعات جهــان، در این دیدار که دکتر محمد ســمیعی، 
رئیس دانشکده مطالعات جهان؛ دکتر جواد شعرباف، مدیر 
اجرایــی کارگاه های آموزش بین الملل دانشــکده و دکتر 
مازیار مظفری فالرتی و دکتــر حمیده موالیی از اعضای 
هیأت علمی گروه مطالعات هند حضور داشتند، در زمینه 
برگزاری کارگاه های مشترک آموزشی، سمینارهای مشترک، 
تبادل استاد و دانشــجو و امضای تفاهم نامه های همکاری 
میان مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تجاری و پژوهشی 
و دانشگاه های هند، گفت وگو و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین در این دیدار دو طرف بر اتخاذ دیپلماســی عمومی 
برای تقویت روابط تجاری و سیاسی دو کشور و مشترکات 

تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران و هند تأکید داشتند.
دکتر ســینگ، رئیس اداره همکاری های فرهنگی هند، در 
بخشــی از سخنان خود تصریح کرد: »با وجود تحریم های 
سنگین آمریکا علیه ایران، از عالقه هند به ایران هرگز کاسته 
نشده اســت، گرچه در این شرایط برقراری روابط دشوار 
اســت. البته امید دارم تا با ایجاد همکاری های مشترک با 
دانشــکده مطالعات جهان دانشــگاه تهران، بتوان گام های 
مؤثــری در ارتقای این روابط در ســطوح مختلف علمی، 

فرهنگی، تجاری و سیاسی برداشت«.
در پایان این دیدار، رئیس اداره همکاری های فرهنگی هند، 
ضمن بازدید از کتابخانه دانشکده مطالعات جهان ،33 جلد 
کتاب در موضوعات مختلف را براي استفاده دانشجویان و 
عالقه مندان مطالعات هند، به کتابخانه این دانشکده اهدا کرد.

پردیس بین المللی کیش برگزار می کند

دوره مشترک کارشناسی  ارشد 
با همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان

ديدار رئيس اداره همکاری های فرهنگی 
هند با مسئوالن دانشکده مطالعات جهان 

دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش دانشــگاه تهران، برای اولین بار با 
همکاری دانشــگاه فورت وانگن آلمان و استادان ایرانی و 
بین المللی دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 
گرایش ساخت و تولید را به زبان انگلیسی برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران بــه نقل از پردیس 

بین المللی کیش، دانشجویان این دوره مشترک، می توانند سال 
اول دوره کارشناسی ارشــد خود را در پردیس بین المللی کیش 
دانشگاه تهران و سال دوم را در دانشگاه فورت وانگن آلمان و در 
انستیتو ماشین کاری دقیق )KSF( سپری کنند. مطابق با تفاهم نامه 
مشترک، این دانشجویان در پایان دوره، دو مدرک تحصیلی از دو 

دانشگاه)Double Degree( دریافت خواهند کرد.
فهرست مطالب درسی و پژوهشی این دوره، براي تقویت 
توانایی های علمی و کاربردی دانش آموختگان در زمینه های 
نوین مدیریت و ســاخت و تولید دقیق، برنامه ریزی شــده 
اســت تا نیاز صنایع پیشــرفته در زمینه هــای دانش فنی و 

نوآوری پویا را برآورده سازد.
نخستین دوره مشــترک بین المللی کارشناسی ارشد مهندسی 
مکانیک گرایش ساخت و تولید از طریق شیوه نامه و مصاحبه 
از سال تحصیلی 1400-1399 و با جذب دانشجویان از داخل 
کشــور آغاز می شــود و از دوره های بعدی با جذب بخشی 
از دانشــجویان بین المللی از کشــورهای مختلف براي ادامه 
تحصیل در رشته مدیریت و ساخت و تولید دقیق در انستیتو 
ماشین کاری دقیق )KSF( دانشــگاه فورت وانگن، از طریق 

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ادامه خواهد یافت.
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به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
پردیس فارابی، تفاهم نامه گســترش همکاری علمی، 
هفتم مرداد 1399، بیــن دکتر علی رضا محمدرضایی، 
رئیس پردیس فارابی دانشــگاه تهران و دکتر پاالدینی، 

رئیس دانشگاه اسالمی ایتالیا به امضا رسید.
در ابتدای این جلسه، دکتر محمدحسن احمدی، مسئول 
هماهنگی انعقاد تفاهم نامه، ضمن اشاره به پیگیری های 
انجام شده، اهتمام و عزم طرفین را برای آغاز همکاری 

مشترک علمی، مهم و جدی توصیف کرد.
ســپس دکتر محمدعلی عبداللهی، مشــاور بین الملل 
پردیس فارابی، تبادل دانشــجو و اســتاد و برگزاری 
دوره های کوتاه مدت در حوزه یادگیری زبان فارسی و 
ایتالیایی را زمینه های خوبی برای گسترش همکاری های 

دوجانبه برشمرد.
در ادامه این جلسه، دکتر علی رضا محمدرضایی، رئیس 
پردیس فارابی دانشــگاه تهران، ضمن تقدیر از رئیس 
دانشگاه اسالمی ایتالیا، براي فراهم آوردن امکان ارتباط 
بین دانشــگاهی تأکید کرد: »دانشــگاه تهران به ارتباط 
و گفت وگوی علمی و دانشــگاهی میان ایران و اروپا 
اهمیت می دهــد و ما آمادگی داریم تــا براي افزایش 
همکاری های دانشــگاهی گام های عملــی و مؤثری 

برداریم«.
دکتر پاالدینی، رئیس دانشــگاه اســالمی ایتالیا، نیز با 
بیان اینکه عالقه بســیاری به کشور ایران دارد، ایجاد و 
گســترش ارتباط علمی میان دو دانشگاه را در شرایط 

کنونی بسیار مهم دانست.

جلســه فوق العــاده اعضای هیــأت مدیــره اتحادیه 
دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه برگزار شد

اتحادیه  جلســه فوق العــاده اعضــای هیأت مدیــره 
دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه، 24 تیر 1399، به صورت 

مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهــران به نقل از 
معاونت بین الملل، در این جلســه که به ریاست دکتر 
محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و رئیس 
فعلی اتحادیه و هم چنین با حضور اعضای هیأت مدیره 
برگزار شــد، حاضران در خصوص موضوعاتی چون 
نحــوه همکاری هــا و فعالیت های آینده بــا توجه به 
شــیوع کووید 19، مرور پیش نویس اساســنامه جدید 
اتحادیــه، تداوم همکاری ها از طریق آموزش آنالین و 
بورس های دانشجویی و تحقیقاتی به گفت وگو تبادل 

نظر پرداختند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری  بين پرديس فارابی دانشگاه تهران 
و دانشگاه اسالمی ايتاليا
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با هدف توسعه همکاری های مشترک، سفیر جدید 
جمهوری نیکاراگوئه در تهران با مسئوالن دانشکده 

مطالعات جهان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه تهران به نقل از 
دانشــکده مطالعات جهان، پیرو امضای تفاهم نامه 
همکاری میان دانشگاه تهران و دانشگاه نیکاراگوئه 
و بــراي برقــراری ارتباط بیشــتر و عملیاتی کردن 
تفاهم نامه منعقده، ایســاک لنین براوو، سفیر جدید 
جمهــوری نیکاراگوئــه در تهران، بــا دکتر محمد 
ســمیعی، رئیس دانشــکده مطالعات جهان و دکتر 
مریم حق روســتا، رئیس مرکز پژوهشی کشورهای 
اســپانیایی زبان، چهــارم شــهریور 1399، دیدار و 

گفت وگو کرد.
در ایــن دیدار لنین براوو، ســفیر نیکاراگوئه، ضمن 
ابالغ پیام دوستی رئیس جمهور نیکاراگوئه به ایران، 
به رشته مطالعات ایران دانشکده ابراز عالقه کرد و 
به بیان اهمیت شناخت ایران از منظر ایرانیان و نه از 

منظر غربیان پرداخت.
وی ضمن تبییــن برقراری ارتباط میان دانشــگاه، 
صنعــت و جامعــه، بر اهمیت نقش دانشــگاه ها و 
به ویژه دانشگاه تهران تأکید کرد و گفت: »با توجه به 
شرایط فعلی و همه گیری کرونا در جهان، از ارسال 
تجهیزات پزشکی ایران به نیکاراگوئه تشکر می کنم. 
کشــور نیکاراگوئه با حدود ۶ میلیون جمعیت و با 
دو فصــل مرطوب و بارانــی و تراکم جمعیت کم 
در شــهرها و روستاها، هم اکنون در وضعیت کنترل 

کرونا قرار دارد«.
در ادامه این دیدار دو طرف براي برقراری و توسعه 
همکاری های مشترک میان دو کشور، تبادل استاد و 
دانشجو، برگزاری کارگاه های مشترک و متعاقب آن 
کمک به گسترش روابط علمی، پژوهشی، فرهنگی 
و تجاری بــه گفت وگــو و تبادل نظــر پرداختند. 
همچنیــن با هدف تحقق همکاری های بیشــتر، بر 

لزوم برگزاری جلسات مشترک تأکید کردند.

با هدف توسعه همکاری های مشترک

سفير جمهوری نياکاراگوئه با مسئوالن دانشکده مطالعات جهان ديدار کرد

120ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126



دانشــگاه در آینــه مطبــوعــات



حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
دانشــگاه تهران در برنامه های اراسموس 
پــالس، در ســال 2020 بــا افزایــش 

چشمگیری روبه رو بوده است.
خبرگزاری فارس، 25 خرداد 1399

رئیس دانشگاه تهران، حرکت به سمت 
آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها را یک 
ضرورت خواند و گفت: تحقیقات نشان 
می دهد در مناطقی که دسترسی به اینترنت 
و امکانــات وجود دارد، آموزش مجازی 

بسیار موثرتر از آموزش حضوری است.
خبرگزاری ایرنا، 26 خرداد 1399

دفتر دانش آموختگان دانشگاه تهران از 
ایجاد فرصت های شــغلی برای دانش 
آموختگان و دانشــجویان این دانشگاه 

خبر داد.
خبرگزاری ایسنا، 3۰ خرداد 1399

رئیس دانشگاه تهران موضوعاتی از جمله 
ســامان دهی نظام آموزش عالی، جایگاه 
دانشگاه  های ایران در جهان، رشد علمی 
کشور، مشــکالت مالی، بودجه ساالنه، 
دانشگاه ها  نقش  مطالعاتی،  فرصت های 
در مقابله با کرونــا، صحت آزمون ها و 
آخرین وضعیت برگــزاری کالس های 

مجازی را تشریح کرد.
خبرگزاری فارس، 3۰ خرداد 1399

یکی از شرکت های فناور مستقر در پارک 
علم و فناوری دانشــگاه تهــران ردیاب 
هوشــمند خودرو را به بازار عرضه کرده 
است که قادر به ارائه اطالعاتی چون میزان 
سرعت، مصرف سوخت و محدوده های 
عبور و مرور خــودرو در موقعیت های 

تعیین شده است.
خبرگزاری ایسنا، 31 خرداد 1399

بنیاد حامیان دانشــگاه تهران در شرایط 
بحــران کرونا با اهــدا 500 میلیون ریال 
به صندوق قرض الحســنه دانشــگاه، از 
دانشجویان برای خرید تبلت حمایت کرد.
خبرگزاری صدا و سیما، ۷ تیر 1399

تعداد 15 نشریه دانشجویی دانشگاه تهران 
در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی 

به صورت الکترونیکی منتشر شدند.
خبرنامه دانشجویان ایران، 4  تیر 1399

انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران 
در نظــر دارد تیم هایــی را برای نگارش 

مقاالت مروری تشکیل دهد.
خبرگزاری ایسنا، 4 تیر 1399

سیزده دانشــگاه برتر کشور در بیانیه ای 
بر برنامه ریزی بــرای ارائه همه دروس 
نظری در نیمســال اول سال تحصیلی 
1400-99 با فرض اجتناب ناپذیر بودن 
آموزش الکترونیکی در نیمسال مذکور 

تاکید کردند.
خبرگزاری ایرنا، ۷ تیر 1399

کتاب »تحلیل سریع سازه های مهندسی 
عمران با استفاده از تئوری گراف تألیف 
دکتر حســین رحامی، دانشیار دانشکده 
علوم مهندســی پردیس دانشــکده های 
فنی دانشــگاه تهران؛ دکتــر علی کاوه، 
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 
علم و صنعت و دکتر ایمان شــجاعی، 
فارغ التحصیل پردیس دانشکده های فنی 
دانشگاه تهران، توسط انتشارات اشپرینگر 

منتشر شد.
خبرگزاری ایسنا، ۸  تیر 1399

دانشکده  دانش آموخته  مشــرقی،  جواد 
ریاضی، آمار و علــوم کامپیوتر پردیس 
علوم دانشــگاه تهران و اســتاد برجسته 
ریاضی دانشــگاه الوال کانــادا، به عنوان 

رئیس انجمن ریاضی کانادا انتخاب شد.
خبرگزاری مهر، 9 تیر 1399

رئیس دانشگاه تهران گفت: آمارها نشان 
می دهد وضعیت اشتغال دانشجویانی که 
تمایل به ماندن در کشــور دارند تا حد 
زیادی خوب اســت، اما تناسب اشتغال 
دانشجویان با رشته های آنها خوب نیست.

خبرگزاری ایرنا، 14 تیر 1399  

اثر مشترک انتشــارات دانشگاه تهران و 
اشــپرینگر، با موضوع مهمترین مناطق 

گهواره تمدن منتشر شد.
سیناپرس، 14 تیر 1399

به مناسبت والدت امام رضا )ع( کتابخانه 
مرکزی، تصاویر تمامی نسخه های خطی 

خود را که در وب ســایت این کتابخانه 
کتابخانه دیجیتال قــرار دارد، به صورت 
رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده است.
خبرگزاری برنا، 13 تیر 1399

مدیر کل مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه 
تهران گفت: در صورتی که در ترم جدید 
دانشــجویان در دانشگاه حضور یابند، از 
آن هــا تعهدنامه کرونایی مبنی بر رعایت 

برخی ضوابط اخذ خواهد شد.
خبرگزاری مهر، 12 تیر 1399

گروهــی از محققان پژوهشــگاه ملی 
اقیانوس شناسی با همکاری دانشگاه تهران 
با اســتفاده از تصاویر ماهواره ای اقدام به 
پایش آالینده های خلیج گرگان کردند و 
در این تحقیقات آنها موفق به ارائه الگویی 
برای پیش بینــی آالینده های این حوضه 

آبریز شدند.
خبرگزاری ایسنا، 14 تیر 1399

لوح تقدیر پویش دانشــجویی »در خانه 
بمانیم«، از ســوی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری به کانون دانشــجویی همیاران 

سالمت روان دانشگاه تهران اعطا شد.
خبرگزاری صدا و سیما، 14 تیر 1399

نخستین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری 
اجتماعی در ســه بخش علمی، ادبی و 
هنری و اعطای »تندیس مسئولیت پذیری 

اجتماعی دانشگاه تهران« برگزار می شود.
خبرگزاری آنا، 15 تیر 1399

هشــت رقم جدید و اصالح شده انگور 
از نوع بیدانه که از ســوی گروه باغبانی 
دانشگاه تهران تهیه شده است، از امسال 
برای تکثیر و استفاده در باغ ها در اختیارات 

باغداران استان قزوین قرار می گیرد.
خبرگزاری ایرنا، 14 تیر 1399

گروهی از محققان آزمایشگاه نانومهندسی 
ســطح دانشــگاه تهران با الهــام از بدن 
نوعی سوسک در صحرای نامیب آفریقا 
دســتگاهی برای تولیــد آب از رطوبت 
طراحی کردند که اخیرا سرمایه گذاری از 
کشور چین متقاضی خرید این محصول 
است و به گفته آنها خط تولید این دستگاه 

در چین راه اندازی می شود.
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خبرگزاری ایسنا، 15 تیر 1399

