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محققان  علمی،  هیئت  اعضای  دانشجویان،  اگر 
درونی  انسانی  سرمایه  اصلی ترین  کارکنان،  و 
می دهند؛  تشکیل  را  دانشگاهی  اکوسیستم  یک 
خروجی  و  دستاورد  مهمترین  »دانش آموختگان« 
و  ملی  اثرگذاری  دامنه  با  دانشگاهی  اکوسیستم  این 
می شوند.  محسوب  مختلف  حوزه های  در  فراملی 
سفیران  را  دانش آموختگان  می توان  اعتبار،  این  به 
جای  در  که  دانست  دانشگاه  علمی  نمایندگان  و 
جای نظام حکمرانی کشور فعال و مشغول خدمت 

می باشند.
جامع ترین  و  قدیمی ترین  به عنوان  تهران،  دانشگاه   
را  افتخار  این  کشور  عالی  آموزش  نماد  و  دانشگاه 
دارد که با بیش از 260 هزار دانش آموخته داخلی و 
امتداد  در  بین المللی،  دانش آموخته  از دو هزار  ببش 
نسل  غنی ترین  و  بهترین  پرورش دهنده  نسل ها 
در  بین المللی  و  ملی  محلی،  انسانی  سرمایه های  از 

حوزه های مختلف بوده است.
دفتر ارتباط با دانش آموختگان اداره کل روابط عمومی 
تالش  خود  فعالیت  جدید  دوره  در  تهران  دانشگاه 
کرده تا با عملیاتی ساختن برخی اقدامات و ابتکارات 
بدیع، بستر و زمینه  ارتباط بیشتر با این قشر فرهیخته 
را آماده ساخته تا عالوه بر فراهم سازی زمینه حضور 
بیشتر آنها در دانشگاه، امکان استفاده از ظرفیت های 
آنها برای تقویت و توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، 

جامعه و دیگر بخش ها را نیز فراهم سازد. 
اولین  )شهریورماه(  جاری  ماه  در  راستا،  همین  در 
کارت »دانش آموختگی« ویژه دانش آموختگان دانشگاه 
دانش آموختگان  آن،  براساس  و  شد  صادر  تهران 
دانشگاه می توانند همانند دیگر ذی نفعان و بازیگران 
دانشگاه )دانشجویان، محققان، اعضای هیئت علمی 
و ...(، به طور مداوم  در دانشگاه حضور داشته و از 

ظرفیت ها و امکانات دانشگاه استفاده نمایند.
ماه، سلسه نشست های علمی و تخصصی  از همین 
ویژه دانش آموختگان دانشگاه تهران نیز آغاز شده و 
از این طریق، زمینه و بستر حضور دانش آموختگان 
گذاشتن  اشتراک  به  تجربیات،  تبادل  برای  دانشگاه 
دانش و تجارب خود در عرصه های مختلف با نسل 
جدید دانشجویان دانشگاه فراهم شده و از طرفی با 
توجه به تعاملی بودن این نشست ها، امکان آموزش 
ایده پردازی های  و  دستاوردها  آخرین  دریافت  و 
دانشگاه نیز برای دانش آموختگان فرهیخته )آموزش 

مادام العمر( فراهم گردیده است.
سامانه معرفی دانش آموختگان دانشگاه نیز در مرحله 
و  آن  از  رونمایی  با  زودی  به  و  است  نهایی سازی 
نمایش یکایک دانش آموختگان در کنار دانشجویان، 
ذی نفعان  دیگر  و  علمی  هیئت  اعضای  محققان، 
دانشگاه، نمای منحصر به فردی از حلقه های مختلف 

یک اکوسیستم دانشگاهی به تصویر خواهد کشید.
هدف  با  تهران  دانشگاه  دانش آموختگان  ماهنامه 
دفتر  فعالیت های  متمرکز  و  هدفمند  اطالع رسانی 
عمومی  روابط  کل  اداره  دانش آموختگان  با  ارتباط 
منتشر شده و در تالش است تا به عنوان سخنگو و 
بازنمایی  به  دانشگاه،  دانش آموختگان  خبری  ارگان 
آنها،  دستاوردهای  به  مربوط  گزارش های  و  اخبار 
معرفی  دانش آموختگان،  کانون های  فعالیت های 
معرفی  دانش آموختگان،  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
تقویت  دانش آموختگان،  برای  شغلی  فرصت های 
از  بیش  و  پرداخته   ... و  دانش آموختگان  بین  تعامل 
گذشته بستر و زمینه تعامل دوسویه، هدفمند و مؤثر 

آنها با دیگر ارکان دانشگاه و جامعه را فراهم سازد.

عباس قنبری باغستان- مدیرمسئول

سخن آغازین
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درباره دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دانش آموختگان سرمایه های گرانقدر دانشگاه می باشند و 
برقراری و  برای  پایدار  ایجاد یک سازوکار مشخص و 
این  آنها بسیار ضروری است. از طریق  با  ارتباط  حفظ 
ارتباط هم اکوسیستم نوآورانه-فناورانه دانشگاه )آموزش، 
پژوهش، فناوری، کارآفرینی، مسئولیت اجتماعی و کسب 
و کارهای جدید( می تواند برای توسعه فعالیت های خود 
از ظرفیت ها و استعدادهای دانش آموختگان بهره ببرد و 
موقعیت های  کسب  برای  می توانند  دانش آموختگان  هم 
و  کارها  و  کسب  توسعه  حرفه ای،  مناسب  و  بهتر 
تحقق بخشیدن به ایده های نوآورانه خود از حمایت و 

ظرفیت های دانشگاه برخوردار شوند.
 در این راستا، »دفتر ارتباط با دانش آموختگان« دانشگاه 
ذیل  دانشگاه  محترم  ریاست  مستقیم  نظارت  با  تهران 
»اداره کل روابط عمومی« و با هدف ایجاد یک ارتباط و 
تعامل دوسویه مفید و مؤثر ایجاد شده است. مأموریت 
و  آگاه سازی  ارتباط،  حفظ  و  برقراری  دفتر  این  اصلی 
جلب مشارکت دانش آموختگان در فعالیت های دانشگاه 
با  می باشد.  دوسویه  و  سازنده  تعامل  یک  به منظور 
عظیمی  بخش  که  می رود  انتظار  پویا،  رابطۀ  این  ایجاد 
از استعدادها و ظرفیت های بالقوه دانشگاه در زمینه های 
مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که 
گردد،  کشور  بیشتر  شکوفایی  و  رشد  سبب  می تواند 

شناسایی و در موقعیت های مناسب به کار گرفته شود. 
به صورت  همچنین  دانش آموختگان  با  ارتباط  دفتر 
دانش آموختگی  کانون های  و  انجمن ها  حامی  چتری، 
اساس،  براین  باشد.  می  نیز  تهران  دانشگاه  در  فعال 
تمامی  از  تهران  با دانش آموختگان دانشگاه  ارتباط  دفتر 
تا  می نماید  دعوت  دانشگاه  عالیقدر  »دانش آموختگان« 

این دفتر را در رسیدن به اهداف خود یاری نمایند. 
دفتر  تهران،  دانشگاه  بزرگ  از خانواده  به عنوان عضوی 
ارتباط با دانش آموختگان اداره کل روابط عمومی دانشگاه 
با همکاری و همراهی دانش آموختگان  در تالش است 

عزیز در جهت اهداف زیر تالش نماید: 
کلیه  اطالعات  به روزرسانی  و  حفظ  جمع آوری،   •

دانش آموختگان دانشگاه؛ 
• ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان و دانشگاه؛
• تسهیل در اشتغال دانش آموختگان و توسعه کسب و کارهای 

جدید با استفاده از شبکه دانش آموختگان دانشگاه؛ 
• تالش در جهت ارتقای علمی و حرفه ای دانش آموختگان 

و معرفی دانش آموختگان کارآفرین؛
توانمندی های  و  تجارب  نظرات،  از  بهره گیری   •

دانش آموختگان نخبه و برجسته و معرفی آنان؛ 
• تسهیل در جذب و هدایت کمک های مادی و معنوی 
از طریق  بین المللی  روابط  توسعۀ  و  دانش آموختگان 

ارتباط با دانش آموختگان خارج از کشورحوزه؛ 
طریق  از  دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت  نقش  تقویت   •
مشارکت در توسعه همه جانبه در سطوح محلی، ملی 

و بین المللی؛
• معرفی و ترویج برند دانشگاه تهران در حوزه ها و ابعاد 

مختلف.
در حال حاضر، دکتر فاطمه نصرتی، عضو هیئت علمی 
دفتر  مسئولیت  تربیتی،  علوم  و  روان شناسی  دانشکده 
را  عمومی  روابط  کل  اداره  دانش آموختگان  با  ارتباط 

برعهده دارد. 
سایت  به  مراجعه  با  می توانند  عزیز  دانش آموختگان 
آشنایی  بر  عالوه   )alumni.ut.ac.ir( دانش آموختگان 
از  بهره مندی  چون  مفیدی  اطالعات  از  دفتر،  این  با 
دانشگاه  کانون های  به  دسترسی  دانش آموختگی،  کارت 
تهران، راهنمایی های مختلف جهت سهولت انجام امور 
برای دانش آموختگان، تکمیل اختیاری فرم به روزرسانی 
و  آگهی ها  از  اطالع  دانش آموختگان،  اطالعات 
مطلع  مفید  لینک های  سایر  و  بروز  شغلی  موقعیت های 

شوید.
دفتر  با  ارتباط  برای  می توانید  شما  براین،  عالوه 
ایده  انتقاد،  پیشنهاد،  هرگونه  طرح  و  دانش آموختگان 
و   )alumni.info@ut.ac.ir( ایمیل  طریق  از   ... و 
دفتر  کارشناسان  فرمایید.  اقدام   021-61112894 تلفن 

بی صبرانه منتظر شنیدن صدای گرم شما هستند.

دفترارتباطبادانشآموختگانادارهکلروابطعمومی
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اولین کارت 
»دانش آموختگی« 

ویژه فارغ التحصیالن دانشگاه 
تهران صادر شد

انتخاب دانش آموخته 
دانشگاه تهران به عنوان 

»پژوهشگر جوان برجسته« 
در سال 2020

انتخاب استاد پیشکسوت 
دانشگاه تهران 

به عنوان»فارغ التحصیل 
برجسته« دانشگاه استنفورد

اخبـــار

اولین کارت »دانش آموختگی« 
ویژه فارغ التحصیالن دانشگاه 

تهران صادر شد

انتخاب دانش آموخته دانشگاه 
تهران به عنوان »پژوهشگر جوان 

برجسته« در سال 2020

انتخاب دانش آموخته و استاد 
پیشکسوت  دانشگاه تهران 

به عنوان»فارغ التحصیل برجسته« 
دانشگاه استنفورد
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اولینکارت»دانشآموختگی«
ویژهفارغالتحصیالندانشگاهتهرانصادرشد

 مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه تهران 
گفت اولین کارت »دانش آموختگی« ویژه 
فارغ التحصیالن دانشــگاه تهران از سوی 
»دفتر ارتباط با دانش آموختگان« این اداره 

کل صادر شد.
دکتر عباس قنبری باغســتان بــا بیان این 
مطلــب افزود: در مرحلــه اول از صدور 
کارت دانش آموختگی، حدود 250 کارت 
»دانش آموختگی« صادر و به همراه بســته 
ویژه »دانش آموختگان« از طریق پست به 

آدرس متقاضیان ارسال شده است.
بــه گفتــه مدیــرکل روابــط عمومی 
دانشــگاه تهــران، رصــد فعالیت های 
دانش آموختگان و تالش برای برقراری 

و حفــظ ارتباط آنها با دانشــگاه به عنــوان یکی از 
»ذی نفعان« اصلی اکوسیســتم آموزشی، پژوهشی و 
فناورانه دانشــگاه یکی از اهداف اصلی فعالیت های 

دفتر ارتباط با دانش آموختگان است و صدور کارت 
»دانش آموختگی« به عنوان یک کارت »هویتی« معتبر 
و دائمی، تالشی اســت که در راستای تقویت این 

ارتباط صورت گرفته است. )ادامه در صفحه 6(

دبیرخانه جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جوان 
به منظور همکاری در دبیرخانه جشــنواره از دانشجویان 
و دانش آموختگان دانشــگاه تهــران در دو بخش »تولید 
محتوای علمی« و »بخش بین الملل جشنواره« دعوت به 

همکاری می نماید.