مدیر امور پذیرش و ارزیابی پارک علم و 
فناری دانشگاه تهران از راه اندازی دبیرخانه 
و شبکه جهش تولید در این پارک در آینده 

نزدیک خبر داد.
خبرگزاری ایرنا، 15 تیر 1399

نانوفناوری  دانشــجوی دکترای رشــته 
پردیس  مهندســی شــیمی  دانشــکده 
دانشکده های فنی، به همراه همسر و دو 

فرزندش در سانحه تصادف درگذشتند.
آفتاب  نیوز، 15 تیر 1399

رئیس دانشگاه تهران بر تشکیل کمیته ای 
مشترک بین دانشگاه های ایران و روسیه 
برای همکاری و به اشتراک گذاری تجارب 
و یافته ها در حوزه مقابله با ویروس کرونا 

تاکید کرد.
خبرگزاری ایرنا، 1۷ تیر 1399

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
گفت: یک شرکت مســتقر در این پارک 
اقدام به تولید دارویی بر پایه مواد گیاهی 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا کرده است 

که در مرحله دریافت مجوز قرار دارد.
خبرگزاری ایرنا، 1۷ تیر 1399

یک هزار کتاب از کتابخانه شخصی مرحوم 
آیت اهلل سید اسماعیل موسوی زنجانی به 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا گردید.
خبرگزاری آنا، 23 تیر 1399

محققان دانشــگاه تهران موفق به ساخت 
دســتگاهی شدند که با نمونه خلط بیمار 
می توانــد بیمــار مبتال به کوویــد19 را 

تشخیص دهد.
خبرگزاری مهر، 23 تیر 1399

برای اولین بار سند مالکیت دانشگاه تهران 
پس از ۸۶ سال صادر شد

دادیران )سایت قوه قضائیه(، 3۰ تیر 1399

طرح ارائه شده توسط دانشجویان مهندسی 
فضای ســبز دانشــگاه تهران در مسابقه 
بین المللی طراحی باغ هوشــمند مسکو 
2020، رتبه ســوم و جایزه ویژه این دوره 

از مسابقات را کسب کرد.
خبرگزاری ایسنا، 31 تیر 1399

ســینمای تاریخی کوی دانشگاه تهران 

احیا می شود.
خبرگزاری فارس، 1 مرداد 1399

انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه تهران با همکاری انجمن 
علمی دانشــجویی گروه مهندسی تولید 
و ژنتیک گیاهی دانشــگاه بوعلی همدان 
دوره ای مجازی با عنوان »کنترل و گواهی 

مزارع بذری غالت« برگزار می کند.
خبرگزاری ایسنا، 4 مرداد 1399

هیأت رئیســه دانشــگاه تهــران در پی 
درگذشت حسین زمردیان، استاد برجسته 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و چهره 
پرافتخار علمی کشور پیام تسلیت صادر 

کرد.
خبرگزاری فارس، 4 مرداد 1399

دکتر حســن ابراهیــم زاده معبود،  چهره 
ماندگار رشــته زیست شناســی دانشگاه 
تهران در اقدامی خیرخواهانه و در راستای 
حمایت از دانشجویان برای تولید و ارتقای 
علم و دانش، تجهیز آزمایشگاه فیزیولوژی 
گیاهی دانشــکده زیست شناسی پردیس 
علوم دانشــگاه تهران را با کمکی بالغ بر 

500 میلیون ریال تقبل کرد.
دیده بان علم ایران، 4 مرداد 1399

نشست آنالین »یادگیری الکترونیکی و 
تاثیر آن بر جامعه« با حضور رئیس مرکز 
فناوری های دیجیتال دانشگاه تهران در 
برگزار  اطالعات  فناوری  فرهنگ سرای 

می شود.
خبرگزاری مهر، 5 مرداد 1399

دانشجویان نوبت دوم و پردیسی دانشگاه 
تهران در مقطــع تحصیالت تکمیلی در 
نامه ای به رئیس دانشگاه تهران درخواست 
کردند شهریه ترم های مجازی نیم بها شود.
 خبرگزاری مهر، ۷ مرداد 1399

تفاهم نامه همــکاری علمی میان پردیس 
فارابی دانشگاه تهران و دانشگاه اسالمی 
ایتالیا، امروز 7 مرداد با حضور مسئوالن دو 

دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
خبرگزاری ایکنا، ۷ مرداد 1399

هیات رئیســه دانشــگاه تهــران در پی 
درگذشت استاد برجسته دانشکده فنی و 

پدر متالورژی ایران پیام تسلیت صادر کرد.
خبرگزاری مهر، 5 مرداد 1399

رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی، 
مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه 
تهران در یادداشــتی به مؤسسات دولتی 
پیشــنهاد داد تا آثار مکتوب شــان را به 

صورت دیجیتالی هم منتشر کنند.
سایت خبری شعار سال، 5 مرداد 1399

مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک 
علم و فناوری دانشــگاه تهران و سازمان 
نقشه برداری کشور با حضور دکتر عباس 
زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران و مهندس مسعود شفیعی 
رئیس سازمان نقشــه برداری کشور روز 

دوشنبه ششم مرداد ماه برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا، ۸ مرداد 1399

انســتیتو ملی بازی سازی و دانشکده فنی 
دانشگاه تهران برای نخستین بار یک دوره 
مشترک آموزش تخصصی بازی سازی با 
موتور یونیتی را برگزار می کنند، دوره ای 
کــه بعد از پایان به شــرکت کنندگان در 
آن گواهی  دانشکده فنی دانشگاه تهران و 

انستیتو ملی بازی سازی اعطا می شود.
خبرگزاری فارس، 12 مرداد 1399

دستگاه اندازه گیری سریع RRR خلط براي 
کمک به تشخیص ویروس کرونا با مجوز 
وزارت بهداشت توســط دانشگاه تهران 

وارد مرحله تجاری سازی شد.
خبرگزاری مهر، 3۰ مرداد 1399

مهدی سنایی، دانشــیار دانشگاه تهران و 
مشــاور ارشد وزیر امور خارجه، با حکم 
رئیس دانشــگاه، به  عنوان مشاور رئیس 
دانشگاه در امور بین الملل و همکاری های 
علمی و دانشــگاهی کشــور روسیه و 

کشورهای اوراسیا منصوب شد.
خبرگزاری فارس، 2 شهریور 1399

بین المللی کیش دانشگاه تهران،  پردیس 
برای اولین بار با همکاری دانشگاه فورت 
وانگن آلمان و استادان ایرانی و بین المللی 
دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی 
مکانیک گرایش ساخت و تولید را به زبان 

انگلیسی برگزار می کند.
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خبرگزاری فارس، 2 شهریور 1399

دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران با 
انتشار پنج گزارش راهکارها و راهبردهای 
مواجهه کسب و کارها با بحران کرونا را 

مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
اقتصادآنالین، ۷ شهریور

چهارمین برنامه »روزی با دانشگاه تهران« 
روز سه شــنبه 1۸ شــهریور به صورت 
مجازی در سایت باشــگاه دانش آموزی 

دانشگاه تهران برگزار می شود.
خبرگزاری مهر، 9 شهریور 1399

معاون دانشجویی دانشگاه تهران از تغییر 
شرایط اسکان در خوابگاه های دانشگاه به 
دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: 
در ترم جدید، ظرفیت خوابگاه  ها  از ۶ نفر 

به 2 نفر کاهش یافته است.
خبرگزاری فارس، 1۰ شهریور 1399

معاون دانشــجویی دانشگاه تهران گفت: 
برای آغاز سال تحصیلی تغییری در اسکان 
خوابگاه هــا نداریم و فقط دانشــجویان 

تحصیالت تکمیلی اسکان داده می شوند.
خبرگزاری دانشجو، 14 شهریور 1399

معاون آموزشــی دانشــگاه تهران گفت: 
کالس های آموزشــی این دانشگاه برای 
دانشــجویان ورودی قبل از 29 شهریور 
آغاز می شــود. براساس شرایط به وجود 
آمده ناشی از شیوع کرونا، شیوه برگزاری 
کالس ها به صورت الکترونیکی و آنالین 

خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا، 15 شهریور 1399

تقاضای 3۸7 دانشــجوی دانشگاه تهران: 
ثبت نام نیم بهای نوبت دوم و خودگردان ها.
انصاف نیوز، 15 شهریور 1399

رئیس دانشگاه تهران گفت: مراسم آغاز 
سال تحصیلی جدید دانشگاه ها با حضور 
مجازی رئیس جمهور در دانشگاه تهران 

برگزار می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان، 13 شهریور 1399

چهارمین برنامه »روزی با دانشگاه تهران« 
روز ســه شنبه 1۸ شــهریور به صورت 
مجازی در سایت باشــگاه دانش آموزی 

دانشگاه تهران برگزار می شود.

واحد مرکزی خبر،15 شهریور 1399

نتایج مطالعات عضو هیأت علمی پردیس 
علوم دانشگاه تهران، مبنی بر شواهدی از 
یک اقیانوس عظیم بر روی مریخ توسط 

انجمن نجوم امریکا معرفی ویژه شد.
خبرگزاری صدا و سیما، 16 شهریور 1399

دانشــگاه تهران با هدف کاهش مراجعه 
حضوری دانشــجویان سامانه »پیشخوان 

خدمت« راه اندازی کرد.
خبرگزاری ایسنا، 16 شهریور 1399

نتایج یــک پژوهش نشــان می دهد که 
آب درمانی بــه صورت قابــل توجهی 
مهارت هــای ارتباطی کــودکان مبتال به 

اختالل اوتیسم را افزایش می دهد.
خبرگزاری ایسنا، 16 شهریور 1399

رویکرد های  مجازی  بین المللی  همایش 
زیست شناسی، پزشــکی و علوم پایه به 
کوویــد19، با همکاری دانشــگاه تهران 

برگزار می شود.
خبرگزاری صدا و سیما، 16 شهریور 1399

نمایشگاه »یک صد سال روابط دیپلماتیک 
ایران و ســوئیس« در تهــران با حضور 
وزیر خارجه سوئیس و معاون وزیر امور 

خارجه کشورمان برگزار شد
خبرگزاری برنا، 1۷ شهریور 1399

 شــماره دوم »ساعی« نشــریه علمی ـ 
تخصصــی انجمن علمی دانشــجویی 
جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران 

منتشر شد.
خبرگزاری ایسنا،  16 شهریور 1399

مراســم رســمی آغاز ســال تحصیلی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روز 
یکشنبه 23 شــهریور در دانشگاه تهران 

برگزار می شود.
خبرگزاری آنا، 2۰ شهریور 1399

رییــس پردیــس بیــن المللــی کیش 
دانشگاه تهران؛تاسیس شعب مشترک با 

دانشگاه های بین المللی و جهان اسالم.
خبرگزاری صداوسیما، 21 شهریور 1399

بازدید اســتاندار هرمزگان از پردیس بین 
المللی کیش دانشگاه تهران.

سایت خبری الف، 21 شهریور 1399

سازمان هواشناسی کشــور و دانشگاه 
تهــران با هدف اســتفاده از امکانات و 
تجهیزات، تبادل دانش و تجربه و انجام 
پروژه های تحقیقاتی تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
فصل تجارت، 21 شهریور 1399

نمایشگاه »یک صد سال روابط دیپلماتیک 
ایران و ســوئیس« در تهــران با حضور 
وزیر خارجه سوئیس و معاون وزیر امور 

خارجه کشورمان برگزار شد.
خبرگزاری برنا، 1۷ شهریور 1399

رئیس دانشــگاه تهران: دانشجویان دوره 
کارشناسی می توانند در دو رشته صاحب 

نظر و مهارت شوند.
ایسکانیوز،16 شهریور 

وبینار آموزشی »جست و جو در پایگاه های 
اطالعــات علمی« با همــکاری انجمن 
بیوتکنولوژی و  های علمی، دانشجویی 
اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

تهران برگزار می شود. 
خبرگزاری ایسنا، 22 شهریور 1399

سازمان هواشناسی کشــور و دانشگاه 
تهــران با هدف اســتفاده از امکانات و 
تجهیزات، تبادل دانش و تجربه و انجام 
پروژه های تحقیقاتی تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
فصل تجارت، 21 شهریور 1399

رشته های مطالعات ترکیه و مطالعات رژیم 
صهیونیستی در دانشکده مطالعات جهان 

دانشگاه تهران راه اندازی شد.
خبرگزاری مهر، 22 شهریور 1399

ســال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی امروز یکشــنبه 23 
شهریور با حضور مجازی دکتر روحانی 
رئیس جمهوری در دانشگاه تهران به طور 

رسمی آغاز شد.
خبرگزاری ایرنا، 23 شهریور 1399

در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید؛
دکترنیلی احمدآبادی: عدم توجه نخبگان 
به علوم پایــه یکی از نگرانی های جامعه 

علمی است.
خبرگزاری دانشجو، 23 شهریور 1399
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جـــــــــــــــــــــــدول هـا
انتصاب، ارتقاء، بازنشستگی، تقدیر و تشکر، ماموریت



انتصـــابــــات

پردیس ابوریحان
تاریخ انتصابانتصابرتبه علمينام و نام خانوادگي

99/۶/2معاون اداري و مالي پردیس )3سال(دانشیاردکتر اکبر عرب حسیني

پردیس البرز
99/4/4معاون اجرایي پردیس )3سال(دانشیاردکتر سیداحمد فیروزآبادي

99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهراندانشیاردکتر یونس نوربخش

پردیس فارابي
99/4/31سردبیر مجله پژوهش هاي فقهي )3سال(دانشیاردکتر محمدجواد ارسطا

99/3/19معاون مؤسسه مطالعات حقوق انرژي )3سال(دانشیاردکتر محمد ساردوئي نسب

پردیس دانشکده هاي فني
99/1/1۶عضو حقیقي هیأت امناي پژوهشکده سامانه هاي هوشمند دانشگاهاستاددکتر قاسم عموعابدیني

99/3/24عضو کمیته ارزیابي فني بازرگاني دانشگاه تهران )2سال(استاددکتر مهدي قاسمیه
99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهراناستاددکتر محمود کمره اي
99/4/1عضو شوراي عالي معماري و فني دانشگاه تهراناستادیاردکتر بهرنگ سجادي

99/2/31تمدید عضویت هیأت علمي وابسته )3سال(استاددکتر وحیدرضا اوحدي
99/5/20عضو هیأت امنا مؤسسه علوم و فناوري هاي کوانتومي )5سال(استاددکتر رضا فرجي دانا
99/5/25عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش هاي جغرافیاي انساني )3سال(استاددکتر رامین کیوان

99/۶/1۸معاون فني مدیریت اجرایي شهر دانش )3سال(استاددکتر مهدي قاسمیه
99/۶/15عضو شوراي سیاستگذاري و برنامه ریزي باشگاه دانش آموزياستاددکتر محمود کمره اي

پردیس کشاورزي و منابع طبيعي
99/3/24عضو کمیته ارزیابي فني بازرگاني دانشگاه تهران )2سال(استاددکتر ابراهیم امیري تکلداني

99/3/25مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات )2سال(استاددکتر حسن علیزاده
99/3/31رئیس مرکز تحقیقات بین المللي بیابان پردیساستاددکتر حسین آذرنیوند

9۸/12/27تمدید مدیر گروه علوم و مهندسي صنایع غذایي )2سال(استاددکتر سیدهادي رضوي
99/4/1۸مشاور رئیس پردیس و رئیس اداره برنامه ریزي و بودجه )2سال(استاددکتر رضا طالیي حسنلویي

99/5/۸مشاور رئیس، دبیر و هماهنگ کننده شوراهاي )2سال(دانشیاردکتر حسین موسي زاده
99/5/15مسئول حراست پردیس-سعید پیروزي

99/5/20سرپرست معاونت آموزشي دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي )۶ماه(استاددکتر علي اسدي

99/۶/4عضو هیأت تحریریه نشریه مهندسي بیوسیستم ایران )3سال(دانشیاردکتر محسن لبافي مزرعه شاهي

99/۶/4عضو هیأت تحریریه نشریه مهندسي بیوسیستم ایران )3سال(استاددکتر محمود امید

99/۶/4عضو هیأت تحریریه نشریه مهندسي بیوسیستم ایران )3سال(استاددکتر شاهین رفیعي
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99/۶/4تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه مهندسي بیوسیستم ایران )3سال(استاددکتر فرامرز خدائیان چگني

99/۶/4تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه مهندسي بیوسیستم ایران )3سال(استاددکتر زهرا امام جمعه

99/۶/4تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه مهندسي بیوسیستم ایران )3سال(استاددکتر علي رجبي پور

99/۶/4تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه مهندسي بیوسیستم ایران )3سال(استاددکتر حسین مبلي

دکتر کرامت اله رضائي تیره 
99/۶/4سردبیر مجله مهندسي بیوسیستم ایران )3سال(استادشبانکاره

99/5/1۶تمدید معاون  دانشجویي  و  فرهنگي  پردیس )3سال(دانشیاردکتر مصطفي اویسي

99/5/24تمدید رئیس پارک علم و فناوري )3سال(استاددکتر عباس زارعي هنزکي

پردیس هنرهاي زیبا
99/4/1عضو شوراي عالي معماري و فني دانشگاه تهران )2سال(استاددکتر اسفندیار زبردست

دانشکده ادبيات و علوم انساني
99/5/7عضو هیأت تحریریه نشریه ادیان و عرفان )3سال(استاددکتر منوچهر اکبري

2۶/ 4/ 99   تمدید مدیر گروه آموزشي زبان  و  ادبیات  فارسي )2سال(دانشیاردکتر روح اله هادي

99/5/12رئیس مؤسسه باستان شناسي )3سال(استادیاردکتر مصطفي ده پهلوان

دانشکده الهيات و معارف اسالمي
99/5/7عضو هیأت تحریریه نشریه فلسفه و کالم اسالمي )3سال(دانشیاردکتر عباس یزداني

99/5/7عضو هیأت تحریریه نشریه فقه و مباني حقوق اسالمي )3سال(دانشیاردکتر محمدعادل ضیائي

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه فقه و مباني حقوق اسالمي )3سال(دانشیاردکتر سیدمحمد حسیني

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه فقه و مباني حقوق اسالمي )3سال(استاددکتر سعید نظري توکلي

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه ادیان و عرفان )3سال(دانشیاردکتر قربان علمي

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه ادیان و عرفان )3سال(دانشیاردکتر مجتبي زرواني

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه ادیان و عرفان )3سال(استاددکتر فتح اهلل مجتبایي

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه ادیان و عرفان )3سال(استاددکتر احد فرامرز قراملکي

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه فلسفه و کالم اسالمي )3سال(استاددکتر احد فرامرز قراملکي

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه فلسفه و کالم اسالمي )3سال(دانشیاردکتر عبدالرسول کشفي

99/5/7تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه فلسفه و کالم اسالمي )3سال(دانشیاردکتر قربان علمي

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي
99/3/24معاون اداري و مالي دانشکده )3سال(دانشیاردکتر علي اکبرنژاد قره لو

دکتر ابراهیم علي دوست 
99/3/31معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده )3سال(دانشیارقهفرخي

99/4/4عضو هیأت تحریریه نشریه مدیریت ورزشي )3سال(دانشیاردکتر مهرزاد حمیدي
دکتر ابراهیم علي دوست 

99/4/4عضو هیأت تحریریه نشریه مدیریت ورزشي )3سال(دانشیارقهفرخي
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14/ ۶/ 9۸تمدید مدیر گروه آموزشي بهداشت و طب ورزشيدانشیاردکتر هومن مینونژاد

99/4/4عضو هیأت تحریریه نشریه رشد و یادگیري حرکتي - ورزشي )3سال(استاددکتر رسول حمایت طلب

99/4/4عضو هیأت تحریریه نشریه رشد و یادگیري حرکتي - ورزشي )3سال(دانشیارفضل اله باقرزاده

دانشکده جغرافيا
99/1/1۶عضو حقیقي هیأت امناي پژوهشکده سامانه هاي هوشمند دانشگاهدانشیاردکتر محمد باقر قالیباف

99/5/25تمدید عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش هاي جغرافیاي انساني )3سال(دانشیاردکتر حسن کامران دستجردي
99/5/25عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش هاي جغرافیاي انساني )3سال(استاددکتر کرامت اله زیاري

دانشکده حقوق و علوم سياسي
3/ 7/ 139۸تمدید رئیس مؤسسه مطالعات حقوق انرژي )3سال(دانشیاردکتر الهام امین زاده

دانشکده دامپزشکي
99/3/31مدیر گروه آموزشي بهداشت و کنترل مواد غذایي)2سال(دانشیاردکتر نگین نوري

99/4/1۶رئیس بیمارستان دام هاي کوچک)2سال(دانشیاردکتر داریوش شیراني
99/۶/1۶مدیر گروه آموزشي علوم پایه )2سال(دانشیاردکتر جواد صادقي نژاد

دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي
99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهراندانشیاردکتر الهه حجازي موغاري
99/5/2۸عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاه )1سال(دانشیاردکتر الهه حجازي موغاري
99/4/4عضو هیأت تحریریه نشریه رشد و یادگیري حرکتي- ورزشي )3سال(استاددکتر محمدعلي بشارت

دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي
99/4/21مدیر گروه آموزشي زبان و ادبیات روسي)2سال(استاددکتر حسین غالمي
15/ 5/ 99 تمدید رئیس  پژوهشکده زبان ملل )3سال(دانشیاردکتر نادر حقاني

دانشکده علوم اجتماعی
99/3/25مدیر گروه آموزشي جمعیت شناسياستادیاردکتر فاطمه ترابي

99/4/25سرپرست معاونت اداري و مالي دانشکدهاستادیاردکتر سید مهدي اعتمادي فرد
99/5/2۸عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاه )1سال(استادیاردکتر سید مهدي اعتمادي فرد

99/۶/15سرپرست معاونت اداري و مالي دانشکدهاستادیاردکتر زهره انواري

دانشکده علوم و فنون
دکتر علي حسین رضایان 

99/۶/1رئیس دانشکده علوم و فنون نوین )3سال(دانشیارقیه باشي

دانشکده کارآفریني
99/5/2۸عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاه )1سال(دانشیاردکتر غالمحسین حسیني نیا

دانشکده مدیریت
99/1/1۶عضو حقیقي هیأت امناي پژوهشکده سامانه هاي هوشمند دانشگاهاستاددکتر رضا راعي

99/5/1سرپرست اداره کل امور مالي دانشگاهاستادیاردکتر آرش تحریري

دانشکده مطالعات جهان
99/2/31عضویت هیأت علمي وابسته )3سال(دانشیاردکتر مریم حق روستا
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مؤسسه ژئوفيزیک
99/3/24عضو کمیته ارزیابي فني بازرگاني دانشگاه تهران )2سال(استادیاردکتر محمدرضا حاتمي
99/5/25عضو هیأت اجرایي منابع انساني دانشگاهاستادیاردکتر محمدرضا حاتمي
99/5/7عضو “کارگروه زمین و مسکن دانشگاه تهران” )2سال(استادیاردکتر احمد سدیدخوي

مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللي آموزش زبان فارسي
99/5/۶معاون علمي مؤسسهاستادیاردکتر هادي ویسي

معاونت آموزشي
99/5/2۸عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاه )1سال(استاددکتر سیدحسین حسیني

99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهراندانشیاردکتر حسن ابراهیمي

99/5/7عضو “کارگروه زمین و مسکن دانشگاه تهران” )2سال(استاددکتر علي طاهري میرقائد

99/5/7عضو هیأت تحریریه نشریه ادیان و عرفان )3سال(دانشیاردکتر حسن ابراهیمي
دکتر احسان سیدجعفري 

 21/ 12/ 9۸تمدید رئیس  مرکز  استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران )3سال(دانشیاراولیائي نژاد

معاونت اداري و مالي
99/3/31عضو شوراي پارک علم و فناوري دانشگاه )2سال(استاددکتر سعید یزداني

99/5/2۸عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاه )1سال(استاددکتر سعید یزداني

معاونت پژوهشي
99/3/31عضو خبره هیأت امناي مؤسسه ابررایانش دانشگاه تهران )3سال(-مهندس ابوالفضل روحاني

99/3/31عضو خبره هیأت امناي مؤسسه ابررایانش دانشگاه تهران )3سال(-مهندس محمد نجفي

99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهراناستاددکتر محمدرضا نقوي

99/5/2۸عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاه )1سال(استاددکتر محمد رحیمیان

99/5/20رئیس هیأت امنا مؤسسه علوم و فناوري هاي کوانتومي )5سال(استاددکتر علي اکبر صالحي

معاونت فرهنگي

عضو و رئیس شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه دانشیاردکتر مجید سرسنگي
99/4/17تهران

دبیر و عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
99/4/17تهران

99/5/2۸دبیر و عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاهدانشیاردکتر مجید سرسنگي

تمدید مدیرکل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه استاددکتر رحمت اله اللهیاري
13/ 4/ 99)3سال(

99/5/7عضو “کارگروه زمین و مسکن دانشگاه تهران” )2سال(استاددکتر رحمت اله اللهیاري

معاونت خدمات دانشجویي
99/5/2۸عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاه )1سال(استاددکتر سعید حبیبا

99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهران-محمد طاهري ریکنده

ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126  129



اداره کل امور حقوقي
99/3/24عضو کمیته ارزیابي فني بازرگاني دانشگاه تهران )2سال(-فاطمه الهلویي زارع

اداره کل امور رفاهي
99/5/7عضو “کارگروه زمین و مسکن دانشگاه تهران” )2سال(-مهندس محمدعلي گودرزي

99/5/7عضو “کارگروه زمین و مسکن دانشگاه تهران” )2سال(-فاطمه یوسفي مقدم

اداره کل حراست
99/4/11سرپرست مدیریت حراست-دکتر حسن یدائي سیاهپوش

99/5/۸معاون حفاظت فیزیکي-عباس عبدالمحمدي

اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومي
99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهراناستاددکتر سیداحمدرضا خضري

99/5/15مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه تهراندانشیاردکتر سیدجمال موسوي

تغییر از رئیس مرکز گزینش هیأت علمي و کارکنان دانشگاه تهران        به دانشیاردکتر سیدجمال موسوي
99/5/15سرپرست مرکز گزینش اعضاي هیأت علمي و کارکنان

دانشیاردکتر مهدي سنائي
مشاور  رئیس  دانشگاه  در  امور  بین الملل و  همکاري هاي علمي  و  دانشگاهي  
کشور روسیه  و  همچنین کشورهاي  اوراسیا  و  دبیر اجالس دانشگاه هاي برتر 

ایران و روسیه
99/5/22

99/5/2۸عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاه )1سال(دانشیاردکتر سیدجمال موسوي

99/۶/1۶دبیر اجالس رؤساي دانشگاه هاي بزرگ کشوردانشیاردکتر سیدجمال موسوي

اداره کل طرح هاي عمراني و پشتيباني
99/۶/1مدیرکل پشتیباني و طرح هاي عمراني دانشگاهاستادیاردکتر جابر سلطاني

99/۶/4کارشناس خبره منتخب رئیس دانشگاه در کمیسیون مزایده و مناقصهاستادیاردکتر جابر سلطاني

اداره کل منابع انساني 
99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهراناستادیاردکتر محمدرضا حاتمي

99/5/7عضو “کارگروه زمین و مسکن دانشگاه تهران” )2سال(استادیاردکتر محمدرضا حاتمي

99/4/22سرپرست اداره کل منابع انسانياستادیاردکتر روح اله نصرتي

بنياد حاميان دانشگاه
99/5/7عضو “کارگروه زمین و مسکن دانشگاه تهران” )2سال(-دکتر ناصر غالمي

نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران
حجت االسالم والمسلمین جناب 

99/4/17عضو شوراي اعطاي تندیس مسئولیت  پذیري اجتماعي دانشگاه تهران-آقاي دکتر محمد مهدي کرمی
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بازنشستــــگان
پردیس ابوریحان

تاریخ اجراي حکمسمتنام و نام خانوادگي
15/ 10/ 99   عضو قرارداديعباس پازوکی

لغو بازنشستگياستاددکتر علی اکبر خادم
99/7/1استادیاردکتر حمید عادلی منش

99/10/1کارشناس مسئول مزرعه علوم زراعیصادق اسدي یکتا
پردیس دانشکده های فنی 

99/۶/1رانندهسیدعظیم میري
2۸/ 12/ 99رئیس اداره دفتر سفارش و تامین تجهیزات پردیسسیدامین مرادي ساالري

99/5/1کاردانسیده زهرا هاشمی خرم کوهی
99/12/2۸کارشناس مسئول خدمات آموزشيعلي کریمي
99/9/1کاردان خدمات آموزشيسیما بهرامي

پردیس فارابي
99/4/1عضو قرارداديحسن افشاري

99/۶/1عضو قرارداديسید محمد سیدي
99/۶/1مامور حفاظت فیزیکیسید عیسی سیدنژاد الکمه سري

پردیس علوم
2۸/ 12/ 99 تلفنچيعباس پار

99/5/1عضو قرارداديمهناز حاجتمندي
99/7/1کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزيسهیال صمدي

پردیس کشاورزی و منابع طبيعی
20/ 12/ 99عضو قرارداد معیناسمعیل قربانی

لغو بازنشستگيکارشناس حفاظت فیزیکينورالدین یوزباشي
99/11/1کارشناس حسابداريبهروز مسلمي
99/7/1کارشناس آزمایشگاهکمال قدردان

99/7/1مامور حفاظت فیزیکي پردیسحسین دیني بشرویه
99/10/1باغبانمجید رهبر زارع

99/7/1استاددکتر اردشیر نجاتی جوارمی
99/7/1دانشیاردکتر حسن مهربانی یگانه

پردیس هنرهاي زیبا
99/7/1استادیاردکتر سید امیر منصوری

دانشکده ادبيات و علوم انسانی
99/۶/1کارشناس مسئولزهرا جهانبخش

دانشکده الهيات و معارف اسالمي
99/11/1کمک کارشناس امور دانشجویيمریم پیازچیان لنگرودي

99/12/1متصدي چاپ و تکثیرعباس پازوکي
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دانشکده جغرافيا 
99/10/1کمک کارشناسصفر گیالني

دانشکده حقوق و علوم سياسی
99/7/1استاددکتر احمد نقیب زاده
99/7/1رئیس ادارهسیدمحمدرضا میري

دانشکده دامپزشکي
99/۶/1مراقب داممحسن یوسفي
دانشکده علوم اجتماعي

99/9/1کارشناس حسابداريرسول گرشاسبي
دانشکده کارآفریني

99/۸/1رئیس امور اداري و پشتیبانياسفند بزرگي ولمي
دانشکده مدیریت

99/7/1کمک کارشناس خدمات آموزشياکرم السادات حاجي میرعبدالمجید
99/9/1کارشناس مسئول دفتر و روابط عمومي دانشکدهانسیه شکري

مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللي آموزش زبان فارسي
99/12/2۸کارشناس مسئولمانا شایسته

معاونت آموزشي

کارشناس مسئول ارتقاي اعضاي هیات علمي اداره کل نصیرالدین کاظمي حقیقي
99/12/2۸برنامه ریزي و نظارت آموزشي

معاونت اداري و مالي
99/7/1کارشناس محترم حسابداري اداره کل امور مالیفریدون ابراهیمي

معاونت بين الملل
99/5/1کارشناس مسئول اطالع رساني اداره کل روابط بین المللفرخ عزیزي

معاونت پژوهشي
99/11/1کارپردازحسین مسجدي
99/12/2۸کارشناس کتابداريحکیمه حشمتي

معاونت طرح و برنامه
99/۶/1معاون اداره کل برنامه ریزي و تحول سازمانياسماعیل صمدي

معاونت خدمات دانشجویي
1/ 7/ 99عضو پیماني مرکز بهداشت و سالمتنورمحمد بیات
99/۶/1کمک کارشناس رادیولوژیصدیقه رام پور