لینک ثبت نام:
https://b2n.ir/p36574

لینک گروه واتس اپ بنیاد حامیان دانشگاه تهران:
https://chat.whatsapp.com/
CfGT86E0D1LIy7VOc0MgFX

فراخوانهمکاریدردبیرخانهجشنوارهاندیشمندانودانشمندانجوان

اخبار
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انتخابدانشآموختهدانشگاهتهران
بهعنوان»پژوهشگرجوانبرجسته«درسال2020

انتخابدانشآموختهواستاد
پیشکسوتدانشگاهتهران

بهعنوان»فارغالتحصیلبرجسته«
دانشگاهاستنفورد

دکتر مهدی داورپناه، اســتادیار دانشــکده مهندسی برق و 
کامپیوتر دانشگاه تهران، توسط مؤسسه IEEE، شاخه ایران 
به عنوان پژوهشــگر جوان برجسته در سال 2020 انتخاب 
شــد. این انتخاب از بین محققان داخل کشور با سن کمتر 

از 40 سال در رشته های برق و کامپیوتر انجام شده است.
الزم بــه یادآوری اســت؛ مؤسســه مهندســان برق و 
 The Institute of Electrical and( الکترونیــک
Electronics Engineers(، یک ســازمان بین المللی 

حرفه ای و غیرانتفاعی است. هدف 
ایــن مؤسســه کمک بــه پیش برد 
فنــاوری به طور عــام و حوزه های 
وابسته به مهندسی برق و کامپیوتر 
و هم چنین زمینه های وابسته به طور 
خاص اســت. این مؤسسه در سال 
1963 در کشــور آمریــکا بنیــان 

گذاشته شده است.

دانشــگاه  عمومی  روابــط 
تهــران:  دکتر رضــا زمانی، 
دانشگاه  پیشکســوت  استاد 
تهران به عنوان »فارغ التحصیل 
استنفورد  دانشگاه  برجسته« 

انتخاب شد.
اســتاد  زمانی،  رضــا  دکتر 
دانشــکده  پیشکســوت 
روان شناســی و علوم تربیتی 

دانشــگاه تهران از ســوی دانشــگاه اســتنفورد به عنوان 
»فارغ التحصیل برجســته« انتخاب شد. الزم به ذکر است، 
قــرار بود طی مراســمی کــه در می 2021 در دانشــگاه 
اســتنفورد برگزار می شود از ایشــان تقدیر به عمل آید که 
بــه جهت همه گیری بیماری کرونا این مراســم به صورت 

مجازی و در ژوئن 2021 برگزار شد.
گفتنی اســت؛ ریاســت هیئت مدیره انجمن روان شناسی 
ایران، ریاست مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه 
تهران، ریاســت و معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی 
و علوم تربیتی دانشگاه تهران از جمله سوابق اجرایی دکتر 
زمانی بوده اســت. این استاد پیشکســوت دانشگاه تهران، 
همچنیــن مقاالت و کتاب های ارزنده ای را در این رشــته 

تألیف کرده اند.

دکتر قنبری باغستان در ادامه افزود: دانش آموختگان 
به عنوان یکی از مهمترین خروجی های دانشگاه، 
با دانــش و مهارت های خود نقــش مهمی در 
توسعه و رفع نیازهای جامعه )اعم از بخش های 
صنعــت، اقتصاد، بازار، کشــاورزی و …( ایفا 
می کنند و از طرفی با توجه به نیاز متقابل دانشگاه 
به ارتباط با صنعت، به عنوان حلقه وصل و ارتباط 
دانشــگاه با بخش های مختلــف صنعت عمل 
می نمایند. از اینرو با هدف تقویت این ارتباط و 
استفاده از ظرفیت های دانش آموختگان و انتقال 
تجربه آنها به نســل جدید دانشــجویی، سلسله 
نشســت ها و وبینارهای تخصصی نیز با حضور 
»دانش آموختگان« دانشگاه تهران در دستور کار 
قرار دارد که اولین آن روز چهارشنبه برابر با 17 
شــهریور در زمینه »ابعاد روان شــناختی بیماری 

کووید 19« برگزار شد.
الزم به یادآوری است دانش آموختگان دانشگاه 
تهران می توانند بــرای ارتباط با »دفتر ارتباط با 
دانش آموختگان« و طرح هرگونه درخواســت، 
همــکاری، مشــاوره و یا پیشــنهاد شــرکت 
در سلســله نشســت های تخصصــی از طریق 
فرم  تکمیــل  یــا   alumni.info@ut.ac.ir

دعوت به سخنرانی اقدام نمایند.

سلسلهنشستها
ووبینارهایعلمی

باحضور»دانشآموختگان«
دردستورکارقرارگرفت
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گزارش سلسله نشست های علمی دانش آموختگان

دکتر فاطمه نصرتی:
کرونا بزرگترین تهدید 

بشر در دنیا

دکتر غالمعلی افروز:
آرامش روانی و نشاط 
معنوی الزمه مصونیت 

زیستی و روانی 
انسان هاست

دکتر رضا رستمی:
معتاد برای مصرف از 

ارزش های خود می گذرد

دکتر رضا پورحسین:
مهم ترین مسئله ای که با 
پاندمی کرونا اتفاق افتاد، 
برهم خوردن سازش است

دکتر حسن محسنی:
هیچ قانونی برای کاهش 
تولید سیگار وجود ندارد

دکتر سیدحسین حسینی: 
فضای آموزش متناسب 

با توسعه فناوری دیجیتال 
رشد نکرده است

دکتر رضا رستمی:
یکی از عوارض کرونا، 
عدم خواب انرژی بخش 

و وجود کابوس در 
زندگی است

دکتر کرم حبیب پور:
صنعت سیگار در ایران 

یک مافیاست

دکتر نارنجی ثانی:
هوش مصنوعی به کمک 

یادگیری الکترونیکی 
آمده است
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نخستین وبینار از سلسله نشست های علمی دانش آموختگان 
بیماری  روان شناختی  »ابعاد  موضوع  با  تهران  دانشگاه 
کووید 19« به همت »دفتر ارتباط با دانش آموختگان« اداره 
کل روابط عمومی دانشگاه تهران، روز چهارشنبه برابر با 

هفدهم شهریورماه 1400، برگزار شد.
در این نشست چهار نفر از دانش آموختگان دانشگاه تهران 
در ارتباط با این موضوع به ایراد سخنرانی پرداختند . در 
ادامه گزارش این سخنرانی ها را که توسط پریسا رجبی، 
و  تهیه  احتماعی،  ارتباطات  علوم  کارشناسی  دانشجوی 

تنظیم شده است می خوانید.

نصرتــی،  فاطمــه  دکتــر 
دانش  آموختــۀ دانشــگاه تهران 
در مقاطع کارشناســی )1385( 
و دکتــری )1390( بــوده و در 
حال حاضر اســتادیار دانشکده 
روان شناســی و علوم تربیتی در 

رشــتۀ روان شناســی و آموزش کودکان استثنایی 
می باشــد. وی همچنیــن رئیس دفتــر ارتباط با 
دانش آموختگان دانشــگاه تهــران و عضو کمیتۀ 
تخصصی کارگروه روان شناســی شورای تحول و 

ارتقاء علوم انسانی می باشد.

 دکتر فاطمه نصرتی:
کرونابزرگترینتهدیدبشردردنیا

تشدیدمشکالتروانشناختیدربینکودکان

سازمان  گفت:  دانش آموختگان  با  ارتباط  دفتر  رئیس 
یکی  را  کرونا  بیماری   2020 سال  در  جهانی  بهداشت 
و  جسمی  سالمت  برای  بشر  تهدیدهای  بزرگ ترین  از 
روانی بیان کرده، زیرا شیوع این بیماری باعث تغییر در 

سبک زندگی انسان شده است.
دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان 
علمی  نشست های  سلسله  از  وبینار  نخستین  در 
»ابعاد  موضوع  با  تهران  دانشگاه  دانش آموختگان 
روان شناختی  ابعاد  به   »19 کووید  بیماری  روان شناختی 
بیماری کووید 19 و آسیب های این بیماری اشاره کرد 
و گفت: ویروس کرونا از جمله ویروس هایی است که 
بیماری خفیف  از  و  می شود  تنفسی  عفونت های  باعث 

مثل سرماخوردگی آغاز و به مرور تشدید می گردد.
این   2020 سال  در  جهانی  بهداشت  سازمان  افزود:  او 
برای  بشر  تهدیدهای  بزرگ ترین  از  یکی  را  بیماری 
این  شیوع  زیرا  کرده،  بیان  روانی  و  جسمی  سالمت 

بیماری باعث تغییر در سبک زندگی انسان شده است. 
رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان  با بیان اینکه این 
بزرگساالن  در  نه تنها  زیادی  اختالالت  موجب  بیماری 
پیامدهای منفی به دنبال داشته  بلکه در کودکان شده و 
ویروس  که  منفی  پیامد  نخستین  کرد:  تصریح  است، 
افزایش اضطراب و ترس است؛  کرونا به همراه داشته، 
شنیدن اخبار در رسانه های متفاوت، اخبار مردمی، ترس 
و  والدین  ازدست دادن  ترس  و  بیماری  سریع  انتقال  از 
عزیزان از جمله عواملی است که موجب افزایش ترس 

و اضطراب در خانواده ها شده است.
نصرتی بیان داشت: دومین پیامد منفی افزایش مشکالت 
نداشتن  مدارس،  تعطیلی  است؛  عاطفی  و  رفتاری 
فعالیت های ورزشی و تعامالت اجتماعی باعث افزایش 

مشکالت رفتاری و عاطفی شده است.
که  شده  منجر  مشکالت  این  کنار  در  داد:  ادامه  او 
خودمدیریتی  رفتارهای  کاهش  یعنی  پیامد  سومین 
مشکالتی  پیامد  این  در  بیفتد؛  اتفاق  خودتنظیمی  و 
برای  مخصوصًا  اینترنت  از  مداوم  استفاده  جمله  از 
تماشای  و  خواب  ساعت  در  تغییر  تحصیلی،  آموزش 
دفتر  رئیس  می شود.  مشاهده  تلویزیون  اندازه  از  بیش 

مسائل  این  کنار  در  گفت:  دانش آموختگان  با  ارتباط 
اشاره  ویژه  نیازهای  با  کودِک  دارای  خانواده های  به 
با  این کودکان که در دسته کودکان  از  برخی  می شود، 
اینکه  علت  به  هستند،   )special needs( ویژه  نیاز 
دچار بیماری های زمینه ای می باشند، بیش از بقیه افراد 
در معرض خطر قرار دارند و آموزش مجازی برای آنها 
کافی نیست و باید در کنار آن، خدمات توان بخشی و 

سلسلهنشستهایعلمیدانشآموختگان-1

دکتر فاطمه نصرتی:
 داشتن نگرش مثبت در زندگی، 

امیدآفرینی، توکل بیشتر به 
خداوند و داشتن برنامه ریزی در 
زندگی موجب کاهش نگرانی و 
مصونیت بیشتر از ابتالء به این 

بیماری می شود

گزارش ها
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پکیج های آموزشی داشته باشند.
مشکالت  آموزشی،  مشکالت  کنار  در  افزود:  نصرتی 
روان شناختی به عنوان چهارمین پیامد در این افراد افزایش 
دچار  که  دانش آموزی  به عنوان مثال  است،  کرده  پیدا 
کمبود توجه است، قطعًا به دلیل عدم دریافت درمان های 
روانی  مشکالت  دچار  هنگام  به  مداخله های  و  مناسب 

بیشتری در این دورۀ بیماری کووید 19 شده است.
او تصریح کرد: پیامد بعدی مربوط به افزایش افسردگی 
است که ماندن در خانه، احساس تنهایی و عدم تعامل 
به خصوص  بزرگسال  افراد  در  را  پیامد  این  اجتماعی 
اعضای  از  یکی  دست دادن  از  می کند؛  تشدید  کودکان 
به  منجر  می تواند  هم  ماتم  و  نداشتن سوگ  و  خانواده 

آسیب پس از ضربه یا PTSD شود.
پیامد  کرد:  بیان  دانش آموختگان  با  ارتباط  دفتر  رئیس 
آخر هم افزایش تعارضات خانوادگی و بدرفتاری است؛ 
قرنطینه باعث شده تا به دلیل تعطیلی بسیاری از مشاغل، 
مشکالت اقتصادی، تعارضات خانوادگی و بدرفتاری با 

کودکان و روابط زناشویی افزایش یابد.
نصرتی گفت: اگرچه از لحاظ جسمانی بیماری کووید 
جدی  آسیب  بودن،  مقاوم تر  علت  به  کودکان  در   19
این  اجتماعی  و  روان شناختی  لحاظ  از  اما  نمی رساند، 
پس  هستند،  آسیب پذیر تر  بسیار  جامعه  افراد  از  گروه 
در  بی نظیر  فرصت  یک  قرنطینه  راهکار،  یک  به عنوان 
خانواده هاست تا در کنار هم بودن را بیشتر تجربه کنند و 

به امور تربیتی فرزندانشان بیشتر بپردازند.
خانواده ها  در  استرس  کاهش  برای  داد:  ادامه  او 
به خصوص در کودکان، توصیه می شود تا بیش از حد 
استرس زا  افکار  عمومی،  نگرانی های  منفی،  اخبار  به 

مثبت  نگرش  داشتن  و  کنند  توجه  کمتر  اضطراب  و 
و  خداوند  به  بیشتر  توکل  امیدآفرینی،  زندگی،  در 
نگرانی  کاهش  موجب  زندگی  در  برنامه ریزی  داشتن 
و  می شود  بیماری  این  به  ابتالء  از  بیشتر  مصونیت  و 
دستورالعمل های  رعایت  کنار  در  باید  نکات  این  تمام 

بهداشتی انجام شود.
با دانش آموختگان در بخش دیگری  ارتباط  رئیس دفتر 
از  بیش  با  تهران  دانشگاه  کرد:  اشاره  خود  سخنان  از 
260 هزار دانش آموخته ظرفیت عظیمی به لحاظ علمی، 
ارتباط  دفتر  … است و  تحقیقاتی، تجارب مدیریتی و 
دارد  قصد  عمومی  روابط  کل  اداره  دانش آموختگان  با 
ظرفیت  این  از  نشست هایی،  برگزاری سلسله  طریق  از 
به  برای کمک  و  دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت  با  همسو 

حل مسائل روز جامعه استفاده کند.