99/۶/15دندانپزشکدکتر فاطمه باقرزاده
اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 

99/۶/1نامه رساننجف شهسواري
اداره کل حراست 

99/7/1مامور حفاظت فیزیکیزین العابدین باللی ورنوسفادرانی
اداره کل طرح هاي عمراني و پشتيباني

99/7/1کمک کارشناسمرضیه حاجي میرزامسیح
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تقديـــر و تشـــکر

پردیس ابوریحان

در دوران مسئوليت قبليرتبه علمینام و نام خانوادگی

معاونت اداري و مالي پردیساستادیاردکتر جابر سلطاني

پردیس دانشکده هاي فني

مدیرکل پشتیباني و طرح هاي عمراني دانشگاهاستاددکتر مهدي قاسمیه

رئیس دانشکده علوم و فنون نویناستاددکتر محمود کمره اي

پردیس فارابي

سرپرست گروه آموزشي مدیریت بازرگاني و کسب و کار استادیاردکتر آصف کریمي
دانشکده مدیریت و حسابداري

پردیس کشاورزي و منابع طبيعي

سرپرست حراست پردیس-حسن عالءالدین

مدیر گروه زراعت و اصالح نباتاتدانشیاردکتر عبدالهادي حسین زاده

رئیس اداره برنامه ریزي و بودجه پردیساستاددکتر ابراهیم امیري تکلداني

معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده اقتصاد و استاددکتر سیدحمید موحدمحمدي
توسعه کشاورزي

پردیس هنرهاي زیبا

مدیریت دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس-دکتر یوسف زینال زاده

دانشکده الهيات و معارف اسالمي

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومي استاددکتر سیداحمدرضا خضري
دانشگاه

دبیر اجالس رؤساي دانشگاه هاي بزرگ کشوراستاددکتر سیداحمدرضا خضري
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دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي

معاونت اداري و مالي دانشکدهدانشیاردکتر ابراهیم علي دوست قهفرخي

معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلياستاددکتر رحمن سوري

دانشکده دامپزشکي

مدیریت گروه آموزشي بهداشت و کنترل مواد غذایياستاددکتر ابوالفضل کامکار

معاونت اجرایي پردیس البرزاستاددکتر مهدي وصفي مرندي

مدیریت گروه آموزشي علوم پایهاستاددکتر مرتضي زنده دل خیبري

دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي

مدیریت گروه آموزشي زبان و ادبیات روسيدانشیاردکتر علي مدایني اول

مسئولیت دبیرخانه اتحادیه دانشگاه هاي ایران و روسیهاستاددکتر سیدحسن زهرائي

دانشکده علوم اجتماعي

مدیریت گروه آموزشي جمعیت شناسياستادیاردکتر مجید کوششي

سرپرستي معاونت اداري و مالي دانشکدهاستادیاردکتر روح اله نصرتي

سرپرستي معاونت اداري و مالي دانشکدهاستادیاردکتر سید مهدي اعتمادي فرد

دانشکده علوم و فنون نوین

معاونت اداري و مالي سازمان توسعه و سرمایه گذاريدانشیاردکتر علي حسین رضایان قیه باشي

دانشکده مدیریت

مدیرکل امور مالي دانشگاهاستادیاردکتر محمد مرادي

مؤسسه ژئوفيزیک

مدیرکل اداره منابع انسانياستادیاردکتر محمدرضا حاتمي

اداره کل حراست

مدیرکل حراست-دکتر اسماعیل سلیماني

تصدي معاونت حفاظت فیزیکي-مجید میرزائي
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ارتقــــا

پردیس دانشکده هاي فني

تاریخ ارتقاءرتبه جدید علمینام و نام خانوادگی

99/4/4دانشیاردکتر بهرنگ سجادي

99/4/1۸دانشیاردکتر رضا سلطاني

99/4/1۸دانشیاردکتر احمد کلهر

99/5/1دانشیاردکتر لیال یوسفي

99/5/29دانشیاردکتر رحیم علي عباسپور

پردیس علوم
99/3/21استاددکترعلي رضا شاکري

99/4/4استاددکتر ابراهیم کیان مهر

99/4/4دانشیاردکتر یاسمن سلمکي

99/4/1۸دانشیاردکتر خسرو حسني

99/5/1دانشیاردکتر حسین سبزرو

99/5/15دانشیاردکتر حمید مقیمي

پردیس کشاورزي و منابع طبيعي
99/5/15دانشیاردکتر طیبه مصباح زاده

پردیس هنرهاي زیبا
99/4/4دانشیاردکتر الهام اندرودي

دانشکده ادبيات و علوم انساني
99/۶/12دانشیاردکتر محمد اسماعیل اسمعیلي جلودار

دانشکده الهيات و معارف اسالمي
99/5/1استاددکتر سعید نظري توکلي

دانشکده حقوق و علوم سياسي
99/3/21دانشیاردکترسید نصراله ابراهیمي

دانشکده دامپزشکي
99/5/29دانشیاردکتر جالل حسن

ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126  135



ماموريت ها و سفرهای علمی

پردیس دانشکده هاي فني

مدتهدفکشورگروهرتبه علمینام و نام خانوادگی

99/4/14 تا 99/5/13مأموریت پژوهشيآمریکابرق و کامپیوتراستاددکتر حمید سلطانیان زاده

پردیس هنرهاي زیبا

آلمانشهرسازياستادیاردکتر پارسا ارباب

شرکت در کنفرانس بین المللي
 Real CORP2020:Shaping Urban Change

 and Livable City Region for the21th
Century”

99/۶/25 تا 99/۶/2۸

یونانشهرسازياستادیاردکتر پارسا ارباب

شرکت در کنفرانس بين المللي
CSUM2020

 5th Conference on Sustainable Urban
Mobility

99/3/2۸ تا 99/3/30

پارک علم و فناوري

بازدید از ساختمان ژئوفیزیک دانشگاه کرمانشاهمتالورژي و مواداستادعباس زارعي هنزکي
99/4/11 تا 99/4/12تهران در شهر کرمانشاه

دانشکده علوم و فنون نوین
99/4/1۸استاددکتر سید مرتضي حسیني

99/5/15دانشیاردکتر حسن جلیلي

99/5/29دانشیاردکتر مهرداد خاک بیز

99/5/29دانشیاردکتر مرتضي ابراهیمي

دانشکده مدیریت
99/5/1دانشیاردکتر سعید روحاني

دانشکده مطالعات جهان
99/3/21دانشیاردکتر محمدجواد ظریف

مؤسسه ژئوفيزیک

99/5/15دانشیاردکترعلي مرادي

99/5/15دانشیاردکتر ژامک نور محمدي کوهانستاني
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The 5th Rectors’ Forum for 
Top Iranian and Russian 
Universities

 Iranian universities advance 
in Leiden Ranking

UT Student Scientific 
Associations win the first 
rank in the 12th International 
Student Festival of Harkat



International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

According to an official letter No. 11.41623 
dated 11 June, 2020 signed by Head of Center 
for International Interaction of Science and 
Technology , Vice Presidency for Science and 
Technology , University of Tehran Science and 
Technology Park (UTSTP) ranked first among 
the collaborating science and technology parks 
on cooperation with Iranian experts and entre-
preneurs abroad. 
The exact text of the letter reads as follows: 
 H.E. Dr. Zarei Hanzaki
President of University of Tehran Science and 
Technology Park (UTSTP) 
Subject: UTSTP ranked first among the collab-
orating science and technology parks on coop-
eration with Iranian experts and entrepreneurs 
abroad
In the light of ideal and appreciable performance 
of UTSTP in performing “ Program of coopera-
tion with Iranian experts and entrepreneurs ab-
orad” , hereby we would like to congratulate on 
having obtained the first rank among the part-
ner science and technology parks in the general 

ranking of collaborator bases and express our 
thanks for the efforts of your team in improving 
the goals of the mentioned program. 
It is worth mentioning that the basic indicators 
for the evaluation of this term are as follows: 
Applicants’ satisfaction in collaboration with 
the partner base 
Quality of collaboration 
Performance of the liaison staff of the base 
Contribution in the project of collecting coop-
eration reports 
Volume of cooperation in the partner base 
At the end, expressing our appreciation for 
the efforts made by UTSTP , in particular Ms. 
Amiriyan , In Charge of International Affairs 
and Ms. Taheri ( Liaison Staff), we would like 
to wish the continuity of this success in the fu-
ture terms. 
 Mehdi Ghalenowi 
Head of Center for International Interaction of 
Science and Technology 
Vice Presidency for Science and Technology , 
Presidential Office , I.R. of Iran  

By resolution 42/112 of 7 December 1987, 
the General Assembly decided to observe 26 
June as the International Day against Drug 
Abuse and Illicit Trafficking as an expres-
sion of its determination to strengthen ac-
tion and cooperation to achieve the goal of 
an international society free of drug abuse.
Supported each year by individuals, com-
munities, and various organizations all over 
the world, this global observance aims to 
raise awareness of the major problem that 
illicit drugs represent to society.
The theme for the 2020 International Day 

Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 
“Better Knowledge for Better Care” empha-
sizes the need to improve the understanding 
of the world drug problem and how in turn, 
better knowledge will foster greater interna-
tional cooperation for countering its impact 
on health, governance and security.
UNODC encourages individuals, non-profit 
organizations, the private sector and Mem-
ber States to get involved in its social media 
campaign to mark this day and invites them 
to draw on the resources provided in the so-
cial media campaign package.

University of Tehran Science and Technology Park 
(UTSTP) ranks first
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Background: Ineffective integration has 
been recognized as one of the major causes 
of early orthopedic failure of titanium-based 
implants. One strategy to address this prob-
lem is to develop modified titanium surfac-
es that promote osteoblast differentiation. 
This study explored titanium surfaces mod-
ified with TiO2 nanotubes (TiO2 NTs) ca-

pable of localized drug delivery into bone 
and enhanced osteoblast cell differentiation. 
Materials and Methods: Briefly, TiO2 NTs 
were subjected to anodic oxidation and load-
ed with Metformin, a widely used diabetes 
drug. To create surfaces with sustainable 
drug-eluting characteristics, TiO2 NTs were 
spin coated with a thin layer of chitosan. The 
surfaces were characterized via scanning 
electron microscopy, atomic force micros-
copy, and contact angle measurements. The 
surfaces were then exposed to mesenchymal 
bone marrow stem cells (MSCs) to evalu-
ate cell adhesion, growth, differentiation, 
and morphology on the modified surfaces. 
Results: A noticeable increase in drug re-
lease time (3 days vs 20 days) and a de-
crease in burst release characteristics (85% 
to 7%) was observed in coated samples as 
compared to uncoated samples, respective-
ly. Chitosan-coated TiO2 NTs exhibited a 
considerable enhancement in cell adhesion, 
proliferation, and genetic expression of 
type I collagen, and alkaline phosphatase 
activity as compared to uncoated TiO2 NTs. 
Conclusion: TiO2 NT surfaces with a 
chitosan coating are capable of deliv-
ering Metformin to a bone site over a 
sustained period of time with the po-
tential to enhance MSCs cell attach-
ment, proliferation, and differentiation. 
Keywords: titania nanotubes, titanium, os-
teogenic differentiation, anodization, mes-
enchymal bone marrow stem cells, MSCs

Chitosan Coating of TiO2 Nanotube Arrays 
for Improved Metformin Release and 

Osteoblast Differentiation
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TEHRAN – The Iranian Academy of Arts 
has published a rare copy of Persian poet 
Nezami Ganjavi’s Khamseh, which was 
inscribed during the 16 century.
Nezami’s reputation rests on his Kham-
seh, which is a pentalogy of poems written 
in Masnavi verse form (rhymed couplets) 
and totaling 30,000 couplets.
These five poems include the didactic 
work Makhzan ol-Asrar (The Treasury of 
Mysteries), three traditional love stories 
of Khosrow and Shirin, Leili and Majnun, 
and Haft Paykar, and the Eskandarnameh, 
which records the adventures of Alexan-
der the Great.
There are various versions of the Khamseh 
in Iranian libraries, but the two versions 
kept at the Central Library of the Univer-
sity of Tehran and the library of the Shahid 
Motahhari School and Mosque in Tehran 
were inscribed on UNESCO’s Memory of 
the World Register list in 2011.
The copy published by the Iranian Acade-
my of Arts dates back to the reign of Shah 
Tahmasp (1524–1576), the Safavid king 
who commissioned artists to inscribe and 
illuminate the book.
A large number of cultural officials, in-
cluding manager of the academy, Alireza 
Esmaeili, Academy of Persian Language 
and Literature director Gholam-Ali Hadd-
ad- Adel, and Deputy Culture Minister for 
Artistic Affairs Seyyed Mojtaba Hosseini, 
came together for a ceremony in Tehran to 
unveil a copy of the book.
Speaking at the ceremony, Esmaeili said 
that out of the venerable Persian texts 

some received significant attention by 
calligraphers and illustrators during the 
Safavid era such as the Khamseh and the 
Shahnameh of Shah Tahmasp.
“The publication of this copy can help re-
vive, preserve and promote the precious, 
old tradition of book designing and act as 
a source of inspiration for contemporary 
artists of our country,” he added.
“This copy has been published in collab-
oration with the Tehran Municipality to 
revive the cultural identity of Iran, making 
more Iranian citizens interested in classic 
Persian literature,” he said.
Haddad-Adel expressed thanks to the 
academy over the publication of the book 
and said, “In older times, a group of callig-
raphers, illustrators and miniaturists gath-
ered to create such a precious book. This 
indicates the depth of the art and cultural 
activity of this land, and the fine cultural 
management of Iran in those days.”
Mojtaba Hosseini also offered his appreci-
ation to the academy over the publication 
of the book, and said, “Art is the light and 
the mirror; a light to show the future, and 
as much as this light is bright we will have 
a brighter future, giving us hope for more 
beautiful days to come.”
Folios of the book bearing beautiful min-
iature paintings are on view in an exhibi-
tion at the academy. 
Nezami Ganjavi, who lived during the 
12th century, is the greatest romantic epic 
poet in Persian literature who brought a 
colloquial and realistic style to the Persian 
epic.

Iran publishes rare copy of Nezami Ganjavi’s Khamseh
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TEHRAN – A book containing 13 scientific 
papers on earthquake resistance of historical 
structures has recently been published, intro-
ducing ways to maximize the protection of po-
tentially vulnerable structures.
Compiled by Iranian researcher Alireza Anisi, 
the book has brought together a selection of 
essays presented during the First International 
Symposium on Seismic Rehabilitation of Her-
itage Structures, which was held at the Univer-
sity of Tehran in January 2017, CHTN reported.
“Earthquake in Minds”; “Gonbad [Dome 
of] Soltanieh Structural Pathology and 3D 
Analysis”; “Seismic Improvement of Law 
Faculty of the University of Tehran”; “Over-
view of Recognition and Restoration of 
Damage to Qazvin Kharqan Towers in the 
2002 Earthquake”; “Methods of Enhancing 
Seismic Safety in e Traditional Architecture 

of Tabriz”; and “The Empowerment of His-
torical Buildings: Introduction of A Smart 
Experimental Method of the Achaemenid 
Period” are amongst essays published in the 
Persian section of the book.
Articles in the English section include: “A 
Masterpiece of Early Muslim Architecture; 
Haji Piyada Mosque [in Balkh, Afghanistan]”; 
“Seismic Study of Brick Tower No. 32, of Bam 
Citadel, Iran”; and “he Seismic and Wind Per-
formance of A Five-Story Temple of Wooden 
Heritage Buildings Affected by the Great East 
Japan Earthquake in 2011”.
The symposium revolved around properly em-
ploying seismic retrofits modifications that en-
able existing structures to be more resistant to 
ground motion and soil failure caused by earth-
quakes as Iran is one of the most seismically 
active countries in the world.

TEHRAN, Jul. 05 (MNA) – The fifth meet-
ing of the chancellors of top universities of 
Iran and Russia will be held virtually with 
the participation of some political, cultural, 
and scientific officials of the two countries 
on July 7.
Since 2015, four meetings have been held in 
the University of Tehran and State Universi-
ty of Moscow that the results of which have 
been signing a Memorandum of Understand-
ing of establishing the Union of Iranian and 
Russain Universities and Permanent Secre-
tariats of the Union of Iranian and Russian 

Universities. 
The key feature of these meetings is signing 
and publishing four joint statements focusing 
on deepening and expanding Iran-Russia aca-
demic relations as well as dozens of coopera-
tion documents between Iranian and Russian 
universities in the fields of teaching Persian 
and Russian languages, Mathematics, Aero-
space engineering, and Medical Sciences.
The mentioned features are aiming at achiev-
ing cooperation in resolving the challenges 
of the countries and using the capabilities of 
both sides to develop scienc

 Book on earthquake resistance of
historical structures hits stores

 Iranian, Russian university
chancellors set to hold meeting
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Open-air museum being set up featuring 
millennia-old relics in northeast Iran

TEHRAN – A new round of restoration work 
is due to commence on Tepe Rivi, which has 
so far yielded magnificent remains of the 
Bronze Age up to the Sassanid period.
A team of Iranian and German experts and 
academia are scheduled to jointly conduct 
the follow-up project that also aims to ar-
range the rich archaeological site to become 
an outdoor museum.
“These activities will be carried out in the 
form of protection and restoration of mud-
brick structures and a columned hall in the 
historical Rivi site,” CHTN quoted provin-
cial tourism chief Habib Yazdanpanah as 
saying on Tuesday.
“This year, 4 billion rials (around $95,000) 
has been allocated to create tourism infra-
structure and provide the spaces needed for 
tourists in the historic Ravi area, which will 
be tuned to an open-air archaeology muse-
um,” the official added.
“The proximity of this historical site to the 
city of Ashkhaneh and the road that connects 
Gorgan to Mashhad has provided a good op-
portunity to create a tourism museum site 
and the growth of the tourism industry in the 
Samalqan plain,” he explained.
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 con-
tinued for the next five years, according to 
CHTN.
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 pe-
riod.
The previous rounds of research had been 
hired various experts in archeology, geogra-
phy, geophysics, geomorphology, and ecol-
ogy who took part from the [Ludwig Max-
imilian] University of Munich; the [Free] 
University of Berlin; the University of Teh-
ran; and Shahid Beheshti University, the re-
port said.
Based on the studies, various architectural 
and archaeological evidence from the Parthi-
an and the Sassanid era were discovered in 
the Rivi site, which is situated in Maneh-Sa-
malqan county of North Khorasan province.
The evidence, according to Mohammad-Ja-
vad Jafari who headed of the fifth season of 
archaeological excavation at Rivi site, indi-
cates the sequence of settlement in the area 
in the aftermath of the Achaemenid era, ac-
cording 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 an-
cient 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 the economy, culture, and arts of the an-
cient 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.”
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Evidence suggests that residents of this area 
sealed the urns that were loaded with particu-
lar goods then tied them with ropes, the ar-
chaeologist 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, ar-
chitecture, religious beliefs, and royal insig-
nia 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.

On July 14, 2020 at 08:00-09.30 am., Tehran, 
Iran time, The AUAP Board Meeting led by  
Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, President of 
AUAP and University of Tehran was held.   
Taking into consideration that the General 
Conference of AUAP which is due to be held 
on coming November 2020 and with regard to 
the spread of covid-19 pandemic , the AUAP 
administration body  organized  this extraordi-
nary meeting to review  the current issues and 
policies of AUAP towards the new challenges.
The members discussed the possibility of on-
line organization of the future events and how 
the member universities can share their experi-
ences and expertise in line with AUAP objec-
tives. In addition, the results of AUAP survey 
on covid 19 were reviewed. It was also decided 
to share the new proposals for the amendment 
of AUAP constitution by sending it to the mem-
ber universities for any comment. The issue of 

the election of second vice president and its cri-
teria in agreement with AUAP constitution was 
also put forth. In this meeting board members 
expressed their comments on various propos-
als such as new learning management system, 
online education, online conferences, elections, 
and absorption of new member universities and 
higher education centers to AUAP .  
In summary , the  main agenda of the meeting 
included the following topics:
Notes about the election of  the second vice 
president
Explanation on the ratification of   the Draft 
of  New Constitution of AUAP
Presenting a report on  AUAP COVID - 19 
SURVEY
Discussing the  delivery of online course for 
AUAP Members
Performing a  general review on the AUAP ac-
tivities by 2022

The 1st AUAP Extraordinary Board Meeting was held virtually
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TEHRAN — The Center for Science and 
Technology Studies Leiden Ranking has 
placed 36 Iranian universities in the list of 
over 1,000 major universities worldwide in 
2020 compared with 26 universities in 2019.
The ranking is prepared based on the indica-
tors of scientific impact and collaboration.
The rankings are compiled by the CWTS 
(Dutch: Centrum voor Wetenschap en Tech-
nologische Studies, CWTS) at Leiden Uni-
versity in the Netherlands.
The CWTS Leiden Ranking 2020 offers a so-
phisticated set of bibliometric indicators that 
provide statistics at the level of universities 
on scientific impact, collaboration, open ac-
cess publishing, and gender diversity.
Leiden Ranking system, unlike other rank-
ing systems in the world, does not calculate 
single rankings for universities in its system, 
but universities are ranked in all criteria and 
indicators in the Leiden system, Mohammad 
Javad Dehghani, head of the Islamic World 
Science Citation Center (ISC), said.
With the presence of 36 universities in this 
ranking system, Iran, as in previous years, 
ranks first among Islamic countries in terms 
of the number of top universities. Turkey and 
Egypt are ranked second and third with 30 
and 7 universities, respectively, he explained.

In 2020, Tehran University[University of 
Tehran], Amirkabir University of Technol-
ogy, Tehran University of Medical Scienc-
es, Tarbiat Modares, Sharif University of 
Technology, Iran Science and Technology, 
Isfahan University of Technology, Ferdowsi 
University of Mashhad, Shiraz, Tabriz, Sha-
hid Beheshti University of Medical Scienc-
es, Shahid Beheshti, Islamic Azad Univer-
sity, Tehran Science and Research Branch, 
Tabriz Medical Sciences, Khajeh Nasir Toosi 
University of Technology, Mashhad Medi-
cal Sciences, Shiraz Medical Sciences, Iran 
Medical Sciences, Shahid Bahonar, Babol 
Noshirvani University of Technology, Mal-
ek Ashtar University of Technology, Sahand 
University of Technology, are among Leiden 
rankings.
In terms of scientific impact, almost all uni-
versities in the country (except 5) have per-
formed better in terms of rankings compared 
to last year, and the University of Tehran, 
which is the first university in the country, 
has risen from 156 in 2019 to 140 in 2020.
In terms of collaboration, in general, there is 
no significant improvement in the ranking of 
the country’s universities. However, the best 
ranking of the country has increased from 
212 to 201 by the University of Tehran.
In terms of open access publishing, the rank-
ing of the country’s universities has not 
changed much, the best ranking in the coun-
try has been obtained by the University of 
Tehran, which has been upgraded from 212 
in 2019 to 201 in 2020.
In gender diversity, also there are no signifi-
cant changes, however, the best rank in the 
country has been upgraded from 186 to 156 
by Tehran University of Medical Sciences.

 Iranian universities advance in Leiden Ranking
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This event was held virtually in the presence of 
Prof. Falkov Valeriy Nikolaevich , Minister of 
Science and Higher Education of the Russian 
Federation and Prof. Mansour Gholami, Min-
ister of Science, Research and Technology of 
I.R. of Iran and also the Iranian Ambassador to 
Moscow and Ambassador of Russian Federa-
tion to I.R. of Iran and former ambassador and 
Senior Advisor to the Minister of Foreign Af-
fairs, I.R.of Iran.
The program was started by Prof. Victor An-
tonovich Sadovnichy, President of the Russian 
Rectors’ Union , and Rector of Lomonosov 
Moscow State University as the host and Prof. 
Mahmoud Nili Ahmadabadi, President of Uni-
versity of Tehran. 
The Forum participants discussed the results 
of the past cooperatoins and measures adopted 
by each university in the post corona period to 
prevent any disruption in the continuity of joint 
higher eduation and research and innovation 
programs. 
After preliminary remarks , a number of rectors  
and presidents of Iranian and Russian univer-
sities presented a speech including the follow-
ings: 

Russian Universities and Institutions 
Russian New University , Tomsk State Uni-
versity , Kabardino –Balkan State Universi-
ty named after H.M. Berbekov, North Ossetia 
State University after K. L . Khetagurov, South 
Federal University , Kazan ( Volga Region) 
Federal University, Peter the Great Saint Peters-
burg State Polytechnic University , Financial 
University under the Government of the Rus-
sian Federation, Chelyabinsk State University , 
Moscow State Pedagogical University , Russian 
University of Transport (MIIT) , Dagestan State 
University, Dagestan State Technical Universi-
ty , Astrakhan State University, Astrakhan State 
Technical University.
The deputies or representatives of the following 
Universities were also present in the meeting: 
Saint Petersburg State University, Moscow 
State Institute ( University ) of International Re-
lations , People’s Friendship University of Rus-
sia, Russian University of Transport  (MIIT) , 
Department of Russian University Transport 
(MIIT) , Higher School of Economics, Director 
for attracting foreign students at National Re-
search University : Higher School of Econom-
ics) 

The 5th Rectors’ Forum for Top Iranian 
and Russian Universities
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1 Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi
President of University of Tehran and Head 
of Meeting of the Presidents of Level  One 

Universities of Iran
Speaker

2 Prof. Kazem Jalali Iranian Ambassador to Russian Federation Speaker
3 Prof. Mehdi Sanei Senior Advisor to I.R. of Iran Foreign Minister Speaker

4 Prof. Mansour Gholami Minister of Science, Research and Technology, 
Islamic Republic of Iran Speaker

5 Prof. Hosein Salar Amoli
Acting Minister for International Scientific 

Cooperation and Head of Scientific and Inter-
national Cooperation Center

Presence

6 Prof. Seyed Ahmad Reza Khezri
Advisor to the President of University of Teh-
ran and Secretary to The Forum of First Level 

Universities of  Iran
Presence

7 Prof. Seyed Hasan Zahraei Responsible for the Permanent Secretariat of 
Iran and Russian Universities Union Presence

8 Prof. Mohsen Najafi Scientific Attaché of I.R.of Iran to Russian 
Federation Presence

9
Prof. Mohammad Bagher Ghahra-

mani
Vice President for International Affairs, Uni-

versity of Tehran Presence

10 Prof.Ahmad Gholami Head of Academic Working Group, Vice-Pres-
idency for Science and Technology Presence

11 Abdolmajid Eskandari Director General , Office of International Rela-
tions University of Tehran Presence

12 Prof. Mahmoud Fotoohi President of Sharif University of Technology Speaker
13 Prof. Sadulah Nasiri Gheidari President of Shahid Beheshti University Speaker
14 Prof. Hossein Salimi President of Allameh Tabataba’i University Speaker
15 Prof. Jalil Koohpayezadeh President, Iran University of Medical Sciences Speaker

16 Prof. Jabar Ali Zakeri President of Iran University of Science and 
Technology Speaker

17 Prof. Farhad Yazdandoost President K.N. Toosi University of Technology Speaker

18 Prof. Hooshang Talebi Habibabadi President of University of Isfahan Presence

19 Prof. Seyed Mehdi Abtahi President of  Isfahan University of Technology Presence

20 Pro.Ramin Kordi TUMS Vice-Chancellor for Global Strategies 
and International Affairs Presence

21 Prof. Ahmad Motamedi President of  Amir Kabir University of Tech-
nology Presence

22 Prof. Mohammad Kafi President of  Ferdowsi University of Mashhad Presence
23 Prof. Mirreza Majidi President of University of Tabriz Presence
24 Prof. Hamid Nadgaran President of Shiraz University Presence

25 Prof. Mohammad Taghi Ahmadi President of Tarbiat Modares University Presence
26 Prof. Ahmad Razi President of University of Guilan Presence

Iranians universities 
IRANIAN MEMBRES LIST

The 5th  Rectors’ Forum for Top Iranian and Russian Universities, 7 July, 2020
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After presentations and discussions, the par-
ticipants agreed upon the followings: 
Establishing a committee to follow up the 
agreements 
Creating a set point at each country 
Organizing joint / dual degree programs 
Establishing a joint fund for cooperation 
Creating a fund to support collaboration 
among universities 
Joining with ranking system programs of both 
countries 
Increasing the amount of grants for the joint 
researches 
Increasing the quota of scholarships to the 
Russian Federation government 
Developing online conferences 
Helping with establishing links among the 
young scientists 
Working on drawing a road map for future co-
operation 
Promoting the links among member universi-
ties 
Holding joint online courses 
Helping with the reinforcement of Persian and 

Russian languages and literatures 
Holding a joint committee to fight against Co-
rona virus and exchanging experiences and 
expertise on this subject 
Sharing experience on post-corona period 
Supporting the sabbatical leaves in each country
Expanding  collaboration among yought be 
organizing joint scientific , cultural and sports 
programsOrganizing joint sports and cultural 
festivals 
Given the promotion of bilateral ties between 
universities of both countries, both sides de-
cided to further develop collaboration  
Broadening the existing cooperation with the 
inclusion of Universities from Eurasia and 
Central Asia region 
Using the potential of the national focal points 
( leading houses) to put into effect the deci-
sions agreed upon in this forum  
 At the end of the program , a resolution was 
circulated among the participants for  review 
and confirmation  by both Iranian and Russian  
universities which  will serve as a roadmap for 
future collaboration.  

This collection of twenty-eight essays pre-
sents an up-to-date survey of pre-Islamic 
Iran, from the earliest dynasty of Illam to the 
end of Sasanian empire, encompassing a rich 
diversity of peoples and cultures. Historical-
ly, Iran served as a bridge between the earlier 
Near Eastern cultures and the later classical 
world of the Mediterranean, and had a pro-
found influence on political, military, eco-
nomic, and cultural aspects of the ancient 
world. Written by international scholars and 
drawing mainly on the field of practical ar-
chaeology, which traditionally has shared lit-
tle in the way of theories and methods, the 
book provides crucial pieces to the puzzle of 

the national identity of Iranian cultures from 
a historical perspective.
Revealing the wealth and splendor of ancient 
Iranian society – its rich archaeological data 
and sophisticated artistic craftsmanship – 
most of which has never before been present-
ed outside of Iran, this beautifully illustrated 
book presents a range of studies addressing 
specific aspects of Iranian archaeology to 
show why the artistic masterpieces of ancient 
Iranians rank among the finest ever produced. 
Together, the authors analyze how archaeolo-
gy can inform us about our cultural past, and 
what remains to still be discovered in this im-
portant region.