افــروز، دانش  آموختۀ دانشــگاه  دکتر غالمعلــی 
کارشناســی  مقطع  در  تهــران 
حــال  در  و  بــوده   )1352(
حاضر اســتاد ممتاز دانشــکده 
در  تربیتی  علوم  و  روان شناسی 
آموزش  و  روان شناســی  رشتۀ 
رشتۀ  مدیر  و  استثنایی  کودکان 

روان شناسی و علوم تربیتی پردیس کیش، ریاست 
شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و ریاست 
اندیشــکدۀ خانواده در مرکز الگوی اسالمی ایرانی 

پیشرفت می باشد.
وی ســابقه ریاســت بر دانشــگاه تهران را نیز در 

کارنامه خود دارد.
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 دکتر غالمعلی افروز:

آرامشروانیونشاطمعنویالزمه
مصونیتزیستیوروانیانسانهاست
ضرورتپیادهسازیسبکزندگیآرامدربین

خانوادهها

تربیتی گفت:  دانشکده روان شناسی و علوم  ممتاز  استاد 
هم  بیشتری  زیستی  مصونیت  دارند،  آرامش  که  افرادی 
دارند و گروهی از افرادی که اضطراب و نگرانی بیشتری 
دارند، آسیب دیدگی زیستی و روانی آنها بسیار زیاد است.
روان شناسی  دانشکده  ممتاز  استاد  افروز،  غالمعلی  دکتر 
و علوم تربیتی در نخستین وبینار از سلسله نشست های 
»ابعاد  موضوع  با  تهران  دانشگاه  دانش آموختگان  علمی 
کرونا  ویروس  گفت:   »19 کووید  بیماری  روان شناختی 
ظاهراً چند سال دیگر هم وجود دارد و با فراز و نشیب های 

این ویروس، باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.
واکسن  برابر  در  هنوز  عده ای  به عنوان مثال  افزود:  او 
خود  به  واکسن  ضد  شخصیت  و  می کنند  مقاومت 
گرفته اند که در درازمدت هم به خود و هم به دیگران 

آسیب می زنند.
استاد ممتاز دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی  ادامه 
داد: دانش آموزان و یا دانشجویانی داریم که پدر یا مادر 
خود را ازدست داده اند و دچار شوک عاطفی شدید و 
برای  روان شناختی  خدمات  ارائه  و  شده اند  دل ُمردگی 
بهبود وضعیت این افراد بسیار امر مهمی تلقی می شود.
کرونا  بیماری  برابر  در  مصونیت  ضرورت  بر  افروز 
هم  واکسن  افراد  از  بسیاری  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
دریافت کرده اند اما بازهم درگیر بیماری شده اند که در 
این راستا آرامش روانی و نشاط معنوی الزمه مصونیت 
زیستی و روانی انسان هاست، افرادی که آرامش دارند، 
مصونیت زیستی بیشتری هم دارند و گروهی از افرادی 
آسیب دیدگی  دارند،  بیشتری  نگرانی  و  اضطراب  که 

زیستی و روانی آنها بسیار زیاد است.
او تصریح کرد: در این راستا شرایط روان شناختی افراد 
در برابر بسیاری از آسیب ها از جمله سکته مغزی، سکته 
قلبی و ابتالء به کرونا بسیار حائز اهمیت است به گونه ای 
که نشاط معنوی و آرامش روانی یک سرمایه و گنجینه 

برای انسان در گستره جهان تلقی می شود.
بیان  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکده  ممتاز  استاد 
تضمین کننده  دل آرام  و  پرنشاط  زندگی  سبک  داشت: 

سالمت روانی در دنیاست و همین سبک زندگی بسیار 
مهم است و باید آن را تغییر دهیم؛ به عنوان مثال افرادی 
که زیاد می خوابند، افسردگی و دل مردگی بیشتری پیدا 
می کنند؛ بنابراین خواب، غذا، تعامالت ارتباطی و آرامش 

روانی بسیار مهم است.
مثبت اندیش،  دارند،  آرامش  که  افرادی  گفت:  افروز 
و  تالش مدار  خیر،  کار  و  بخشش  اهل  امید آفرین، 
متوکل اند، خیلی کمتر در برابر این آسیب ها قرار می گیرند 
بسیار مهمی است و  به سبک زندگی موضوع  توجه  و 
و  دوستان  تمام  و  خود  زندگی  سبک  تا  داریم  رسالت 

اطرافیان خود را به سبک زندگی خوب دعوت کنیم.
او عنوان داشت: طبق پژوهشی که در 10 کشور دارای 
کمترین و بیشترین میزان درگیری و مرگ ومیر با کرونا 
داشته ام، به عنوان مثال مردمی که در تایلند، ویتنام، یمن 
نسبت  کمتری  پزشکی  استانداردهای  که  کشورهایی  و 
به ایران دارند، از نظر مرگ ومیر ناشی از کرونا به علت 
آمار  خیلی  روانی،  آرامش  و  متفاوت  زندگی  سبک 

پایین تری دارند.

استاد ممتاز دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی  افزود: 
طبق گزارشی که در یک مقاله خوانده ام، خانم ها کمترین 
اینکه  علت  به  دارند،  کرونا  بیماری  برابر  در  را  آسیب 
بیشتر در آشپزخانه هستند و در معرض بخار آب قرار 
می گیرند و مصونیت آنها در برابر ابتالء به ویروس کرونا 

بیشتر می شود.
داشته ام،  که  بررسی هایی  طبق  کرد:  نشان  خاطر  افروز 
تغذیه یک امر بسیار مهم است؛ مصرف سیر، پیاز، گوجه، 
سبزیجات به صورت بخارپز و آب پز مصونیت ها را باال 

می برد.
افسردگی  دچار  ما  فرزندان  و  کودکان  کرد:  تاکید  او 
می توانند  اولی ها  کالس  و  است  باز  مدرسه ها  شده اند، 
برای حضور  دانشگاه ها  در کالس درس حاضر شوند، 
دانشجویان آماده شود و باید کاری انجام دهیم تا آرامش 

دکتر غالمعلی افروز:
افرادی که آرامش دارند، 

مصونیت زیستی بیشتری هم 
دارند و گروهی از افرادی که 

اضطراب و نگرانی بیشتری دارند، 
آسیب دیدگی زیستی و روانی آنها 

بسیار زیاد است
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روانی دیگران بیشتر شود و خودمان نیز دل آرام باشیم و 
آرام آرام سبک زندگی خود را قوی تر کنیم.

افروز در پایان گفت: طبق گزارشی که خوانده ام، کرونا 
احتماالً تا سال 2030 جوالن خواهد داشت پس برای 
زندگی با کرونا باید بیشتر به سبک زندگی توجه داشته 
باشیم و تغذیه مناسب را در برنامه های خود قرار دهیم.

پورحســین،  رضــا  دکتــر 
در  تهران  دانشگاه  دانش  آموختۀ 
مقطع کارشناسی )1365( بوده و 
در حال حاضر دانشیار دانشکده

 روان شناســی و علــوم تربیتی 
علوم  تخصصی  عضوکمیتــه  و 

اجتماعــی و رفتاری انتشــارات دانشــگاه، عضو 
شــورای عالی نظارت فیلم و مدیر مسئول نشریۀ 

رویش روان شناسی می باشد.
وی سابقۀ قائم مقامی ســیمای جمهوری اسالمی 

ایران را نیز در کارنامه خود دارد.

 دکتر رضا پورحسین:

مهمترینمسئلهایکهباپاندمیکرونا
اتفاقافتاد،برهمخوردنسازشاست
درارتباطباکرونابایدبهدنبالدستورکار

ذهنیمثبتبود

گفت:  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکده  دانشیار 
مهم ترین واژه روان شناختی در بروز کووید 19 در کشور 

ما و دیگر کشورها، از بین رفتن سازش است.
روان شناسی  دانشکده  دانشیار  پورحسین،  رضا  دکتر 
نشست های  سلسله  از  وبینار  نخستین  در  تربیتی  علوم 
»ابعاد  موضوع  با  تهران  دانشگاه  دانش آموختگان  علمی 
 19 کووید  گفت:   ،»19 کووید  بیماری  روان شناختی 
مسئله بسیار مهمی است زیرا حداقل در سنین ما چیزی 
به نام اپیدمی یا پاندمی نداشتیم ولی االن فراتر از اپیدمی 

با پاندمی کرونا دست وپنجه نرم می کنیم.
وارد  دیگر  جوامع  و  ما  همه  دلیل  همین  به  افزود:  او 
یک فضای پر ابهام ویروس شده ایم و همین پر ابهامی، 
استرس ادراک شده درون ما را به یک استرس ادراکی 
برای خود تبدیل کرده است و شرایط پر ابهامی را برای 

بشر ایجاد کرده است.

داد:  ادامه  تربیتی  علوم  روان شناسی  دانشکده  دانشیار 
برای  پاندمی  و  اپیدمی  این  با  که  مسئله ای  مهم ترین 
و  است  سازش  برهم خوردن  افتاد،  اتفاق  انسان ها 
مهم ترین واژه روان شناختی در بروز کووید 19 در کشور 

ما و دیگر کشورها، از بین رفتن سازش است.
پورحسین تصریح کرد: در اثر این پاندمی و ویروس پر 
ابهام به یک سازش نایافتگی رسیده ایم؛ در اسفند 98 و 
فروردین 99 از سوی وزارت بهداشت برای پروتکل ها 
هم ابهام وجود داشت و دچار آزمون وخطا بود و همین 
بر سازش نایافتگی ما می افزود و استرس شدیدی را برای 

مردم به همراه داشت.
 )orientation( گرایش  افراد،  به تدریج  افزود:  او 
به هم خورده خود را مجدد بازیافتند و وقتی این گرایش 
بر  را  سازش یافتگی  پی درپی  خبرهای  شد،  مشخص 
بی تعادلی  در  تراکم  نوع  یک  با  عبارتی  به  می زد؛  هم 
را  استرس  حجم  بیشترین  کرونا،  اوایل  در  به خصوص 

تجربه کردیم.
اینکه  بیان  با  تربیتی  علوم  روان شناسی  دانشکده  دانشیار 
قرنطینه  مسئله  گفت:  است،  مهم  بسیار  ابهام  موضوع 
و  کرد  اضافه  ابهام  بر  قرون وسطی  دوره  به  بازگشت  و 
تنش،  آن  به تبع  که  یافت  کاهش  آدم ها  سازش یافتگی 

اضطراب و استرس در افراد باال می رود.

پورحسین بیان داشت: تنش فردی و اجتماعی می تواند 
که  بسازد  و  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  دیگری  جنبه های 
به  توسط کووید 19  که  به طرح واره هایی  تعبیر می کنم 
شکل شناختی )cognitive( در ذهن ما ایجاد شد؛ حتی 
از عنوان معنویت کرونایی که نوع نگاه به هستی،  االن 
دنیا، زندگی و توجه به دعاست، نیز یاد می کنند که نشان 
می دهد یکسری طرح واره های شناختی در کنار قالب های 
ذهنی قرار گرفته و به عبارتی به سطح سازش نایافتگی 
یکسری حرکت های  به  تبدیل  اگر  البته  می شود؛  اضافه 

دکتر رضا پورحسین: 
مهم ترین مسئله ای که با این 

اپیدمی و پاندمی برای انسان ها 
اتفاق افتاد، برهم خوردن 

سازش است و مهم ترین واژه 
روان شناختی در بروز کووید ۱۹ 
در کشور ما و دیگر کشورها، از 

بین رفتن سازش است
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را  سازش نایافتگی  نوع  یک  شود،  گونه  دستورالعمل 
درون انسان به وجود می آورد که درهرصورت تاب آوری 

ما را به شدت کاهش داد.
و  تظاهر  بیشترین  شاید  بین فردی  روابط  در  گفت:  او 
شود؛  مشاهده  مدارس  و  کودکان  در  شدن  خدشه دار 
وقتی بچه ها نیاز دارند در روابط بین فردی تنظیم شوند؛ 
به علت نبود زمینه، این تنظیم گری به درون خانه آمده و 
پدر و مادر هم قطعًا نمی توانند روابط عاطفی - هیجانی 
بچه ها را دست بگیرند و در این راستا مشکالت دیگری 

به وجود آمد.
افزود: وقتی  تربیتی  دانشکده روان شناسی علوم  دانشیار 
حتی  و  دانش آموزان  بین  در  بین فردی  ارتباطات  زمینه 
دانشجویان ایجاد نشود، سالمت فردی خدشه دار می شود 
و خودتنظیم گری بچه ها در حوزه عواطف و هیجان به 

هم می خورد.
بیان داشت: نمی توانیم جنبه های فردی را از  پورحسین 
جنبه های اجتماعی و حتی شناختی و عاطفی جدا کنیم 
زیرا در یک تأثیر متقابل، مشکالتی را به وجود آورده که 
عالوه بر اینکه تنظیم گری را به هم زده، توانسته یکسری 

قالب های جدید ذهنی و شناختی در افراد ایجاد کند.
او ادامه داد:  این قالب ها در پساکرونا خودش را نشان 
می دهد و نیاز داریم آن را دوباره بررسی کنیم و تأثیرات 
عبارتی  به  و  کنیم  کنترل  را  پساکرونا  در  طرح واره ها 
دوران  در  کرونایی  دوران  ذهنی  قالب های  و  عادت ها 
از  باقی مانده  و  اضافه  رفتارهای  به صورت  پساکرونا 
کرونا خودش را نشان می دهد؛ این گونه از رفتارها باید 
توسط روان شناسان شناسایی و ردگیری شود تا در دوره 
پساکرونا تأثیرات بسیاری از این رفتارها که خیلی از آنها 

مزاحم و اضافی خواهد بود، کاهش دهیم.
دانشیار دانشکده روان شناسی علوم تربیتی تصریح کرد: 
کرونا  نمی دانیم  و  مبهم هستیم  در یک فضای همچنان 
چه موقع به اتمام می رسد. موضوع واکسن یک نوع دفاع 
روان شناختی را در ما وجود آورده و اخیراً اظهارنظرهای 
از کرونا که منجر  پیشگیری  بهترین راه  خوبی شده که 
به مرگ ومیر نشود همین واکسیناسیون است که سرعت 
این در کشورمان خوب است و توانسته یک سپر ایجاد 
کند. اما نوع خبررسانی و اطالع خودمان درباره کووید 

19 باید تغییر کند.
پورحسین خاطر نشان کرد: طبق یک تعبیر ارتباطاتی در 
ارتباطات یک اصطالحی تحت عنوان دستور کار ذهنی 
همان  انسان  ذهنی  کار  دستور  عبارتی  به  که  دارد  قرار 
دغدغه های شناختی و هیجانی انسان هستند که معموالً به 
شکل خبر یا اولین چیزی که در سطح هوشیار ذهن است، 

بروز داده می شود.
از  ناشی  سازش نایافتگی  بخواهیم  اگر  کرد:  عنوان  او 
مقداری  باید  دهیم  کاهش  زیادی  میزان  به  را  باال  ابهام 
در دستور کار ذهنی افراد تغییراتی ایجاد کنیم و پیشنهاد 
من این است که اخبار مربوط به کرونا را به گزاره های 
زمینه  باید  اول  وهله  در  و  کنیم  تقسیم  مثبت  و  منفی 
ارتباطات بین فردی را فراهم کنیم که در غیر این صورت 
در دوره پساکرونا به مشکل خواهیم خورد؛ بنابراین باید 
ارتباطات بین فردی افزایش پیدا کند تا سازش یافتگی نیز 

اتفاق بیفتد.
در  داد:  ادامه  تربیتی  علوم  روان شناسی  دانشکده  دانشیار 
وهله دوم باید بتوان دستور کار ذهنی آدم ها به خصوص در 
نوجوانان و کودکان را به دستور کار ذهنی کووید 19 در 
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زمینه مثبت از جمله واکسیناسیون سوق داد.
پور حسین در بخش پایانی صحبت های خود ادامه داد: 
یک  به  بهداشت  وزارت  جسمی،  بهداشت  زمینه  در 
پروتکل مشخصی رسیده اما متأسفانه در زمینه بهداشت 
روان هنوز پروتکل مشخصی نداریم و مردم از ناحیه ما 
روان شناسان بی جواب هستند و پاسخ نمی گیرند هرچند 
که توصیه هایی از طریق رسانه به مردم گفته شده اما باید 
نظر  در  رده های سنی  به  باتوجه   پروتکل مشخص  یک 

گرفت.
را  خود  زندگی  آدم ها  که  می شود  دیده  زیاد  افزود:  او 
واگذار به زمان کرده اند و نمی توانند تصمیم بگیرند که 
همین مورد زمینه مساعدی برای افسردگی است، شرایط 
باشد که در خانه ها می توان  افق داشته  امروز نمی تواند 
به  ایجاد یک فضای مناسب مخصوصًا برای کودکان  با 

سمت یک افق مطلوب رفت.

دکتر رضا رستمی، دانش  آموختۀ 
تهران  پزشــکی  علوم  دانشگاه 
در مقطــع پزشــکی عمومــی 
)1375( بوده و در حال حاضر 
استاد دانشــکده علوم تربیتی و 
امتیاز  صاحب  و  روان شناســی 

مرکز درمان اعتیاد آتیه و بنیــاد اولین مرکز جامع 
اعصــاب و روان با روش هــای درمانی جدید و 
سردبیر نشریۀ پژوهش های کاربردی روان شناختی 

و رئیس پژوهشکده فناوری های همگرا می باشد.
وی سابقۀ ریاست مرکز درمان و بهداشت دانشگاه 

تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

 دکتر رضا رستمی:

یکیازعوارضکرونا،عدمخواب
انرژیبخشووجودکابوسدرزندگی

است
بایدبهدنبال»مدیریتاسترس«

درشرایطکروناباشیم

استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی گفت: یکی از 
عوارض کرونا، عدم خواب انرژی بخش و وجود کابوس 
بود؛  خواهد  تأثیرگذار  فرد  روان  سالمت  در  که  است 
بدن،  درد  سردرد،  مانند  مشکالت جسمی  در  همچنین 

مشکالت پوستی و … بروز پیدا می کند.
و  روان شناسی  دانشکده  استاد  رستمی،  رضا  دکتر 
نشست های  سلسله  از  وبینار  نخستین  در  تربیتی  علوم 
»ابعاد  موضوع  با  تهران  دانشگاه  دانش آموختگان  علمی 
تهدید  یک  را  کرونا   »19 کووید  بیماری  روان شناختی 
از زاویه یک  جدی برشمرد و گفت: ویروس کرونا را 

ترس و تهدید واقعی نگاه می کنم.

او افزود: به عنوان مثال اگر در یک باغی حیوان درنده ای 
نشان  واکنش  بدنمان  هم  و  خودمان  هم  کند،  حمله 
می دهد و یک نوع تهدیدی برای ماست، اما باالخره این 
ترس تمام می شود و نجات پیدا می کنیم اما نزدیک دو 
سال است که یک حمله واقعی نه ذهنی و تخیلی، اتفاق 
افتاده است و نتیجه آن ترس، عصبانیت، نگرانی و حالت 
نداشتن  آن  دلیل  به صورت مدام است و  تحلیل رفتگی 
ابزار الزم است که سبب می شود در عالیق، امیال، عقاید 

و انرژی تغییر ایجاد شود.
داد:  ادامه  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکده  استاد 
قطعًا این تهدیدهای مداوم در تصمیم گیری ها و تمرکز 
به خصوص در روابط زناشویی تأثیرگذار خواهد بود و 
ممکن است در تربیت کودکانمان نیز تأثیر منفی به همراه 

داشته باشد.
و  کابوس  مشکالت  راستا  این  در  داشت:  بیان  رستمی 
بی نظمی در خواب را خواهیم داشت که به علت به هم 
خوردن نظم زندگی است اما نباید اجازه دهیم تا تحت 

هیچ شرایطی این تنظیم خواب دچار اختالل شود.
او با اشاره به عوارض ناشی از کرونا، عنوان کرد: یکی از 
عوارض کرونا، عدم خواب انرژی بخش و وجود کابوس 
بود؛  خواهد  تأثیرگذار  فرد  روان  سالمت  در  که  است 
بدن،  درد  سردرد،  مانند  مشکالت جسمی  در  همچنین 

مشکالت پوستی و … بروز پیدا می کند.
داد:  ادامه  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکده  استاد 
عادی  وضعیت  به  نسبت  دوبرابر  بزرگساالن  مشکالت 

دکتر رضا رستمی:
 سبک زندگی یک طیفی از 
عادات و اتفاق هاست که 
باید به این توجه کرد که 

بهترین آن تنظیم خواب، نظم 
غذا و عده های غذایی و نظم 

ورزش است
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افزایش پیدا کرده است و این ویروس به شدت سالمت 
مشاور  سراغ  به  اگر  که  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  روان 
به ناچار  نرویم  مناسب  درمان  و  خدمات  دریافت  برای 
به خوددرمانی، قرص های خواب آور، مواد مخدر و … 

روی می آوریم.
رستمی به راهکار هایی که برای پیشگیری از این معضالت 
از  بگیریم،  یاد  را  استرس  مدیریت  و گفت:  کرد  اشاره 
 … و  یوگا  کششی،  تمرین های  مثل  ساده  ورزش های 
استفاده کنیم، تنفس عمیق داشته باشیم زیرا تنفس عمیق 
بدن را دچار استرس و چالش را زیاد می کند، غذای سالم 
بخوریم چرا که سالمت غذا، بدن ما را در مقابل استرس 

و شرایط پرتنش ایمن می کند.
و  عادات  از  طیفی  یک  زندگی  سبک  اینکه  بیان  با  او 
اتفاق هاست که باید به این توجه کرد که بهترین آن تنظیم 
خواب، نظم غذا و عده های غذایی و نظم ورزش است، 
افزود: ورزش برای مغز و قلب بسیار مفید است و 25 
درصد تنفس در مغز ما مصرف می شود که باید حداقل 
یک ساعت پیاده روی حتی در خانه را در برنامه های خود 

قرار دهید.
یادآور شد:  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکده  استاد 
در این راستا در دنیا اتفاق خوبی افتاده و پژوهش هایی 
نوجوانان  روی  بر  که  کرده  گزارش  یونیسف  سازمان 
بررسی کرده اند اما اعداد و ارقام کمی نگران کننده است؛ 
 29 تا   13 بین  نوجوان  نفر   444 هزار  هشت  روی  بر 

سال در بین 9 کشور این آزمایش انجام شده، طبق این 
درصد   15 و  بیشتر  اضطراب  افراد  درصد   27 پژوهش 
افراد افسردگی بیشتری دارند و از هر دو نفر، یک نفر 

انگیزه ای برای انجام فعالیت های خود ندارد.
بدبینی  حس  خانم ها  درصد   43 همچنین  داد:  ادامه  او 
نسبت به آینده دارند که این شرایط اضطراب، ترس و 
آقایان 31  این عدد در  دارد که  دنبال  به  را  بی انگیزگی 

درصد گزارش شده است.
تاکید  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکده  استاد 
بیان  برای  نفر  یک  نفر،  سه  هر  از  افراد  این  در  کرد: 
مراقب  باید  می برد؛  پناه  اطرافیانش  به  خود  مشکالت 
نماند  پنهان  روان  بهداشت  مسائل  تا  باشیم  عزیزانمان 
و به سمت خوددرمانی نروند. افراد سالم مراقب افراد 

باشند. آسیب دیده 
رستمی گفت: کسی که عزیز خود را از دست می دهد تا 6 
هفته افسرده است اما بعد از آن طبیعی است که سوگواری 
حل شود اما در افرادی که سوگواری را در دوران کرونا 
تجربه می کنند، این سوگواری ادامه دارد به گونه ای که فرد 

باور نمی کند عزیز خود را از دست  داده است.
او افزود: باید هوشیار باشیم و با اصول بهداشت و روان 
آشنا شویم چراکه بیش ازپیش به آن نیاز داریم، خانواده ها 
را از هم پاشیدن، نوجوان را از بیراهه رفتن و بزرگسال 
تا آسیب هایی که مشاهده  کنیم  از خوددرمانی حفظ  را 

می شود به حداقل برسد.
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دومین وبینار از سلسله نشست های علمی دانش آموختگان 
دانشــگاه تهران با موضوع » دخانیات و سالمت جامعه« به 
همت »دفتر ارتباط با دانش آموختگان« اداره کل روابط عمومی 
دانشگاه تهران و با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر 
ارتباط با دانش آموختگان، دکتر رضا رستمی، استاد دانشکده 
روان شناسی و علوم تربیتی و دانش آموخته دانشگاه تهران، 
دکتر حســن محســنی دانشیار دانشــکده حقوق و علوم 
سیاســی و مدیر کل امور حقوقی و دانش آموخته دانشگاه 
تهران و دکتر کرم حبیب پور، استاد یار دانشگاه خوارزمی و 

دانش آموخته دانشگاه تهران برگزار شد. 
آنچه در ادامه می خوانید، گزارش این ســخنرانی ها است 
که توسط پریسا رجبی، داشجو کارشناسی علوم ارتباطات 

اجتماعی، تهیه و تنظیم شده است

دکتر رضا رستمی، دانش  آموختۀ 
تهران  پزشــکی  علوم  دانشگاه 
در مقطــع پزشــکی عمومــی 
)1375( بوده و در حال حاضر 
استاد دانشــکده علوم تربیتی و 
امتیاز  صاحب  و  روان شناســی 

مرکز درمان اعتیاد آتیه و بنیــاد اولین مرکز جامع 
اعصــاب و روان با روش هــای درمانی جدید و 
سردبیر نشریۀ پژوهش های کاربردی روان شناختی 

و رئیس پژوهشکده فناوری های همگرا می باشد.
وی سابقۀ ریاست مرکز درمان و بهداشت دانشگاه 

تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

 دکتر رضا رستمی:

معتادبرایمصرفازارزشهایخود
میگذرد

مصرفدخانیاتمهمترینقاتلانساناست

استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی گفت: عوارض 
مصرف دخانیات می تواند تهدید ســالمت زندگی انسان 
را به همراه داشــته باشد و مهمترین قاتل است که شیوع 

باالیی دارد.
علوم  و  روان شناسی  دانشکده  استاد  رستمی  رضا  دکتر 
وبینار  دومین  در  تهران  دانشگاه  دانش آموخته  و  تربیتی 
دانشگاه  دانش آموختگان  علمی  نشست های  سلسله  از 

تهران با موضوع » دخانیات و سالمت جامعه« با اشاره به 
دانشگاه تهران به عنوان متولی دانشگاه بدون دخانیات، به 
ابعاد مختلف مصرف دخانیات اشاره کرد و گفت: سیگار و 
دخانیات در ذهن همه است و عادتی مثل همه عادت های 
دیگر است که به راحتی و بدون صرف هیچ گونه انرژی، 
وقت و فکر ایجاد می شود و عادت در مقابل فکر هدفمند 
است؛ به عنوان مثال زمانی که رانندگی یاد می گیریم، در 
رانندگی  وقتی  و  هستیم  هدفمند  کار  یک  تمرین  حال 

می کنیم یعنی در حال انجام یک عادت هستیم.