A joint work published by UT and Springer logos

ماهنامه خبری دانشگاه تهران/ شماره 126  147



TEHRAN – Two Iranian universities have 
been ranked among the top 100 univer-
sities in Asia, according to Webometrics 
Ranking of World Universities for July 
2020.
The University of Tehran holds 65th place 
in Asia and 539th in the world. Moreover, 
the university is ranked 7th in west Asia.
In the continental ranking, Tehran Univer-
sity of Medical Sciences is the second Ira-
nian university among the top 100, while 
the university ranked 12th in West Asia.
The West Asia category includes 24 uni-
versities from Iran among the top 100.
Moreover, 7 Iranian universities have 
been listed among best 1000 worldwide; 
including, Tehran University of Medical 
Sciences, Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Sharif University of 
Technology, Tarbiat Modares University, 
Ferdowsi University of Mashhad, Isfahan 
University of Technology, Iran University 
of Science & Technology, came in 539th, 
656th, 826th, 908th, 915th, 916th places, 
respectively.
The “Webometrics Ranking of World Uni-
versities” is an initiative of the Cybermet-
rics Lab, a research group belonging to 
the Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), the largest public re-
search body in Spain.
Since 2004, the Ranking Web (or Webo-
metrics Ranking) is published twice a year 
(data is collected during the first weeks 
of January and July for being public at 
the end of both months), covering more 
than 27,000 Higher Education Institutions 
worldwide.
Webometrics intends to motivate both 
institutions and scholars to have a web 

presence that reflects accurately their ac-
tivities. If the web performance of an in-
stitution is below the expected position 
according to their academic excellence, 
university authorities should reconsider 
their web, open access, and transparency 
policy, promoting substantial increases in 
the volume and quality of their electronic 
publications.
The Webometrics Rank of a university is 
strongly linked to the volume and quality 
of the contents it publishes on the Web.
Size (number of pages) of the main web 
domain of the institution (presence), num-
ber of external networks (subnets) origi-
nating backlinks to the institution’s web-
pages (impact), number of citations from 
top authors according to the source (open-
ness), a and number of papers amongst 
the top 10% most cited in 26 disciplines 
(excellence) are the factors deciding uni-
versities’ ranking in Webometrics.
Harvard University, Stanford University, 
and Massachusetts Institute of Technolo-
gy are the top three ranking universities 
worldwide in Webometrics.
THE ranking 2020
In June, Times Higher Education (THE) 
Asia University Rankings 2020 ranked 
five Iranian universities among the top 
100 universities worldwide.
The Times Higher Education Asia Uni-
versity Rankings 2020 use the same 13 
performance indicators as THE World 
University Rankings, but they are recal-
ibrated to reflect the attributes of Asia’s 
institutions.
The number of Iranian universities has 
risen from 29 in the Asian Times 2019 
rankings to 40 in 2020 (the number of uni-

Two Iranian universities among top 100 in Asia
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versities in the ranking has risen from 417 
to 489). In 2019, four universities in the 
country ranked below 100 in Asia, while in 
2020 this number reached five. However, 
Iran’s best ranking in 2019 was 43rd, but 
this ranking rose to 48th in 2020.
In 2020, Iran had 40 universities among 
the top Asian universities, which was 29 
in 2019, 18 in 2018, and 14 universities in 
2017.
Leiden Ranking 2020
The Center for Science and Technology 
Studies Leiden Ranking has placed 36 Ira-
nian universities in the list of over 1,000 
major universities worldwide in 2020 com-
pared with 26 universities in 2019.
The ranking is prepared based on the in-
dicators of scientific impact and collabo-
ration.
Leiden Ranking system, unlike other rank-
ing systems in the world, does not calculate 
single rankings for universities in its system, 
but universities are ranked in all criteria and 
indicators in the Leiden system, Moham-
mad Javad Dehghani, head of the Islamic 
World Science Citation Center (ISC), said.
With the presence of 36 universities in this 
ranking system, Iran, as in previous years, 

ranks first among Islamic countries in terms 
of the number of top universities.
QS rankings 2021
Also, five Iranian universities have been 
placed among the world’s top 1,000 univer-
sities announced by the prestigious Quac-
quarelli Symonds (QS) World University 
Rankings 2021.
QS is the world’s leading provider of ser-
vices, analytics, and insight to the global 
higher education sector, whose mission is 
to enable motivated people anywhere in the 
world to fulfill their potential through edu-
cational achievement, international mobili-
ty, and career development.
The QS World University Rankings port-
folio, inaugurated in 2004, has grown to 
become the world’s most popular source of 
comparative data about university perfor-
mance.
Some 1,000 of the world’s top universities 
are ranked using six different indicators to 
compile QS World University Rankings 
2021. Universities are evaluated according 
to the following six metrics: academic repu-
tation, employer reputation, faculty/student 
ratio, citations per faculty, international fac-
ulty ratio, and international student ration.

The Testimonial of the President of University 
of Tehran Was Published in IAU Horizons

As a member of administrative board of Interna-
tional Association of Universities (IAU), the tes-
timonial provided by the President of University 
of Tehran was published in IAU Horizons. 
As a member of administrative board of In-
ternational Association of Universities (IAU), 
the testimonial provided by the President of 
University of Tehran was published in IAU 
Horizons.

This issue offers detailed information about 
IAU’s most recent activities and suggests ways 
to get involved. It also presents the highlights 
of the 2019 International Conference that took 
place in Puebla, Mexico on 13-15 November, 
as well as the topic of the upcoming 16th Gen-
eral Conference in Dublin, Ireland on 26-29 
October 2021, and the celebration of IAU’s 
70th anniversary. 
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University of Tehran at ShanghaiRanking

 Erasmus+ Project of Italy in partnership with
Iranian universities accepted

Dear Sir/Madam,
We are very excited to announce that Glob-
al Ranking of Academic Subjects (GRAS) 
2020 is released today by ShanghaiRanking 
Consultancy. ShanghaiRanking began to 
publish Academic Ranking of World Uni-
versities (ARWU) by academic subjects 
since 2009. This release contains rankings 
of universities in 54 subjects across Natural 
Sciences, Engineering, Life Sciences, Med-
ical Sciences, and Social Sciences. In total, 
more than 4000 universities were ranked.

To explore which universities are the best 
in the world for 54 subjects, or to under-
stand the ranking methodology, please visit 
ShanghaiRanking’s website.
Contact us at pr@shanghairanking.com for 
queries about the ranking details.
ShanghaiRanking Consultancy is a fully 
independent organization dedicating to re-
search on higher education intelligence and 
consultation. It has been the official publish-
er of the Academic Ranking of World Uni-
versities since 2009.

Title of the Project:  Modernization and in-
ternationalization of Iranian HEIs via collab-
orative TEL-based curriculum development 
in engineering and STEM
According  to UNIVERSITA DEGLI STUDI 
GUGLIELMO MARCONI, Italy, in associ-
ation with The University of Turku in Fin-
land and Open University in Portugal , the  
Erasmus+ : Higher Education-International 
Capacity Building proposal in partnership 
with Iranian Universities (University of Teh-
ran, Sharif University of Technology, Imam  
Khomeini International University , Shahid 
Chamran University of Ahvaz, Univerfsity 
of Sistan and Baluchestan , Shiraz Univer-
sity and University of Isfahan)  has been ac-
cepted by European Commission. Moreover, 
the Evaluation Committee has confirmed the 
feasibility of the project in the local contest.
The selection decision is based on the qual-

ity of the application, its relative position in 
comparison to the other applications submit-
ted and the budget available. Applications 
were assessed on a scale from 0 to 100 and 
were ranked by Region according to merit.
The selection decision took into account 
the geographical balance within a Region in 
terms of the number of projects per country 
(within the limits of the available budget), 
the need to ensure that the overall results of 
the selection guarantees a sufficient cover-
age of the priorities of the Action and the 
respect of the condition that an applicant 
organization cannot receive more than three 
grants under a CBHE call.
Finally, the application has been selected for 
EU co-funding.
Out of the 1005 applications submitted 164 
have been selected for funding and 20 have 
been placed on a reserve list.
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Association of the Universities of Asia and the 
Pacific (AUAP)
Attention : To All AUAP Members Through : 
Dr. Ricardo P. Pama Secretary General
Subject : Invitation letter for ICAMEROB 2020
Dear Dr. Pama,
The Mechatronics and Robotics Society of the 
Philippines (MRSP) is organizing the 2nd In-
ternational Conference on Automation, Mecha-
tronics and Robotics with the theme “Addressing 
Glocal Challenges in the New Era through Re-
search, Innovations, and Strengthening Connec-
tions” on October 23, 2020, via online media.
The conference primarily aims to involve fac-
ulty members of Universities in the Philippines, 
researchers in the ASEAN region, and countries 
in the world. It would be an avenue to present and 
share the participant’s expertise in their fields, 
meet research enthusiasts, and keep abreast of 
the recent information and innovations that the 
community requires. The papers presented will 
be published in a reputable international jour-

nal indexed by Scopus and ASEAN Citation In-
dex (ACI). As one of our association partners, 
whose advocacy is to conduct valuable research 
to improve the lives of the people through Auto-
mation, Mechatronics, and Robotics,
we are inviting researchers, faculty members, 
and students to present and publish their work. 
This research conference will also be an excel-
lent avenue for collaborative work for more in-
novative research for the uplifting of the com-
munity and industrial development. Click the 
link below for more details. ICAMEROB Web-
site: https://www.icamerob2020.com/ Please 
do not hesitate to contact or email us for any 
further assistance: Mobile No. 0908- 597-8945; 
mrsp.ph.org@gmail.com.We appreciate your 
time and look forward to a positive response.
Sincerely,
MARICIEL M. TEOGANGCO, MBA, MSECE 
Conference Chair, ICAMEROB 2020
Noted by: ARIEL P. DURAN, MBA, PEE Na-
tional President

Iranian archaeologist and historian Massoud 
Golzari died on Sunday at Shariati Hospital in 
Tehran.
Golzari was born in 1934 in Tehran. He became 
a member of the Department of Archeology 
and Art History of the University of Tehran in 

1970 and at the same time began his Ph.D. with 
a focus on the pre-Islamic history of Iran.
One of his notable publications is a volume 
dedicated to the archaeology of Kermanshah 
published in 1978. To honor him for his many 
years of research and publications about Irani-
an archaeology and culture, an official celebra-
tion was held in October 2018 at the National 
Museum of Iran.
Jebrael Nokandeh, director of the National Mu-
seum of Iran, extended his sympathy and sin-
cere condolences on the passing of Dr. Golzari 
to his family, his close friends, archaeologists, 
Iranologists, historians, and museum curators.
He is survived by his wife and two children.

Well-Known Iranian Archaeologist Passes Away

2nd International Conference on Automation, Mechatronics
and Robotics (ICAMEROB 2020) October 23, 2020, via ZOOM
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There is no denying that 21st century inventors 
have come up with some remarkable new prod-
ucts and innovations that will not only make our 
lives easier but healthier, too.
Robots have long moved out of research labs 
to venture into new spheres. They are expected 
to continue the epic migration towards pharma-
cies, the automotive sector, and more. Count-
less robots are already contributing to higher 
quality products and shorter turnaround times 
in the manufacturing sector. Analytics Insight 
compiles the top 10 Robotic Innovations of 
2020-
Saul Robot
Saul Robot is designed to help fight deadly dis-
eases like the Ebola virus. The machine was de-
ployed by the Air Force to eliminate the virus 
in rooms where quarantine procedures are con-
ducted on aid workers. Developed by Xenex, 
Saul eradicates traces of Ebola using powerful 
pulses of highly energetic ultraviolet rays. It 
breaks down and weakens cell walls of the virus.
Collaborative Humanoids
Most humanoids are intrinsically human col-
laborators. For instance, Nextage from Kawada 
Robotics is a humanoid research platform for 
industrial cobots for Industry 4.0. Armar from 
Germany’s Karlsruhe Institute of Technology 
was developed to perform maintenance tasks 
alongside human workers in industrial settings.
Robotic Ambassador
Perhaps the most recognizable face of human-
oids is that of Sophia, a social humanoid devel-
oped by Hong Kong based Hanson Robotics.
In 2020, the AI-powered four-year-old robot is 
going to continue her role as a robotic ambas-
sador, helping to advance research into robotics 
and human-robot interactions. Taught by hu-
mans, Sophia can move, talk, show some emo-
tions, draw, and sing.

Google’s worker robots
Google is planning to produce worker robots 
with personalities. The technology giant recent-
ly won a patent for the ambitious project. En-
gineers will enable the machines to download 
personalities from a cloud-based system. The ro-
bots have the capacity to store and display multi-
ple personalities when interacting with humans.
Research Humanoid
Mechanical engineers at the Iranian Univer-
sity of Tehran have been working on Surena 
robots since 2010. Their latest model, Surena 
IV, is an adult-size humanoid that is reported-
ly capable of face and object detection, speech 
recognition and generation, and can walk with 
a speed of 0.7 kilometers per hour. It has 43 de-
grees-of-freedom and its dexterous hands can 
grip many different shapes.
Asus Zenbo
Asus Zenbo is a low-cost robot capable of roll-
ing around autonomously and understands ver-
bal commands. Asus developed the device to 
help individuals remember daily tasks, such as 
exercise and medication schedules as well as 
doctor’s appointments. Zenbo can also monitor 
the surroundings to detect any emergencies. It 
is capable of connecting to smart-home com-
ponents like security cameras, lights, and door 
locks.
Delivery Robot
In January, it was announced that Ford became 
the first customer to incorporate Agility Ro-
botics’ Digit into a factory setting. The head-
less humanoid has nimble limbs and is packed 
with sensors. It can navigate the stairs, various 
obstacles, and all kinds of terrains. It can bal-
ance on one foot, but usually it walks upright 
and is strong enough to pick up and stack boxes 
weighting up to 40 pounds. It can also fold itself 
for compact storage.

TOP 10 ROBOTIC INNOVATIONS TO 
EXPEDITE INDUSTRY
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Mojgan Sheikhpour, Mohadeseh Arabi, Ali-
bakhsh Kasaeian, Ali Rokn Rabei, Zahra Tahe-
rian.
1  Department of Mycobacteriology and Pulmo-
nary Research, Pasteur Institute of Iran, Tehran, 
Iran; 2 Microbiology Research Center (MRC), 
Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran; 3 School of 
Medicine, Tehran University of Medical Scienc-
es, Tehran, Iran; 4 Faculty of New Sciences and 
Technologies, University of Tehran, Tehran, 
Iran; 5Research Laboratory of Advanced Water 
and Wastewater Treatment Processes, Depart-
ment of Applied Chemistry, Faculty of Chemis-
try, University of Tabriz, Tabriz, Iran
 Abstract: Recently, suspensions of several na-
noparticles or nanocomposites have attained a 
vast field of application in biomedical research 
works in some specified conditions and clinical 
trials. These valuable suspensions, which allow 
the nanoparticles to disperse and act in homoge-
nous and stable media, are named as nanofluids. 
Several studies have introduced the advantages 

of nanofluids in biomedical approaches in dif-
ferent fields. Few review articles have been re-
ported for presenting an overview of the wide 
biomedical applications of nanofluids, such as 
diagnosis and therapy. The review is focused on 
nanosuspensions, as the nanofluids with solid 
particles. Major applications are focused on na-
nosuspension, which is the main type of nano-
fluids. So, concise content about major biomed-
ical applications of nanofluids in drug delivery 
systems, imaging, and antibacterial activities 
is presented in this paper. For example, apply-
ing magnetic nanofluid systems is an important 
route for targeted drug delivery, hyperthermia, 
and differential diagnosis. Also, nanofluids 
could be used as a potential antibacterial agent to 
overcome antibiotic resistance. This study could 
be useful for presenting the novel and applicable 
methods for success in current medical practice.
 Keywords: biomedical applications, nanoflu-
id, diagnosis, therapy, drug delivery, antibiotic 
resistance

Role of Nanofluids in Drug Delivery and Biomedical 
Technology: Methods and Applications

Paro
Paro is a therapeutic robot with the appearance of 
a baby harp seal. The fury device is intended to 
help lower stress levels and stimulate interaction 
between caregivers and patients. It has proven 
effective when it comes motivating and assist-
ing patients relax. The psychological effects are 
drawn from the documented benefits of animal 
therapy. It comes with five different sensors, in-
cluding posture, light, tactile, audition, and tem-
perature sensors.
Digital Humanoids
Digital human beings look and act like humans 
but are entirely virtual. One example is Samsung 
Technology and Advanced Research (STAR) 
Labs’ Neons, AI-powered beings with unique 
personalities and looks. These artificial humans 
are not designed to answer any questions like Al-

exa or Siri, but are supposed to show emotions, 
learn from experiences, and have real conversa-
tions.
Pepper
Pepper is a talking humanoid robot that adapts its 
attitude based on how it perceives the mood of 
humans around it. The device detects emotional 
states like sadness, surprise, joy, and anger. It re-
sponds in a natural and appropriate fashion. Pep-
per uses multi-directional microphones to detect 
sounds.
The clever machine analyzes the lexical field to 
assess tone of voice. This allows it to accurately 
understand emotional context. For vision, Pepper 
employs a combination of 2HD and 3D cameras 
to recognize shape of objects. Its developers em-
bedded up to 20 engines in the head, back, and 
arms to regulate movements
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NIOC to ink 12 major research-based deals 
with universities

Iran Opens Technology Tower in 
University-Linked Innovation Area

TEHRAN (Tasnim) – The first technology tow-
er funded by the private sector has come into 
operation in Iran, leading to the formation of 
a new innovation area connecting academic 
centers to private sector companies.
Iranian Vice President for Science and Tech-
nology Sorena Sattari, Mayor of Tehran Pirooz 
Hanachi, and a number of other officials attend-
ed a ceremony held in Tehran on Monday to in-
augurate the BONTECH technology tower.
The project, funded by the private sector, has 

been implemented in the “Sharif Innovation 
Area” that is supposed to contribute to urban 
development and public culture.
In comments at the event, Sattari hailed Sharif 
Innovation Area as a successful model for oth-
er provinces and universities in Iran, saying the 
new technology tower is an outstanding exam-
ple of interaction between the academic centers 
and the private sector.
The vice-president also noted that technology 
towers would result in the promotion of tech-
nology and innovation ecosystem, according to 
the government’s website.
The society should sense the palpable results 
of formation of technology ecosystems and see 
new technological services in the daily life, Sat-
tari added.
Describing Sharif Innovation Area as a model 
of urban development, the Iranian vice presi-
dent said such a model could be used for recon-
struction of aging urban structures.