او افــزود: اعتیاد و ســیگار به راحتی تبدیــل به عادت 
می شــود و اثری که بر روی مغز می گذارد باعث ایجاد 
حس خوشــایندی بر روی فرد می گــردد و با تبدیل به 

عادت، نتایجی را رقم می زند که قابل بررسی است.
اســتاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ادامه داد: به 
جهت موادی اعم از تنباکو که در سیگار است، عملکرد 
مغز بهینه می شــود و بر روی آن تأثیر می گذارد و حس 
خوشایند و آرامی به انسان دست می دهد و باعث می شود 
تا شخص بیشتر به سمت دخانیات سوق داده شود و به 
راحتی تبدیل به یک عادت طوالنی مدت می گردد، عادتی 

که نگرانی های بهداشتی متعددی را می تواند ایجاد کند.
رستمی با بیان اینکه قدم اول از نظر سالمت روان، عادت 
به اعتیاد اســت، ادامه داد: فرد معتاد حاضر اســت برای 
رســیدن لحظه ای از آرامش، از ارزش ها و اهداف خود 

بگذرد، به همین خاطر به سادگی توسعه پیدا می کند.
او تصریــح کرد: وقتی از اعتیار صحبت می شــود، گفته 
می شود که میزان شــیوع آن بیشتر از 10 درصد است و 
مصرف دخانیات هم باالی 20 درصد اســت اما آمار و 

ارقام متفاوت بیان می شود.
دانش آموخته دانشــگاه تهران بیان داشت: عوارض مصرف 
دخانیات می تواند تهدید سالمت زندگی انسان را به همراه 
داشته باشد و می تواند مهمترین قاتل باشد که شیوع باالیی 

سلسلهنشستهایعلمیدانشآموختگان-2

دکتر رضا رستمی:
 ۹0 درصد افرادی که سیگار را 
شروع می کنند، حوالی و یا قبل 

از ۱8 سال هستند و ۹۹ درصد 
همه سیگاری ها قبل از 26 سال 

اولین تجربه داشتند
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دارد و باتوجه به عوارض آن، صدمات جسمی و روحی به 
انسان بزند؛ مهمترین طالی انسان، طالی وقت و عمر است 

که مصرف دخانیات به راحتی می تواند آن را از ما بگیرد.
او گفت: مجموعه شــرایطی است که اکثر دانشگاه ها در 
دنیا به سمتی رفته اند که شرایط عاری از دخانیات را رقم 
بزنند و سیاســت هایی در نظر گرفته اند که بتواند منافعی 

برای جامعه، افراد و دانشگاه داشته باشد.
رســتمی افزود: از نظر بررسی های صورت گرفته، انسان ها 
به دالیل مختلفی دچار مرگ می شــوند؛ ایدز که بیشــترین 
کشنده است و تصادف، تزریق هروئین، قتل، مصرف الکل، 
آتش سوزی، کوکائین و خودکشی، مجموعه عواملی است که 
سیگار به تنهایی با همه آنها برابری می کند، یعنی مرگ های 
ناشــی از سیگار با این مجموعه مرگ های بیان شده، برابری 

می کند و یک قاتل بالفطره رتبه یک از نظر آسیب است.
او ادامه داد: احتماالً شــنیده شــده کــه در بین بانوان از 
سرطان های شایع، ســرطان سینه است و به همین علت 
بررســی های متعــددی در این باره انجام می شــود، اما 
پژوهش ها نشــان داده که سرطان ریه در بین خانم هایی 
که ســیگار مصرف می کنند به سرطان سینه غلبه می کند؛ 
ســرطان سینه شاید قابل پیشیگری نباشد و ژن و عوامل 
ناشناخته درآن دخیل اســت ولی با چیزی که به راحتی 

سرطان ریه را ایجاد می کند، سر و کار داریم.
استاد دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی عنوان کرد: 
این مسائل شاید ما را مسئول تر بکند، 90 درصد افرادی 
که ســیگار را شروع می کنند، حوالی و یا قبل از 18 سال 
هستند و 99 درصد همه سیگاری ها قبل از 26 سال اولین 
تجربه داشــتند که دانشگاه باید نســبت به این موضوع 
هوشیار باشد و اساتید و بخش های مختلف دانشگاه باید 

دغدغه داشته باشند و در این مورد صحبت کنند.
رســتمی با اشاره به اینکه باید به عنوان مسئولین دانشگاه 
احســاس مســئولیت کنیم، کاری که االن اتفاق افتاده و 
دانشــگاه بدون دخانیات شاید از ضرورت هایی بوده که 
احســاس شده است، افزود: ســیگار به شدت اعتیادآور 
اســت و هفت هزار ماده شیمیایی در استعمال دخانیات 
وارد بدن می شود که بین 30تا 60 اثر، باعث ایجاد سرطان 
می شــود و تعدادی از اینها بدون ایجاد حس خوشایند، 
موادی ســرطان زا وارد بدن می کنند. تقریبًا همه اعضای 
بدن ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با سرطان ناشی از مواد 

داخل سیگار از جمله نیکوتین دارند.
او تصریح کرد: به صورت معمول یک فرد سیگاری در سال 
حدود هفت هزار مواد ســمی را به صورت اختیاری وارد 
بدن خود کرده است که هرکدام از انها می تواند پیشگیری 
شــود؛ در امریکا پژوهشــی که صورت گرفته نزدیک به 
24 و 8 دهم درصد از دانشــجویان درسن 18تا 22 سال 
مصرف کننده مواد بوده اند و یک سوم یا 30 درصد افرادی 
که بین 18 تا 22 ســال بوده انــد، حداقل یک بار مصرف 
داشته اند که نتیجه آن سرآغاز اتفاقات بدی است که بعدا 
شخص مجبور می شود دست به مواد اعتیاد آور دیگر بزند.
رســتمی با بیان اینکه یکی از چالش هایی که در مصرف 
رقم می خورد، صدمــه زدن فرد به خودش و اطرافیانش 
است و بیماری های ممتدی هم در اطرافیان رقم می خورد، 
عنوان کرد: اعتیاد از خود درمانی، قرص ســرخود و یک 
نخ ســیگار شروع می شود، به همین علت باید حواسمان 
به دانشجو باشد تا صدمه نخورد و به سمت اعتیاد نرود.
او در پایــان تاکید کرد: برنامه ای که در دانشــگاه تهران 
شروع شــده، باید آغاز یک مسیر کامل و هدفمند باشد. 



14
00

ور 
هری

 ش
،1 

اره
شم

 -
ان

تگ
وخ

ش آم
دان

مه 
هنا

ما
ران

ه ته
گا

نش
ی دا

موم
ط ع

رواب
ل 

ه ک
دار

ن ا
گا

خت
آمو

ش 
 دان

ط با
رتبا

تر ا
دف

17

تا افراد بدون خواســته خود در معرض آســیب ها قرار 
نگیرند. باید یک چشــم انداز تعریف کنیم و مدام مورد 
بررســی قرار بگیرد که اینها الزمه موفقیت یک طرحی 

است که در دانشگاه تهران آغاز شده است.

محســنی،  حســن  دکتــر 
دانش  آموختۀ دانشــگاه تهران در 
مقاطع کارشناسی )1382(، ارشد 
)1384( و دکتری )1388( بوده و 
در حال حاضر دانشیار دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی و مدیر کل 

امور حقوقي و عضو کمیته بازنگري و تدوین آئین نامه 
استخدامي کارمندان دانشگاه تهران می باشد.

 دکتر حسن محسنی:
هیچقانونیبرایکاهشتولیدسیگار

وجودندارد
هیچچیزیبرایجایگزینسیگارنداریم

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی  گفت: هیچ قانونی 
برای کاهش تولید ســیگار و عرضه آن وجود ندارد، زیرا 
یک کاالست و تابع قوانین عرضه و تقاضای خودش است.
دکتر حســن محسنی دانشیار دانشــکده حقوق و علوم 
سیاســی، مدیر کل امور حقوقی و دانش آموخته دانشگاه 
تهران در دومین وبینار از سلســله نشســت های علمی 
دانش آموختگان دانشــگاه تهران با موضوع »دخانیات و 
سالمت جامعه« به جنبه های حقوقی دخانیات اشاره کرد 
و گفت: ســالمت جامعه با توجه به مسئله دخانیات در 
دانشگاه تضمین می شود، یکی از راه های تامین و تضمین 
سالمتی در جامعه ترویج دانشگاه بدون دخانیات است.

او با بیان اینکه دو نگاه شخصی و اجتماعی به دخانیات 
مجاز داریم، افزود: ما امروزه نگاه اجتماعی به دخانیات 
داریم در حالیکه در گذشته نه چندان دور، چنین نگاهی 
به دخانیات وجود نداشــته اســت، پس یک مبارزه بین 
قدمت تاریخی دخانیات مجاز و یک مبارزه تبیین مفهوم 
اجتماعــی مصرف دخانیات داریم که فکر می کنم در هر 

دو حوزه ضعیف هستیم.
محسنی ادامه داد: هم توان و توشه کافی برای مقابله پیشینه 
فردی و شخصی استفاده از دخانیات نداریم، ابزارهای الزم 
را به درســتی نداریم و هم بــرای تبیین مفهوم اجتماعی، 
اســتدالل های قانع کننده و فراگیری نداریم. پس در میانه 
یک چالش اقناعی و اســتداللی قــرار گرفته ایم که زور 

بحث اجتماعی به زور بحث فردی نمی رسد و تهدیدهای 
اجتماعی و پزشکی، شخصی و قابل چشم پوشی است.

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به اینکه 
فردی که ســیگار می کشــد هیچ عارضه فوری برای آن 
پیش نمی آید، مگر اینکه بیمار باشــد، گفت: سم موجود 
در دخانیات، سم شیرینی است که در طول زمان خودش 
را نشان می دهد، یک شخص می تواند از 15 تا 60 سالی 
سیگار بکشد و لذت ببرد و پس از این سن عارضه ناشی 

از مصرف خودش را نشان دهد. 
محسنی تصریح کرد: در ظاهر استانداردهای تولید سیگار 
برای کاهش ضرر آن اســت و همه شــرکت های تولید 
سیگار از آن استقبال می کنند؛ اما هیچ قانونی برای کاهش 
تولید سیگار و عرضه آن وجود ندارد، زیرا یک کاالست 

و تابع قوانین عرضه و تقاضای خودش است.
او با بیان اینکه هیچ وقت زور ما به شرکت دخانیات از هر جهت 
نمی رسد، گفت: موضوع بعدی که مانع مبارزه سالمت محور با 
دخانیات است، مسئله رفتاری محسوب می شود. سیگار یک 
رفتار اجتماعی است اما چه چیزی جایگزین آن داریم؟، پس 
سیگار یک توانایی، ژست، هنر، استایل و رفتار مطلوب است 

که هیچ چیزی جایگزین آن نداریم.
مدیر کل امور حقوقی و دانش آموخته دانشگاه تهران بیان 
داشــت:  کدام هنر به ورزش یا علم اختصاص داده شده 
است؟ اما سینما خدمت و کمک بزرگی در طول 60 سال 
گذشته به ترویج ســیگار کرد. چه چیزیست که قدرت 
سینما داشته باشــد اما بتواند برای ترویج رفتارهای ضد 

دخانیات مفید باشد؟ هیچ

محسنی عنوان کرد: مســئله قانون هم همینطور است و 
یک واکنش اجتماعی محســوب می شــود؛ قانونی که با 
عوامل اصلی ذکر شــده بخواهد مبارزه کند، قانون بدی 
است که در برابر آن مقاومت می شود. در اسالم هرچیزی 
که باعث ضرر به خود و دیگری شــود، منع شده است. 
هیچ حکــم و فتوایی در مورد حرمــت دخانیات مجاز 
نیامده اســت. که این موضوع مبنای قانون است. مبنای 

دکتر حسن محسنی:
یک مبارزه بین قدمت تاریخی 

دخانیات مجاز و یک مبارزه 
تبیین مفهوم اجتماعی مصرف 
دخانیات داریم که فکر می کنم 
در هر دو حوزه ضعیف هستیم
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اجتماعی آن هم این است که این رفتار، رفتار خوبیست 
و به اقتصاد کشور کمک می کند.