NIOC to ink 12 main study-based deals 
with universities
 (MENAFN) Shana accounted that NIOC 
head stating that National Iranian Oil 
Company (NIOC) is heading for ink 12 
main study-based deals with five of the 
country›s universities in near future.
On Monday July 20 Masoud Karbasian 
made the examinations in the signing cer-
emony of the South Azadegan oil field’s 
growth project deal, which was signed 
linking two domestic compacts.
Masoud Karbasian mentioned the positive 
outcomes of Tehran University’s technical 

studies on Azadegan oil field and stated 
that “With the signing of these new deals, 
it can be claimed that there is no major hy-
drocarbon field in the country, the devel-
opment of which is not pursued in collab-
oration with prestigious universities and 
scientific centers.”.
passing on to the NIOC’s preceding tech-
nological reading contracts for nine oil 
fields with eight universities and study 
centers, Karbasian put the worth of these 
contracts at a propos 29.2 trillion rials 
(concerning 695.2 million USD), bonus 
19 million Euros.
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We are pleased to announce that University 
of Tehran has been featured in the fourth is-
sue of The Three University Missions rank-
ing among the world’s best 1500 universi-
ties.
Global rank of University of Tehran: 
551-600.
The 2020 issue of The Three University 
Missions ranking features a total of 1500 
universities from 97 countries, selected 
from a list of over 1700 higher education 
institutions from 110 countries.
The ranking evaluates the quality of educa-
tion, scientific work, and also, for the first 
time in the compilation of global academic 
rankings, it consistently evaluates the third 
mission — the universities’ contribution to 
society.
The Three University Missions is the first 
global university ranking to respond to 
the changes in global education due to the 
COVID-19 pandemic through a broad range 
of indicators evaluating the relationship be-

tween university and society.
For more details please visit the web-
site www.mosiur.org or consider viewing 
the full results, methodology, or analytical 
commentary.
The Three University Missions team
  The Three University Missions ranking is 
operated by Association of Rating, Rank-
ing, and Other Performance Evaluations 
Makers (ARM), the members of which are 
leading Russian rating, ranking and public 
opinion research centres.
The project is supported by Clarivate Ana-
lytics, providing data and metrics from In-
Cites and Global Institutional Profiles Pro-
ject (GIPP).
The pilot issue of The Three University 
Missions ranking was released in December 
2017, the second issue, in November 2018, 
and the third one, in September 2019. In 
2018 the ranking passed an independent au-
dit by PricewaterhouseCoopers Audit, part 
of PwC’s global network.

The Three University Missions Ranking 2020 Released

University of Tehran in 
Academic Ranking of 

World Universities 2020

A message from Prof. Mahmoud 
Nili Ahmadabadi, President 

of University of Tehran to UT 
Lebanese Students

According to the latest Shanghair Rank-
ing, University of Tehran ranks 1 nation-
ally and 301 -400 globally. For further in-
formation, please visit the related website 
through the following link. 
http://www.shanghairanking.com/
ARWU2020.html

Dear UT Lebanese Students,
In the wake of devastating tragedy of explosion 
in the city of Beirut, I take this opportunity to 
extend my deepest condolences to you and all 
Lebanese scholars and to those who have lost 
their loved ones or in anew way affected by 
this horrific event.We join you in mourning for 
the victims and our hearts are with you.
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Joint Postgraduate Degree Program 
in Collaboration with Furtwangen 
University, Germany

Online Internship Program 2020

University of Tehran- Kish International Cam-
pus, in collaboration with Furtwangen Univer-
sity in Germany holds a dual master’s degree 
program in Mechanical Engineering-Manufac-
turing in English for the first time in Iran.
The duration of the program for master’s de-
gree is two years (1+1) and the students will 
spend the first year at UT-KIC and the 2nd 
year at the Institute of Precision Machining 
(KSF) in Furtwangen University, Germa-
ny. Students who successfully fulfill the re-
quirements of both universities will receive 
the appropriate degree in “Mechanical Engi-
neering-Manufacturing” from UT-KIC and 
“Precision Manufacturing and Management” 
from Furtwangen University, Germany (Dual 
degree program).

The program 
designed to 
strengthen the 
scientific and 
practical abili-
ties of graduates 
in the field of 
Precision Man-
ufacturing and 
Management, to meet the needs of advanced 
industries in technical knowledge and dynamic 
innovation.
Local and international students will be admit-
ted to the PROGAMME through a review of 
their Bachelor’s degree approved by the rele-
vant authorities and an academic interview at 
UT-KIC and KSF in 2020-2021. 

The Association of Universities of Asia and 
the Pacific (AUAP) in collaboration with 
Global Knowledge Alliance (GKA), will or-
ganize an Online Internship Program 2020, 
tagged: “Global Trainee – Work from Home 
Internship Program”.
The main purpose of this exceptional pro-
gram is to enhance, and develop a high 
level of competency in Data Science, and 
other technical fields amidst this pandem-
ic.
Likewise, the program is thoroughly de-
signed to enable young students acquire 
necessary skills, by integrating skills train-
ing into the existing syllabi of higher in-
stitutions. In addition, it would assist all 
participants build excellent profiles, and 
gain genuine experience that would pre-

pare them for the real world.
This program is divided into two modules:  
Four (4) weeks internship and Eight (8) 
weeks internship respectively, and at the 
end of the program an e-certificate will be 
awarded to each participant.
The registration fees for the two (2) mod-
ules are as follows:
·  4 weeks internship: 225 USD
· 8 weeks internship: 440 USD
Thus, we encourage and humbly seek 
an active participation of all our amiable 
members.
The registration deadline is on 14 Septem-
ber, 2020.
For more information and registration, 
kindly contact the AUAP Secretariat via 
email: auapheadquarters@g.sut.ac.th
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Badrozzaman Qarib Museum opens at Academy 
of Persian Language and Literature

TEHRAN – A museum and library has been 
established named after Persian language 
and literature scholar, writer and linguist 
Badrozzaman Qarib at the Academy of Per-
sian Language and Literature.  The museum 
is actually Qarib’s office in the academy 
where she was a permanent member and in-
cludes a number of her awards, family pho-
tos, letters and memorabilia.
Her personal library, which is home to a col-
lection of rare books on ancient languages 
as well as her documents and personal writ-
ings, has also been situated at the central li-
brary of the academy next to other scholars’ 
collections. The museum was due to open 
on the birthday anniversary of Qarib in her 
presence on August 22, but unfortunately, 
the scholar died last month on July 28.

Badrozzaman Qarib died at the age of 91 
apparently of COVID19. Qarib was famous 
for her research work on a dictionary of the 
Sogdian language. Born in 1929, Qarib got 
her Ph.D. in ancient languages from the Uni-
versity of Pennsylvania. She was a graduate 
of Persian literature from the University of 
Tehran. 
She had studied Persian and history with 
great scholars such as Mohammad Moin, 
Ehsan Yarshater and Ebrahim Purdavud, 
where she found her deep interest in ancient 
Iranian languages and continued her stud-
ies at the University of Pennsylvania. Qar-
ib was an expert on the Sogdian language. 
Sogdian is one of the Eastern Middle Iranian 
languages once spoken in Sogdiana (north-
ern Uzbekistan and Tajikistan) before the 
Islamization of the area in the 10th century.
Sogdians were traders along the Silk Roads 
and founded many diasporas along the 
routes, with the result that the bulk of their 
material was discovered in Turfan and Dun-
huang in western China. The Sogdian lan-
guage was written in three scripts, Sogdian, 
Manichean and Syriac. While only religious 
texts were written in Manichean and Syri-
ac scripts, other kinds of texts, both reli-
gious and secular, were recorded in Sogdian 
script, which was a kind of a national script, 
although it ultimately originated from Ara-
maic script.
Qarib’s noteworthy credits are a dictionary 
of the Sogdian language into Persian and 
English, “Structural Analysis of Verbs in 
the Sodigan Language”, “Silent Languages” 
and “Sodigan Studies”.
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University of Tehran Student Scientific 
Associations with 18 positions won the 
first rank nationally.
The closing ceremony of the 12th Interna-
tional Student Festival of Harkat  which 
was held in the  presence of H.E. Prof. 
Gholami, Minister of Science, Research 
and Technology at Alzahra University on 
11 August, 2020 virtually.
At present 181 student scientific associa-
tions, as the main pillars of student group 
activities are active at University of Teh-
ran and work on the reinforcement of pro-
fessional skills of students, development 
of science and technology and strength-
ening the relationship between university 
and society.
International Student Festival of HAR-
KAT is the largest student event in Iran. 

The festival is organized by the Ministry 
of Science, Research, and Technology 
of Iran and hosted by different universi-
ties since 2008. The concept of the fes-
tival is to gather students from different 
parts of the world in a combination of a 
festival and an exhibition. The festival 
aims at encouraging student projects 
and activities, fostering inspiration and 
being a starting point for international 
cooperation amongst students. The fes-
tival is open for students from all over 
the world and is a meeting platform for 
young people with different scientific 
and cultural backgrounds. It is a place 
where young people get to know each 
other, establish new friendships and 
discuss various topics, from different 
points of view.

UT Student Scientific Associations win the first rank 
in the 12th International Student Festival of Harkat
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Dr. Mehdi Sanaei, Associate Professor and 
Senior Advisor to the Minister of Foreign 
Affairs, has been appointed as the Advisor 
to the President of University of Tehran on 
International Affairs and  Scientific- Aca-
demic Cooperation with Russian Federa-
tion and Eurasian Countries.  Moreover , 
he has also been appointed as the Secre-
tary to the Secretariat of Rectors’ Forum 
for Top Iranian and Russian Universities
Mehdi Sanaei is an Iranian academic, pol-
itician, and diplomat. He has been Ambas-
sador Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Islamic Republic of Iran to the Russian 
Federation. 
As a senior international relations scholar 
and well-known political author, he is the 
founder of Russian Studies Department in 
the Faculty of World Studies, University of 
Tehran, and has taught various courses on 
Eurasian affairs since 2005. 
Previously he was a visiting lecturer in po-
litical science at Russian State University 
for the Humanities (RSUH) (1999 – 2003). 

He has been a member of Russian Acade-
my of Sciences (RAS) since May 2014 and 
member of Kazakhstan Academy of Social 
Sciences since 1997.
Dr. Sanaei was lawmaker at Iran’s Is-
lamic Parliament (Majlis) from 2008 to 
2013. During his tenure in the Parlia-
ment, he was deputy to Foreign Policy 
Committee in the National Security and 
Foreign Policy Commission (NSFPC), 
the Parliament representative in Caspi-
an Sea Affairs and chair of Iran’s Parlia-
mentary Friendship Group (PFG) with 
Ukraine and Russia.
He is also the founder and CEO of the 
Institute for Iran-Eurasia Studies (a.k.a. 
IRAS) since 2004. IRAS is an independ-
ent, non-profit, non-governmental think 
tank and publisher based in Tehran whose 
mission is to analyze and promote the un-
derstanding of major issues and current af-
fairs of Eurasia and South Caucasus.
Sanaei attended University of Tehran in 
Iran and graduated in political science in 
1992. He then continued his higher edu-
cation got his M.A. in international rela-
tions from University of Tehran in 1995. 
He finally obtained his Ph.D. in political 
science from Russian Academy of Scienc-
es (RAS) in 2001. His Ph.D. thesis entitled 
“Iran-Central Asia Political and Social Re-
lations” was prized in the Iran’s Book of 
the Year Awards.

Dr. Mehdi Sanaei appointed as the Advisor to UT 
President on International Relations, Cooperation with 

Russian Federation and Eurasian Countries
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While inaugurating the new website of De-
hkhoda Lexicon Institute and International 
Center for Persian Studies of University of 
Tehran, uploading of Dehkhoda Lexicon to 
the website was formally completed on Aug 
4, 2020. The lexicon can be accessed at the 
address: http://dehkhoda.ut.ac.ir 
 Regarding the event, Dr. Mahmud Bi-
jankhan, Head of Dehkhoda Lexicon Institute 
and International Center for Persian Studies 
said: “In connection with the instructions of 
University of Tehran to upgrade its centers’ 
websites, Dehkhoda Lexicon Institute paid 
attention to this important issue. We wanted 
to do the job since many years ago and it was 
decided that simultaneously with the website 
change, the lexicon should be accessible by 
the public. In addition, regarding the point 
that Dehkhoda Lexicon Institute in the edu-
cation section has the most relations in the 
international level with the Persian language 
fans, the web site of the institute was both 
technically and graphically promoted based 
on usage. This is the first phase of the job and 
we hope to improve it in the future to reach 
at a suitable place in the scene of E-learn-
ing, just as we have a prominent place in the 
physical field of Persian language teaching. 
Here, I want to thank for the attempts of the 
previous head of the institute, Dr Ali Darzi, 
and other colleagues in the Dehkhoda Lexi-
con Institute.” Regarding the other activities 
of the institute and the center, he said: “In 
the research section, compilation of the great 

Persian Lexicon is being done. It is a great 
project after accomplishment of Dehkhoda 
Lexicon. So far, all Alef letter entries in 30 
sections and 7 volumes and part of Be let-
ter entries in 9 sections and 8 volumes have 
been published and the rest is being done. 
Also, 8 books in the field of teaching Per-
sian language to non-Persian speakers have 
been published, which have been noted in a 
wide range and at the moment other books 
are being prepared for publication. In the ed-
ucation section, the International Center for 
Persian Studies, as the first academic center 
for teaching Persian, is performing activities 
related to teaching Persian to non-Persian 
speakers. In the center, over 20 thousand in-
ternational language learners have learned 
Persian. In addition to learning Persian, the 
students pass courses related to Iranian stud-
ies and culture and art of Iran.”
Also, the manager of the research section 
of the institute, Ms. Akram Soltani referred 
to different prints and forms of Dehkhoda 
Lexicon and said: “After the end of the com-
pilation of Dehkhoda Lexicon in 1359, the 
institute managed to publish the great nation-
al work. After an edition, it was again pub-
lished it in 1372 in 14 volumes and then in 
15 volumes along with an introduction and 
computerized typing settings in 1377. In 
1379, a CD was added to the lexicon, which 
has been edited six times so far. In addition, a 
shorter form of the lexicon called Dehkhoda 
Average Lexicon was published in 2 volumes 