او ادامه داد: چرا در پاکت 20 ســیگار می گذارند؟ همین 
تعداد عامل ترویج اســت و چرا نباید 2 ســیگار در آن 
باشد؟ چرا یک طرف پاکت ســیگار باز می شود؟ چون 
متوجه نشوی چند سیگار کشیده ای. با این وجود چگونه 

می خواهیم با آن مبارزه کنیم؟
دانشــیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی تاکید کرد: من 
مبارزه فرهنگی را قوی تر از مبارزه بهداشــتی و قانونی 
می دانــم. به فردی ســیگار رایگان دهــی زودتر ترک 
می کند تا فردی که ســیگار میخــرد، وقتی می خرد یک 
توانایی فروش در خود می بینــد که فکر می کند بزرگ 
شده اســت. در دانشــگاه معتقدم باید مبارزه فرهنگی 
باشد و رفتار خوب ترویج شود. تقریبًا همه دانشجویان 
من که به انها تذکر داده ام به من گفته اند که خداروشکر 

یکی من را دید!
محســنی گفت: عرصه، عرصه دشواری است اما نشد 
ندارد! پس باید دانشــگاه را سالم کنیم؛ اجازه استعمال 
دخانیات در محیط دانشــگاه ندهیم و برخورد کنیم که 
اگر تذکر جواب نــداد از طریق قانون ورود کنیم. در 
مورد محیــط، خودمان تصمیــم می گیریم پس کار ما 
کمی شــخصی است. وقتی مشــارکت در ترویج نگاه 
اجتماعی نداشــته باشــیم، نتیجه اش همین می شود و 
»به من چه مربوط اســت« تبدیل به »به تو چه مربوط 

است« می شود. 
او افزود: جلســه ای برگزار شــود تا دانشجویان حرف 
بزنند؛ در عرصه ای دشوار قرار داریم و تنها نباید به جمله 

»برای سالمتی خطر دارد« کفایت کرد.

دکتــر کــرم حبیب پــور گتابی 
در  تهران  دانشگاه  دانش  آموختۀ 
مقاطع کارشناسی )1379(، ارشد 
)1381( و دکتری )1390( بوده 
و در حال حاضر استادیار گروه 
آموزشی جامعه شناسی دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی می باشد.

 دکتر کرم حبیب پور:
صنعتسیگاردرایرانیکمافیاست
درراستایدانشگاهبدوندخانیاتبایدشهر

بدوندخانیاترقمبخورد
استادیار دانشگاه خوارزمی گفت: صنعتی که خود حامی 
مصرف کننده است چگونه می خواهد شهر بدون دخانیات 

را رقم بزند؟ 
دکتر حبیب پور، استاد یار دانشگاه خوارزمی و دانش آموخته 
دانشــگاه تهران در دومین وبینار از سلســله نشست های 
علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران با موضوع »دخانیات 
و ســالمت جامعه«، گفت: پروژه دانشگاه بدون دخانیات 
نباید مقطعی و سطحی باشــد. وقتی صحبت از مصرف 

می شود یعنی یک امر اجتماعی و فرهنگی است.
او افزود: صرفا یک تذکر برای نکشیدن سیگار که پشتوانه 
قانونی نداشــته باشد، کاری از پیش نمی برد، البته زیاد هم 
موافق با مراحل قانونی نیستم و برخی از حوزه ها به لحاظ 

فرهنگی حتی به صورت دموکراتیک نیز جواب می دهد.
دانش آموخته دانشگاه تهران تاکید کرد: صنعت سیگار در 
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ایران یک مافیاست، صنعتی که خود حامی مصرف کننده 
است چگونه می خواهد شهر بدون دخانیات را رقم بزند؟ 
حبیب پــور بیان داشــت: مصرف دخانیــات چند الگو 
را در ایــران تجربــه می کند؛ اولین الگو جوان شــدن 
مصرف دخانیات اســت، دومین الگو، مصرف دخانیات 
قلیانی شده است، ســومین الگو جنسیتی شدن مصرف 
دخانیات اســت که االن مصرف سیگار و قلیان دخترانه 
شده اســت، چهارمین الگو، مصرف دخانیات در ایران 
خانوادگی می شــود، پنجمین الگــو، مصرف دخانیات 

غیر طبقاتی می شود و همه طبقات مصرف می کنند.
مصرف دخانیات در ایران تبدیل به کاال شده است وقتی 
چیزی که ســود دارد و تبدیل به کاال می شود، پاکسازی 
آن از جامعه خیلی سخت می شود. در تعبیر دخانیات در 
ایران، نمی توان دانشگاه را از جامعه جدا کرد. دانشگاه از 
یک فضای فیزیکال بیرون می آید که ترقی باالیی اســت 

که به سمت نهاد اجتماعی و فرهنگی می رود.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه خوارزمــی ادامه داد: 
آسیب های اجتماعی در دانشگاه باالخص در خوابگاه از 
جنس رابطه های دوستی است. طبق پژوهشی که راجع 
به خوابگاه دختران کرده ام، مصرف ســیگار نزدیک به 
ســه درصد است که این آمار حدودی است و در قلیان 
هــم نزدیک به پنج درصد می باشــد. زیرا به قلیان یک 
تعریف ســرگرم گونه داده ایم که تاثیر در گسترش آن 

داشته است.
حبیب پور خاطر نشــان کرد: طبق سؤاالتی که از این سه 
درصد دانشــجویان پرســیده ام، گفتند که قباًل و پیش از 
دانشگاه سیگار می کشــیده اند، در این راستا دو رویکرد 
وجود دارد؛ عده ای معتقدند که هرفردی به دانشگاه وارد 
شود دچار آسیب می شود و عده ای معتقدند که دانشگاه 

صحنه بروز آسیب هاست.
او عنوان کرد: طبق پژوهش های انجام شده گفته می شود 
که مصرف سیگار پسران در دانشگاه، افزایش پیدا می کند 
و در دختران زمینه آن فرق می کند، این موضوع نشــان 
می دهــد که ســیگار در مصرف دخانیات دانشــجویان 

بخشی نه همه آن تحلیل هاست.

اســتاد یار دانشــگاه خوارزمــی اظهــار داشــت: طبق 
پژوهش هایم، مصرف ســیگار، قلیان و مشروبات الکلی 
در بین دانشــجویان دختر خوابگاهی عمدتًا به زمان قبل 
از ورود به دانشــگاه بر می گردد اما مصرف دخانیات به 

بعد از ورود به دانشگاه برمی گردد.

حبیب پور با اشاره به اینکه مصرف دخانیات در تحلیالت 
جامعه شناختی یک تحلیل ساختاری است و دیگری هم 
تحلیالت خرد اســت. اعتقاد دارم هر دو تحلیل صادق 
است، مصرف دخانیات یک کنش فردی است ولی دلیل 
آن ســاختاری می باشــد. مصرف دخانیات با حوزه های 
کالن ارتبــاط دارد و مصرف کنندگان برای کاهش همین 
فشار های ساختاری دســت به مصرف می زنند و همین 

ساختارها باعث هم نوایی مصرف کننده می شود.
او تاکید کرد: پیوند سازمانی دانشگاه با بیرون بسیار مهم 
اســت، برخورد فرهنگی  باید توام با دموکراتیک باشد، 
دانشــگاه بدون دخانیات یک برنامه، اهداف مشــخص، 

پایش و تقسیم بندی می خواهد.
حبیب پــور تصریــح کرد: پیوند ســازمانی دانشــگاه با 
بیرون بســیار مهم اســت، برخورد فرهنگی  باید توام با 
دموکراتیک باشد، دانشــگاه بدون دخانیات یک برنامه، 

اهداف مشخص، پایش و تقسیم بندی می خواهد.
او افزود: کنترل دخانیات در دانشگاه یک امر بین رشته ای 
اســت و مختص به یک دانشگاه نیست. دانشگاه بدون 
دخانیات نباید شــعاری و یک نمایش باشــد و باید در 

راستای آن شهر بدون دخانیات هم رقم بخورد.

دکتر کرم حبیب پور:
برخورد فرهنگی  باید توام با 
دموکراتیک باشد، دانشگاه 
بدون دخانیات یک برنامه، 
اهداف مشخص، پایش و 

تقسیم بندی می خواهد
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سومین وبینار از سلسله نشست های علمی دانش آموختگان 
دانشگاه تهران با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر 
ارتباط با دانش آموختگان و ســخنرانی دکتر سیدحسین 
حســینی، استاد دانشــکده دامپزشــکی و دانش آموخته 
دانشــگاه تهران و دکتــر فاطمه نارنجی ثانی، اســتادیار 
دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی و دانش آموخته 

دانشگاه تهران به  صورت مجازی برگزار شد.
آنچه در ادامه می خوانید، گزارش این سحنرانی هاست 
که توسط پریســا رجبی، دانشــجوی کارشناسی علوم 

ارتباطات اجتماعی، تهیه و تنظیم شده است.

حســینی  سیدحســین  دکتــر 
دانش  آموختۀ دانشــگاه تهران در 
مقاطع دکتــری عمومی )1366( 
و دکتری انگل شناســی )1374( 
بــوده و در حال حاضر اســتاد 
و  دامپزشــکی  دانشــکده  تمام 

رئیس کمیتــۀ برنامه ریزي و نظارت بر طرح افزایش 
توانمندي ها و شایستگي هاي حرفه اي اعضاي هیئت 
علمي و مدیران، عضو شوراي پردیس البرز و  عضو 
کمیته نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دانشگاه 

تهران می باشد.
وی سابقه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعۀ آموزش 
عالی وزارت عتف و نیز معاونت آموزشــی دانشگاه 

تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

 دکتر سیدحسین حسینی: 
فضایآموزشمتناسبباتوسعهفناوری

دیجیتالرشدنکردهاست
دکتر سید حسین حسینی اســتاد دانشکده دامپزشکی و 
دانش آموخته دانشــگاه تهران در سومین وبینار از سلسله 
نشســت های علمی دانش آموختگان دانشــگاه تهران با 
موضوع »یادگیری الکترونیکــی: چالش ها و فرصت ها«  
با اشــاره به سابقه رســمی دانشــگاه تهران و راهی که 
دانشگاه در ورود به عرصه آموزش الکترونیکی طی کرده 
اســت، توضیحاتی را ارائه داد و گفت: دانشــگاه تهران 
از اواخر دهه 70 یا اوایــل دهه80 جدی تر وارد عرصه 
آموزش الکترونیکی شده، یعنی همزمان با اوایل دهه 80 

که توسعه زیرســاخت های فناوری اطالعات را دانشگاه 
پیگیری می کرد، موضوع توســعه و راه اندازی دوره های 
الکترونیکی را نیز پیگیری می کرد، پس سابقه رسمی دو 

دهه را در دانشگاه تهران داریم.
او افــزود: در آن زمان که این موضوع مورد پیگیری قرار 
می گرفــت، موافقان و مخالفانی مثل همین االن داشــته 
است. در اوایل دهه 80 جلسات و برنامه های متعددی در 
دانشگاه به بحث توســعه و ایجاد دوره های الکترونیکی 
گذشــت و البته این موضوع از همان ابتدا نیز موافقان و 

البته مخالفان بسیار جدی نیز داشت.
حسینی ادامه داد: در آن زمان به عنوان یک راهبرد و اقدام 
از طرف دانشگاه مورد توجه قرار گرفت، مجوزی که در 
دانشــگاه تهران در سال 84 از شورای گسترش آموزش 
عالی اخذ شده؛ به دانشــگاه تهران اجازه داده شد تا در 
تمامی رشــته های دایر خود بتواند آموزش الکترونیکی 
را هــم اجرا کند که مجوز و مصوبه بســیار مهمی برای 
دانشــگاه تهــران در آن مقطع زمانی بــود. در آن زمان 
دانشــگاه تهران مرکز آموزش الکترونیکی را در اواسط 

دهه 80 دایر کرد.
استاد دانشــکده دامپزشــکی تصریح کرد: این اقدام دو 
پیام مهم داشــت کــه یک پیام مربوط بــه بدنه و درون 
دانشــگاه اســت، از این جهت که بدنه دانشگاه تهران و 
اعضای هیئت علمی یک رویکرد و برنامه ای در آموزش 
الکترونیکــی ببینند و مورد توجه قرار دهند و این برنامه 
راهبردی دانشــگاه در دســتور کار بدنه دانشگاه تهران 

به خصوص اعضای هیئت علمی قرار بگیرد.
حســینی افزود: پیام دوم که بسیار مهم و اثر گذار بوده؛ 
دانشــگاه تهران به عنوان نماد و الگو مطرح است، وقتی 
در آن مقطع چنین تصمیمی گرفته شــد، در واقع به کل 
کشور ابالغ شده و دانشگاه های دیگر کشورهم به عرصه 

آموزش الکترونیکی ورود پیدا کرده اند.
او گفت: در عمــل ما در اجرای آمــوزش الکترونیکی 
به نظر می رســد یک درک صحیح و یک راهبرد دقیقی 
نداشــتیم و این موضوع باعث شــد تا در اجرا و عمل، 
انتظاری که بانیان آن هدف داشــتند طی ســال های بعد، 

تمامًا محقق نشود.
دانش آموخته دانشگاه تهران عنوان کرد: به نظر می رسد در 
کل بدنه آموزش عالی هم این موضوع مطرح بوده است. 
به عنوان مثال با اشاره به نظام نامه آموزش الکترونیکی در 
وزارت علوم که اواخر دهه 80 تصویب شــده، در آنجا 

سلسلهنشستهایعلمیدانشآموختگان-3
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هم رویکرد بیشتر به ســمت پذیرش دانشجو در برخی 
رشته ها و نگاه درآمد زایی از منظر آموزش الکترونیکی و 

ارائه این گونه آموزش ها مطرح بوده است.
حســینی بیان داشت: اگر چه در همان نظام نامه آموزش 
الکترونیکی به دانشگاه ها اجازه داده شده به غیر از دروس 
عمومی، می توانند 10 درصد از آموزش های جاری خود 
را به صورت الکترونیکــی ارائه دهند. این ظرفیت درون 
دانشــگاه ها خیلی خوب استفاده نشــده است، با اینکه 
شــرایطی در نظام نامه آموزشی داشتیم اما دانشگاه ها از 

این فرصت به نحو مناسبی استفاده نکردند.
او ادامه داد: به عنوان مثال در دانشــگاه تهران در سال 95 
می خواســتیم این 10 درصد ارائه آموزش الکترونیکی را 
به 20 درصد افزایش دهیم، که شورای آموزشی دانشگاه 
زیاد موافق نبود و بدنه دانشــگاه نیــز همراه این بحث 
نبوده، که انچه بیان شــد پیش از بــروز کووید 19 بوده 

است.
دانش آموخته دانشگاه تهران تصریح کرد: موضوع کووید 
19 که در دی ماه 98 توســط ســازمان بهداشت جهانی 
اعــالم عمومی شــده و در بهمن ماه به عنوان هشــدار 
بهداشتی جهانی مطرح شــده و در اوایل اسفند به عنوان 
همه گیری جهانی یا پاندمی اعالم شده، همه کشور ها از 
جمله ایران در معرض شرایط جدیدی قرار گرفتند که در 
برابر آن نیازمند تصمیمات دقیقی بودیم که خوشــبختانه 
دانشــگاه تهران از این منظر تصمیمات خوبی اتخاذ کرد 
و اوایل اســفند دانشــگاه اعالم کرد که آموزش تعطیل 
نمی شود و باتوجه به زیر ساخت های موجود در دهه80، 
اگر چه نمی توانست پوشش دهنده 8 هزار عنوان درسی 
دانشگاه باشــد اما به نسبت شرایط، شــرایط خوبی در 
دانشگاه تهران داشتیم و توانستیم با شکل جدید، آموزش 

الکترونیک را پیش ببریم.
حســینی گفت: کووید 19 انبوهــی از تغییرات تحمیلی 
و محدودیت هــا در کنــارش تحــوالت زیــادی را در 
ســاختار های مختلف اعــم از اجتماعی، آموزشــی و 
اقتصادی در همه کشــورها از جمله ایران اعالم کرده که 
برخی از آنها ممکن است به صورت موقتی و برخی هم 
دائمی باشــد. به تعبیر یکی از منابع، هنوز هم در بحث 
کووید 19 در قلمرو ناشــناخته ها هستیم که موضوعات 

مهمی در این مقوله در پیش رو داریم.
او افــزود: پیش از بــروز پاندمی کرونا، مشــخص بود 
فناوری اطالعــات و فضای دیجیتال با گذشــت زمان 
و به تدریــج، جهــت گیری ها، اهداف و ســاختار نظام 
آموزشــی، فرایند های یادگیری و یاد دهی، نقش اســتاد 

و دانشــجو را می تواند تغییر دهد و تغییرات و تاثیرات 
گسترده ای را می تواند در این مقوله ها داشته باشد. اما قبل 
از بروز پاندمی کرونا این تاثیردر حوزه آموزش متناسب 
با رشــد و توسعه فناوری اطالعات نبوده یعنی تدریجی 
تحوالت اتفاق افتاده و جریان آموزشی سنت گرا همیشه 
مورد نقد قرار می گرفته اســت. قبل از کرونا حدودا سال 
96، کلیپی پخش شده بود که نشان دهنده تحوالت فضای 
دیجیتالــی و فناوری اطالعات چگونه روزافزون خود را 
نشان می دهد، اما روند آموزشــی علیرغم این تحوالت 
زیاد در دنیای دیجیتال، همچنان کند بوده، بنابراین دنیا و 
فضای آموزش متناســب با توسعه فناوری دیجیتال رشد 

نکرده است.

استاد دانشکده دامپزشکی بیان کرد: پدیده کووید باعث 
شــد تا به صورت الزامی در کوتاه مدت راهی که ســالها 
به تدریج طی می کردیم، با یک فشار ناخواسته همه وارد 
چنین فضایی شویم. در همه دنیا در این مدتی که گذشت 
آمــوزش به صــورت الکترونیک ارائه شــد و در مقوله 
چالش ها و فرصت هــای آموزش الکترونیکی بحث های 
زیادی مطرح شده و همچنین مقاالت زیادی منتشر شده 

است. 
حســینی اظهار داشت: آسیب شناســی وضع موجود و 
انتظاراتی که از آموزش الکترونیکی داریم، بررسی دقیق 
ایــن فرصت ها و چالش ها، شــناخت دقیق ویژگی های 
آموزش الکترونیکی و فرهنگ آموزش الکترونیکی حائز 

اهمیت است. 
او خاطر نشــان کــرد: به عنوان نمونــه در این مدت به 
موضوعات متعــددی برخورد می کردیــم که می گوییم 
آموزش در هر زمان. مثال اســتادی داشــتیم که ساعت 
کالســش را یک نیمه شب تمام می کرد که برای آموزش 
الکترونیــک نیاز به یــک فرهنگ جدیــدی داریم. این 
آسیب شناسی وضع موجود، شــرایطی فراهم می کند تا 

دکتر حسینی: 
در آموزش الکترونیکی، 

مهارت های آموزشی کاهش 
پیدا می کند و ارزش های 

فناورانه نسبت به ارزش های 
استاد و شاگرد پیشی می گیرد 
و کاهش تأثیر رابطه استاد و 

دانشجو را خواهیم داشت
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آگاهانــه و هدفمند از فرصت ایجاد شــده برای اهداف 
آموزشی و توسعه آن بیشتراستفاده کنیم.

حســینی در ادامه گفت: فضای مجازی دارای اکولوژی 
یا زیســت بوم خودش اســت که با توســعه روزافزون 
خود، اندیشــه و فرهنگ آمیخته با خود را منتشر می کند، 
علی رغم ضعف هایــی که ما در ایــن موضوع آموزش 
الکترونیــک در بحث چالش و فرصت ها داریم، این حد 
از استقبال همه ارکان جامعه از استادان، معلمان، مدیران، 
والدیــن، دانش آموزان و دانشــجویان همــه از آموزش 
الکترونیکی نشــان می دهد که آموزش مجازی امروز به 
مثابه یک الزام در پهنه و صحنه آموزش مطرح است یک 
الزام اجتناب ناپذیر؛ به همین دلیل نیاز به رصد مرتب این 
وضعیت و آسیب شناسی آن داریم و موضوع مهمی است 

که نباید دچار افراط و تفریط شویم.
او افــزود: یکی از دغدغه های مهم دانشــگاه، چگونگی 
ارتباط و تداوم برنامه های آموزشی برای دانش آموختگان 
خودش بوده اســت. یک ســرمایه بزرگــی داریم، یک 
ثروت بی نهایت در دانشــگاه که شامل دانش آموختگان 
با جمعیت 250 هزار نفر اســت که متأسفانه یک غفلت 
تاریخی داشــته ایم، اگر چه برنامه هایی اجرا می شده اما 
برای این جمعیت عظیم نیاز به برنامه ریزی برای استمرار 

آموزش داریم.
حســینی عنوان داشــت: در جامعه کنونی یادگیری در 
طول زندگی به عنوان یک اصل مهم و راهبرد اساســی 
مطرح اســت. فرصتی که عصر اطالعــات و دیجیتال 
در امــر آموزش فراهــم کرده، فرصت بســیار مغتنمی 
اســت. امروز شــرایط بســیار خوبی داریم، باتوجه به 
شــعار آموزش مجازی مبنی بر آموزش در هر زمان و 

مکان، شــرایط مطلوبی را ایجاد کرده است. ایجاد دفتر 
ارتباط با دانش آموختگان قدم بســیار اساسی و مهم در 
دانشــگاه است و باعث شده که این دفتر نقطه اتصال با 
دانش آموختگان ما باشــد و برنامه های آموزشی را برای 
دانش آموختگان فراهم کند. در این راستا تنوع آموزشی 

هم بسیار مهم است. 
در ادامه دکتر حســینی در پاســخ به ســؤاالت یکی از 
شرکت کنندگان در وبینار در خصوص ارتقای وضعیت 
آمــوزش الکترونیکی و آموزش اســاتید در این فضای 
آموزشــی، گفت: دانشــگاه تهران دو هزار و 100 نفر 
هیئت علمی دارد که بخشی از این جمعیت قبل از بروز 
کرونا خیلــی با اصول اولیه فضــای فناوری اطالعات 
درگیر نکرده بودند و آشــنا نبودنــد، ولی االن فضایی 
ایجاد شده و الزامی محسوب می شود که به همه ارکان 
دانشگاهی تحمیل شــده و باید همه برای این موضوع 

برنامه ریزی کنیم.
در این راستا دانشــگاه برنامه های متنوعی داشته و دارد؛ 
علیرغم برنامه هایی که تاکنون داشــتیم، هنوز متناسب با 
شرایط روز نیســتیم و در مجموع هنوز مشکالت جدی 
در این ارتباط داریم که ضرورت دارد تمهیدات بیشتری 

اندیشیده شود.
مجموعه تمهیداتی در طول این مدت اندیشــیده شــد، 
دوره های آموزش متعدد و کالس های آموزشی متعددی 
برگزار شد اما همچنان مشکالت بسیاری در این شرایط 

است.
انتظارات ما از آموزش الکترونیک این اســت که  هنوز 
با رســیدن به یک شرایط مطلوب فاصله دارد و باید این 

فاصله روز به روز کمتر شود.
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در ترم اول و دوم 8500 عنوان درس در دانشــگاه ارائه 
می شود و هنوز مشکالتی داریم که این موضوع باید جز 

بحث های برنامه ریزان دانشگاه تهران باشد.
دکتر حســینی در پاســخ به ســؤاالت یکــی دیگر از 

شرکت کنندگان در بخش پایانی این وبینار، ادامه داد: 
در ورود بــه عرصه آمــوزش الکترونیکــی باید مرتب 
وضعیت رصد شــود، اگر بی گــدار در این عرصه وارد 
شــویم چالش هایی به همــراه خواهد داشــت. باید به 

گونه ای عمل کنیم که دچار افراط و تفریط نشویم.
در راستای سؤالی که پرسیده شد، ادعاهایی در این زمینه 
وجود دارد؛ مثاًل در آمــوزش الکترونیکی، مهارت های 
آموزشــی کاهش پیــدا می کند و ارزش هــای فناورانه 
نســبت به ارزش های استاد و شــاگرد پیشی می گیرد و 
کاهش تأثیر رابطه اســتاد و دانشجو را خواهیم داشت، 
مثال نقش معلم صرفًا تسهیل کننده در آموزش باید باشد 
که یک ادعایی اســت که تا این حد کاهش پیدا می کند. 
یعنی قالبی شدن بیش از حد تعلیم و تربیت؛ آموزش را 
در قالب های خاص می بریم که تعلیم و تربیت به معنای 
واقعی خود شکل پیدا نمی کند. این مسائل، موضوعات 
مهمی است که نشــان می دهد وارد یک دنیای عظیمی 

شده ایم.

نارنجی ثانــی  فاطمــه  دکتــر 
دانش  آموختۀ دانشــگاه تهران در 
 )1387( ارشد  کارشناسی  مقاطع 
و دکتــری )1393( بــوده و در 
دانشکده  اســتادیار  حاضر  حال 
علــوم تربیتی و روان شناســی و 

رئیس دفتر نظارت آموزشــي اداره کل برنامه ریزي و 
نظارت آموزشي و مشــاور رئیس در امور بین الملل 
دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي و عضو شورای 
دانشگاه  الکترونیکی  آموزش های  سیاســت گذاری 

تهران می باشد.