Dehkhoda Lexicon on University of Tehran’s 
Dehkhoda Lexicon Institute’s Website
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in 1385. Therefore, the institute has moved 
based on the technology advancement. De-
hkhoda Lexicon uploading suggestion had 
been rendered a few years ago but it was not 
done because of a few problems.” She added: 
“The lexicon has been published in its proper 
place in a valid academic web site and the 
research section supervises over it. In addi-
tion, the users can search in the meanings as 
well as in the entries. This capability is very 
important in long entries. Users can ask the 
compilation council any questions related to 
the search results.
In addition, Mahdi Tajalli, International and 
Public Relations Manager of the institute, 
referred to the existing web sites and ap-
plications publishing the lexicon and said: 
“Unfortunately, we observe the publication 
of the lexicon in web sites and applications 
that do not have any permission from the 
institute. Legally, all rights are reserved for 
this institute. Professor Ali-Akbar Dehk-
hoda presented the work to people in 1324 
and rendered the duty of its publication and 
preservation to the National Council Parlia-
ment at that time and the parliament estab-
lished Dehkhoda Lexicon Institute in 1336 
and rendered it to University of Tehran. In 
addition, professor Dehkhoda selected Dr 

Mohammad Moin, Professor Seyyed Jafar 
Shahidi and Dr Dabirsiaghi as his colleagues 
and successors and they had major role in 
compilation and publication of the lexicon. 
Some of the compilers of Dehkhoda lexicon 
are members of the compilation council of 
the institute, including Dr Hasan Anvari, Dr 
Rasul Shayesteh, Dr Saeed Najafi Asadollahi 
and Dr Gholamreza Sotudeh. Therefore, the 
laws about the institute are clear. Some web 
sites and applications extracted the data from 
the CD through hacking illegally and pub-
lished it in an improper and imperfect way 
for their own profit. The problems may not 
appear in searching for a word but there are 
many problems.” Tajalli added: “Any publi-
cation without the written permission is il-
legal. We have filed some suits through the 
legal department of the university and in a 
few cases some verdicts issued to the ben-
efit of the institute. But the number of such 
web sites and software is big. Anyway, it is 
our duty to preserve Dehkhoda’s work and 
we ask Fata Police, the judiciary and other 
officials to preserve our rights.” It is worth 
mentioning that Dehkhoda Lexicon Institute 
is the first organization in Iran for compiling 
dictionaries established in 1324, Internation-
al Center for Persian Studies is the first aca-
demic foundation for Persian language and 
literature expansion established in 1368, and 
both are under supervision of University of 
Tehran. These two joint complexes are locat-
ed where Dr Mahmud Afshar Yazdi, a pro-
fessor of University of Tehran, donated a part 
of his garden for Dehkhoda Lexicon organ-
ization and expansion of Persian language 
and literature and Iranian studies. 
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Swiss Foreign Minister Ignazio Cassis visited 
Negarestan Museum Garden affiliated to UT to 
mark the centenary of Swiss-Iranian diplomatic 
relations. 
On 6 September, 2020, Ignazio Cassis, the 
Swiss Foreign Minister and accompanying del-
egation attended Negarestan Garden Museum 
affiliated to University of Tehran and opened 
an exhibition on the history of Swiss-Iranian 
bilateral relations and visited different sections 

of Negarestan Garden Museum. The exhibition 
showcases 100 years of Swiss diplomatic pres-
ence in Iran.
In this event, Prof. Mahmoud Nili Ahmadaba-
di, President of University of Tehran, Mr. Ig-
nazio Cassis, Swiss Foreign Minister and Prof. 
Seyed Sajjadpour, Deputy Foreign Minister for 
Research and Education for the Islamic Repub-
lic of Iran presented speech on Swiss-Iran re-
lations. 

Swiss Foreign Minister Ignazio Cassis visits UT 
Negarestan Museum Garden

On 25 August, 2020, Isaac Lenin Bravo Jaen, 
the new Ambassador of Nicaragua to the I.R. 
of Iran visited UT Faculty of World Stud-
ies and met with Prof. Mohammad Samiei, 
Dean of the Faculty of World Studies and 

Prof. Maryam Haghroosta, Head of Research 
Center for Spanish Speaking Counties .
Conveying the message of friendship of 
President of Nicaragua to the Iranians , he 
expressed his interest in the field of Iranian 
studies and emphasized on the significance 
of knowing Iranians from the perspective of 
Iranians themselves. 
In this meeting both sides exchanged ideas 
on various topics including establishment 
and  promotion of academic ties, mobility of 
faculty members and students, Latin Amer-
ican Studies, holding joint workshops and 
academic  meetings. 

Ambassador of Nicaragua to the I.R. of Iran visited UT 
Faculty of World Studies
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The paper by Prof. Abbasl Ali Saberi , Asso-
ciate Professor of School of Physics, College 
of Science, University of Tehran has been 
highlighted as a feature news at the Ameri-
can Astronomical Society. 
The abstract of the paper reads as follows: 
Evidence for an ancient sea level on Mars
Abbas Ali Saberi, School of Physics, Col-
lege of Science, University of Tehran 
Mars shares many similarities and character-
istics to Earth including various geological 
features and planetary structure. The remark-
able bimodal distribution of elevations in 
both planets is one of the most striking glob-
al features suggesting similar geodynamic 
processes of crustal differentiation on Earth 
and Mars. There also exist several evidences, 
based on geographic features resembling an-
cient shorelines, for existence of an ancient 
Martian ocean in the northern hemisphere 
which covers nearly one third of the plan-
et’s surface. However, the interpretation of 

some features as ancient shorelines has been 
thoroughly challenged that left the existence 
of a primordial Martian ocean controversial. 
Moreover, if oceans were formerly present on 
Mars, there is still a big ambiguity about the 
volume of water with the estimations ranging 
over 4 orders of magnitude. Here we map the 
Martian sea level problem onto a percolation 
model that provides strong evidence that the 
longest iso-height line on Mars that separates 
the northern and southern hemispheres, acts 
as a critical level height with divergent cor-
relation length and plays the same role as the 
present mean sea level does on Earth. Our 
results unravel remarkable similarities be-
tween Mars and Earth, posing a testable hy-
pothesis about the level of the ancient ocean 
on Mars that can be answered experimental-
ly by the future investigations and spacecraft 
exploration.
The Astrophysical Journal Letters (ApJL) 
vol. 896, No. 2, L25 (2020)

UT Professor Paper on “Evidence 
for an ancient sea level on Mars” 
highlighted as a Feature News at the 
American Astronomical Society

EMME Project: Co-Funded by 
the Erasmus+Programme of the 
European Union

EMME Project : Environmental Management in 
the Middle East (EMME): Spatial Approaches
This project is an EU funded Erasmus+ inter-
national project between 6 European Univer-
sities, three universities in Iran (managed by 
University of Tehran) and two universities in 
Yemen.
Partners
Lund University (LU) - Sweden, Lisbon Uni-

versity (UL) - Portugal, National Technical 
University of Athens (NTUA) - Greece, Vil-
nius Gediminas Technical University (VGTU) 
- Lithuania, Ecole nationale des sciences géo-
graphiques (ENSG) - France, University of 
Tehran (UT) - Iran, Imam Khomeini Interna-
tional University (IKIU) - Iran, Bu-Ali Sina 
University (BASU) - Iran, Sana’a University 
(SU) - Yemen, Taiz University (TU) - Yemen.
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501-600th World University Ranking, 2021
144th Asia University Ranking, 2020
Despite a tradition of education that dates back 
to the Sassanid period (224 – 651 AD), the Uni-
versity of Tehran as it is known today wasn’t 
established until 1934, making it the coun-
try’s oldest modern university. Also referred 
to as Iran’s ‘mother university’, it is a govern-
ment-funded, public institution.
Catering for more than 50,000 students, the uni-
versity comprises nine colleges within which 46 
schools, 133 educational departments, 55 research 
centres and 550 labs exist. Maintaining this large-
scale operation is an academic faculty of over 
2,000 and around 5,000 administrative staff.
In a great many fields within science and tech-
nology, the university has been declared by the 
government to be a Centre of Excellence. It 
cites its research strengths as the evaluation and 
improvement of irrigation networks, applied 
electromagnetic systems and sustainable urban 
planning and development, among others.
With eight campuses in total, the oldest and 
most famous one is the Central Paradis cam-
pus and is found on Enqelab Avenue. The other 
seven include Amir Abad, where most of the 
university accommodation is found, the Karaj 
campus of agriculture and natural resources, 

the New Science and Technology campus, and 
two international sites known as Kish and Aras.
The Tehran University of Medical Sciences 
became separate from the university in 1986 
following a decision by the Majlis (Iranian par-
liament). Today, this college hosts 13,000 stu-
dents and is considered one of the best medical 
schools in the country.
Since 1967, the university’s Central Library 
and Documentation Centre has been a mem-
ber of the International Federation of Library 
Associations and Institutions. There are 56 li-
braries spread out across the university with 
over 75,000 members and more than 2,000 
daily users. Close to 100,000 book titles are 
held within the system and it is home to 18,000 
manuscripts in Persian, Arabic and Turkish. In 
addition to 19,000 journal and periodical titles, 
the library network holds 60,000 historical doc-
uments. The Central Library is the largest aca-
demic library in Iran.
The university has also played a significant role 
in the country’s recent history. It was in front 
of its gates that the Shah of Iran’s army opened 
fire on protesters, triggering the 1979 Revolu-
tion. While many of Iran’s key political figures 
have been students there, including the nation-
alist leader Muhammad Mossadegh.

University of Tehran at Times Higher Education World 
University Rankings
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As classes begin this week, Missouri S&T wel-
comes new faculty this school year with exper-
tise ranging from big data in precision medi-
cine to 19th-century French literature.
Dr. Arezoo Emdadi, assistant professor of mate-
rials science and engineering, was a postdoctor-
al research fellow at S&T in the 2019-20 school 
year. Emdadi earned a Ph.D. in materials science 
and engineering from S&T. She also earned a 
master’s degree and a doctorate in structural en-
gineering from the University of Tehran in Iran as 
well as a bachelor’s degree in civil engineering.
Joint Postgraduate Degree Program in Collab-
oration with Furtwangen University, Germany
University of Tehran- Kish International Cam-
pus, in collaboration with Furtwangen Univer-
sity in Germany holds a dual master’s degree 
program in Mechanical Engineering-Manufac-
turing in English for the first time in Iran.
The duration of the program for master’s de-

gree is two years (1+1) and the students will 
spend the first year at UT-KIC and the 2nd year 
at the Institute of Precision Machining (KSF) 
in Furtwangen University, Germany. Students 
who successfully fulfill the requirements of 
both universities will receive the appropriate 
degree in “Mechanical Engineering-Manufac-
turing” from UT-KIC and “Precision Manu-
facturing and Management” from Furtwangen 
University, Germany (Dual degree program).
The program designed to strengthen the scientif-
ic and practical abilities of graduates in the field 
of Precision Manufacturing and Management, to 
meet the needs of advanced industries in techni-
cal knowledge and dynamic innovation.
Local and international students will be admit-
ted to the PROGAMME through a review of 
their Bachelor’s degree approved by the rele-
vant authorities and an academic interview at 
UT-KIC and KSF in 2020-2021. 

UT former graduate as a new faculty at Missouri S&T

UT Global Rank in the Three University Missions Ranking 2020
The Three University Missions Ranking 2020 
Released. 
We are pleased to announce that University of 
Tehran has been featured in the fourth issue of 
The Three University Missions ranking among 
the world’s best 1500 universities.
Global rank of University of Tehran:551-600.
The 2020 issue of The Three University Missions 
ranking features a total of 1500 universities from 
97 countries, selected from a list of over 1700 
higher education institutions from 110 countries.
The ranking evaluates the quality of education, 
scientific work, and also, for the first time in 
the compilation of global academic rankings, it 
consistently evaluates the third mission — the 
universities’ contribution to society.
The Three University Missions is the first glob-
al university ranking to respond to the chang-
es in global education due to the COVID-19 
pandemic through a broad range of indicators 

evaluating the relationship between university 
and society.
For more details please visit the website www.
mosiur.org or consider viewing the full re-
sults, methodology, or analytical commentary.
The Three University Missions ranking is op-
erated by Association of Rating, Ranking, and 
Other Performance Evaluations Makers (ARM), 
the members of which are leading Russian rat-
ing, ranking and public opinion research centres.
The project is supported by Clarivate Ana-
lytics, providing data and metrics from In-
Cites and Global Institutional Profiles Pro-
ject (GIPP).
The pilot issue of The Three University Missions 
ranking was released in December 2017, the sec-
ond issue, in November 2018, and the third one, 
in September 2019. In 2018 the ranking passed 
an independent audit by PricewaterhouseCoop-
ers Audit, part of PwC’s global network.
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Foreign Minister and Lecturer of Faculty 
of International Studies affiliated to Teh-
ran University Mohammad Javad Zarif on 
Monday said that the developments are 
global, noting that only Western states are 
not able to address the issues. He made the 
remarks in a live lecture via the account of 
Tehran University’s Faculty of World Stud-
ies on Instagram social networking service.
Players in the world should recognize the 
realities of the Transitional World, he said, 
adding that Western monopoly is ending. 
He further noted that “we are not prison-
ers of any situation as we make changes in 
history”. Earlier, addressing the opening of 
his speech in the first episode, he outlined 
many concepts prevailing the global polit-
ical systems so far and said each of them 
has given way to the other in the course of 
time.
Recalling the previous changes in the 
world, he said that “we have seen the emer-
gence of drastic changes and wars” in the 

international community. Referring to “ex-
tremist unilateralism” as one of these con-
cepts, he said that “all there are conceptual 
contexts the world experienced about the 
emerging new world.”
In his second speech, Iranian foreign minis-
ter reviews ‘Characteristics of Transitional 
Period’. In his third speech, Zarif described 
the Joint Comprehensive Plan of Action - 
JCPOA - as the product of the transition 
from negative-sum to positive-sum ap-
proach. He also termed Daesh as the prod-
uct of invasion and occupation.
Western monopoly on international rela-
tions is decreasing, he said, adding that the 
reason is the creation of global challenges 
and opportunities. The West alone is una-
ble to deal with the global challenges and 
cannot protect the environment, security, 
and social cohesion, he underlined. The 
high-profile diplomat went on to say that 
the West is no longer the only role player 
in the world.

Iran’s FM: Global developments cannot be 
resolved only by West
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Audio versions of Yusof and Zolaykha and 
Leyli and Majnun, two love stories from 
the classic Persian literature, have been re-
leased for Azerbaijani listeners.
Both of the audiobooks released by Avaye 
Chirok, a major Iranian institute that pro-
duces audiobooks, have been narrated by 
Bahmand Vakhshur based on the Azerbaija-
ni translation of the books by Sirus Qamari.
Vakhshur has earlier narrated “The Col-
lection of Azerbaijani Poems of Shahri-
ar”, “Qachaq Nabi” (“Qaçaq Nebi”), and 
“Koroghlu” (“Koroglu”) for Azerbaijani 
audiences in three audiobooks released by 
Avaye Chirok in January.
Leyli and Majnun is a narrative poem of 
approximately 4,600 lines composed in 
1188 by poet Nezami of Ganja, also known 
as Nezami Ganjavi. It is the third of his five 
long narrative poems known collectively 
as the Khamseh (the Quintet).
There are various versions of the Khamseh 

in Iranian libraries, but the two versions 
kept at the Central Library of the Univer-
sity of Tehran and the library of the Shahid 
Motahhari School and Mosque in Tehran 
were inscribed on UNESCO’s Memory of 
the World Register list in 2011.
Yusof and Zolaykha, as a love story with 
religious overtones, has always been 
among the most favorite themes of Persian 
poets who, with direct or oblique referenc-
es to its various episodes, created a desired 
imagery, expanded on a particular point in 
the poem, conveyed a poetic message or 
reinforced it.
The most celebrated versified rendering of 
this romance is the Yusof and Zolaykha by 
Nur ad-Din Abd al-Rahman Jami (d. 1492), 
who composed it in 1483. It follows the 
meter of Nezami Ganjavi’s Khosrow and 
Shirin love story and forms the fifth poem 
in the poet’s collection of seven masnavis 
known as Haft Owrang “Seven Thrones”. 

Audiobook classics of Persian literature 
released for Azerbaijani listeners
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