 دکتر نارنجی ثانی:
هوشمصنوعیبهکمکیادگیری

الکترونیکیآمدهاست
دکتر فاطمه نارنجی ثانی، اســتادیار دانشکده روان شناسی 
و علوم تربیتی و دانش آموخته دانشگاه تهران در سومین 
وبینار از سلســله نشســت های علمی دانش آموختگان 
دانشگاه تهران با موضوع »یادگیری الکترونیکی: چالش ها 

و فرصت ها« مطرح کرد: شاید اثر بخش ترین روش فرایند 
یاددهی_ یادگیری داستان سرایی است زیرا می تواند برای 

همیشه در ذهن ما حک شود.
او افزود: پیرو صحبت های دکتر حســینی، در 29 هزارو 
500 ســال پیش عصر کشــاورزی را داشتیم، 500 سال 
پیــش وارد عصر صنعتی و 25 ســال پیش وارد عرصه 
اطالعات شــدیم و هم اکنون در عصر مجازی هســتیم  
که این موضوع  توســط یک ایرانی، پروفسور علی اکبر 

جاللی، در سطح بین المللی مطرح شده است. 
اســتادیار دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی تصریح 
کرد: در این فناوری، همــه چیز تغییر کرده و آی تی بر 
روی همه ابعاد از جمله اقتصاد، مسائل دولتی، فرهنگی و 
سیاسی تاثیر گذاشته است. اما بیشترین تأثیر را بر فضای 

کسب و کار و آموزش گذاشته است.
نارنجی ثانی بیان داشــت: 62 درصــد تصمیم خرید از 
برند هــای تجاری یــا انتخاب خدمات در رســانه ها و 
شبکه های اجتماعی شــکل می گیرد. در سال 2020، 48 
درصد ســازمان ها در دنیا قبل از کوویــد 19 ایلرنینگ 
ســازمانی خود را داشتند، در سال 2020 درآمد اپ ها از 
تبلت های سازمانی بیشــتر از گوشی های هوشمند بوده 

است. این اعداد بسیار عجیب و غریب است. 
او افزود: هــر روز 2ونیم میلیــون گیگابایت داده تولید 
می شــود که این مقــدار ماه بعد دو برابر می شــود، یک 
ثــروت عظیم از داده های یادگیری. امــا ما چه برنامه ای 

داریم که بر روی آن سرمایه گذاری کنیم؟ 

حقایقی در دنیای امروز، تغییر فضای یادگیری
مغز انسان بســیار پیچیده است، ارتباط بین چشم و مغز 
بسیار سریع اتفاق می افتد و مغز در هر ثانیه 8.96 مگابیت 
بر ثانیه اطالعات از چشــم می گیرد؛ اما با خواندن 120 
کلمــه این مقدار به 81.6  بیت در ثانیه می رســد، یعنی 
یادگیری که از طریق مشاهده اتفاق می افتد، یک میلیون 
برابر بیشــتر از یادگیری می باشــد که از طریق خواندن 

است.
 )Gen Z( نسل یادگیرنده ها عوض شده و االن نسل زِد
وارد دانشگاه ها شده اند، نسلی که برند دانشگاه برای آنها 
اهمیتی ندارد و لذت و تجربــه یادگیری برای آنها مهم 
اســت، نسلی که به سرعت تغییر نگرش و رفتار می دهد 
و با یک تجربه ناخوشــایند سریع انتخاب خود را تغییر 
می دهند و سراغ گزینه جدید می روند.این نسل بر خالف 
دیگر نســل ها، دیجیتال به دنیا آمده اند و مسلمًا نحوه و 

مدل یادگیری آن ها نیز فرق می کند.
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51 درصــد یادگیری از طریــق  یادگیری از طریق عمل 
)doing(، 38 درصــد از طریق مشــاهده و 12 درصد 
از طریق شــنیدن در کالس درس و سخنرانی است. به 
عبارتی ما بیشتر یادگیری هایمان از طریق doing است، 
چگونه این نوع یادگیری را در بستر الکترونیکی بیاوریم؟ 

که خودش یک چالش است که باید به آن فکر کنیم.
چرا گفته می شود که ایلرنینگ ممکن است، موفق نباشد؟ 
زیرا عینًا سبک ســخنرانی خود را وارد بستر الکترونیک 
کرده ایم، بدون توجه به اینکه از طریق مشــاهده و عمل 
بیشــتر یاد می گیریم و میزان یادگیری مــا افزایش پیدا 

می کند.
ایلرنینگ از ســال 1980 در دنیا مطرح شد، یعنی فضایی 
را در بســتر الکترونیکی بیاوریم و همزمان و ناهمزمان 
ارائه خدمت به دانشجو دهیم. این یادگیری الکترونیکی 
خیلی در ســال های اخیر رشد پیدا کرد. آماری در مرکز 
آمار آموزش و بانک جهانی منتشر شده که دلیل این رشد 

سریع چه چیزی بوده است؟
انعطاف پذیری، کاهش هزینه ها، بازگشت سرمایه به عنوان 
یک دلیل اصلی و تجربه دانشــجو در این دوره برخی از 

این مزیت ها محسوب می شود.
طبق نظر سنجی بانک جهانی در سال 2019؛ 46 درصد 
هیئت علمی گفته اند که ایلرنینگ را دوست دارند، چون 
باعث افزایش اعتبار خود و تجربه آنها می شــود. انتظار 
می رود تا سال 2026 سرمایه گذاری در صنعت ایلرنینگ 
از مرز 370میلیارد دالر عبور کند. چرا این اتفاق می افتد؟ 
قبل از کویید 19، یونسکو در سال 2020 بیانیه ای صادر 
کرد: پیش بینی می شود تعداد دانشجویان در بستر آموزش 
الکترونیکــی از 94 میلیون نفر در ســال 2000 به 414 

میلیون نفر در سال 2020 برسد، یعنی آموزش الکترونیک 
توانسته دسترسی متقاضیان به آموزش عالی با کیفیت را 
فراهم کند؛ یعنی آموزش الکترونیک در ابعاد وســیع در 

تمام سطوح تحصیل فراهم شده است.
سازمان یونسکو تخمین می زند در سال 2025، 100میلیون 
از افراد جوان به دنبال صندلی هایی در دانشگاه باشند که 
وجود ندارد و گسترش آموزش الکترونیکی می تواند یک 
راهکاری برای دستیابی همگان به آموزش عالی مناسب 

باشد.
انقالب صنعتی چهارم اتفاق افتاده اســت، دانشــگاه به 
ســمت فناوری نوین دیجیتال ســوق داده شــده است، 
آموزش الکترونیکی رشــد پیدا می کند و دالیل رشد آن 
هم انعطاف پذیری اســت و می توانــد فرصت های برابر 
ایجاد کند. همه اینها یک طرف ماجراست و طرف دیگر 
این است که در حوزه پداگوژی، مدل یاددهی-یادگیری 

تغییر کرده است. 
چگونــه می توانیــم کاری کنیم که از ایــن قابلیت های 
فناوری در فرایند یاددهی- یادگیری بهترین ایلرنینگ با 
کیفیت داشته باشیم که امروز نگوییم ای کاش دانشگاه ها 

حضوری شود و به دانشگاه بر گردیم؟

چگونــه می توانیم در فضای الکترونیک دانشــجو را 
درگیر کنیم و تنها سخنرانی نکنیم؟ 

امروز یک معلم نداریم بلکه معلم شبکه ای یا شبکه ای از  
معلمــان داریم. نقش معلم در این فضا، هنرمند، نگهبانی 
اســت که راه را نشــان می دهد و مــوزه داری که منایع 
ارزشــمند را نگهداری می کنم. نقش اصلی را یادگیرنده 
دارد. معلــم در فضای الکترونیک باید فضایی ایجاد کند 
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که یادگیری شخصی ســازی، انطباقی و سفارشی اتفاق 
بیوفتــد. باید یادگیری را به قطعــات کوچکتر)یادگیری 
خرد( تقسیم کنیم زیرا باعث افزایش درگیر شدن می شود.
هوش مصنوعی بــه کمک یادگیــری الکترونیکی آمده 
است و می تواند رفتار های فراگیران و نیاز های آموزشی 
را درک کند و متناســب بــا آن توصیه کند چه محتوایی 
بــه درد می خورد که بهترین نمونه آن گوگل ترنســلیت 
اســت که با اطالعاتی که ما به آن می دهیم هر روز خود 

را به روز می کند.
موبایل لرنینگ در دنیا مطرح شــده و بــه ابزاری برای 
یادگیری تبدیل شده است. موبایل صرفًا برای مکالمات 
و پیام نیست و از طریق آن با شبکه های اجتماعی مختلف 
و دوستان خود در ارتباط باشیم، موفقیت های خود را به 

اشتراک بگذاریم و بیشتر یاد بگیریم.
شــبکه های اجتماعی توسعه عظیمی در صنعت آموزش 
ایجاد کردند و باعث شــدند یادگیــری اجتماعی اتفاق 
بیفتــد. یادگیری مبتنی بر بازی؛ در هر ســنی هســتی، 
ای معلــم اگر انگیزه یادگیــری در یادگیرنده ایجاد کنی 
می توانــد ان یادگیری را اثر بخش تــر کند و حرکت به 
سمت یادگیری محســوس تر باشد. بازی رویکرد جدید 
در حوزه آموزش است و قابلیت این را دارد یک مسئله 

را مرحله به مرحله حل کند.

در ایــن میان آرام آرام جلــو می رفتیم که ویروس کرونا 
شــیوع پیدا کرد و 199کشور جهان به آن مبتال شدند. بر 
اثر ویروس کرونا، 165 کشــور جهان مدارس آن به طور 
مطلق در تمام سطوح تعطیل شد و 87 درصد دانشجویان 
و دانش آموزان جهان با شیوع این ویروس از دسترسی به 
محیط واقعی و کالس حضوری باز ماندند.دانشگاه تهران 
از این اتفاق بی نصیب نبــود. می خواهم با یک واقعیت 
دانشگاه تهرانی آشنا کنم که اتفاق افتاده است، آقای دکتر 
حسینی فرمودند لیســت چالش داریم، که این لیست بر 

اساس پیمایش های انجام شده، بدست آمده است.
در سال 99 وقتی یک ترم از آموزش الکترونیکی گذشته 
بود، شــرایط را بررسی کردیم که آیا دانشجو و و هیئت 
علمی توانسته خودش را با بستر الکترونیکی  وفق دهد؟
مطمئنــم همه اذعان می کنید که نیمســال اول و دوم 99 
نسبت به نیمســال دوم 98 ، آموزش و فرایند یاد دهی- 

یادگیری بهتری در بستر الکترونیک داشتیم. 
در ایــن پیمایش از دو دســته دانشــجو و هیئت علمی 
یکسری سوال پرسیده شد. در این پیمایش برای 2 هزار 
هیئت علمی ایمیل ارســال شد و از این تعداد  در حدود 
500نفر پاســخ دادند. نتایج بدست آمده جالب است که 

اهم آن، این چنین است.
هیئت علمی کــه در این فرایند شــرکت کرده بود؛ 52 
درصد گفته بودند: با شیوع ویروس کرونا اولین بار است 
کــه کالس را الکترونیک برگــزار می کنیم و اعالم کرده 
بودند که تاکنون تدریس خود را در سامانه ایلرن برگزار 
نکردنــد. عدد باالیــی نبود ولی از نظر مــا در معاونت 
آموزشــی عدد باالیی بود. چرا از نرم افزار های خودمان 
اســتفاده نمی شــود؟ چرا 30.47 درصد از اساتید اعالم 
کردند کــه نرم افزار های دیگــر از ادوبی کانکت و بیگ 

بالو باتن بهتر است؟
45.5  درصد گفته اند که از محتوای مالتی مدیا از استودیو 
ضبط نکرده ایم؟ چرا این اتفاق افتاده است؟ زیرا به یک 

باره وارد این فضا شدیم.
30 درصــد گفته انــد که طرح درســمان را در ســامانه 
بارگــذاری نکرده ایم، 51 درصد گفته اند حضور و غیاب 
بر اساس میزان مشارکت انجام می دهیم اما بقیه گفته اند از 
طریق گزارش گیری یا روش های سنتی  انجام می دهیم، 
بسیاری گفته اند ازمون پایان ترم بهترین روش است در 
حالی که من از ارزیابی تکوینی هم در نیمســال استفاده 
می کنم، 77 درصد گفته اند که نسبت به نیمسال دوم 98، 
در 99 از ترکیبی از روش ها برای ارزیابی استفاده کردم.

از انها ســوال شــد اگر به عقب بازگردیــد، می خواهید 
مجددا از سامانه ایلرن استفاده کنید؟

76 درصد گفته اند بله، می خواهیم آموزشی داشته باشیم 
که ترکیبی از آموزش حضوری و الکترونیکی باشــد. اما 
هیئت علمی چالش هایی از جمله چالش های زیرساختی 
مطرح کرده اســت. دانشگاه تهران بسیار بزرگ است، به 
طوریکه آمار خیلی دقیقی از دانشجویان در حال تحصیل 
خود نداریم، برای چنین دانشگاهی که قباًل 900 کالس 
برگزار می شد االن این عدد به 90 هزار تا رسیده و عدد 
بزرگی شــد. دانشگاه زمان می برد تا خود را با این شیوه 

دکتر نارنجی ثانی:
انقالب صنعتی چهارم اتفاق افتاده 
است، دانشگاه به سمت فناوری 
نوین دیجیتال سوق داده شده 

است، آموزش الکترونیکی رشد 
پیدا می کند و دالیل رشد آن هم 

انعطاف پذیری است و می تواند 
فرصت های برابر ایجاد کند
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وفق دهد و زیرساخت را فراهم کند.
اما نظر دانشجویان در این پیمایش چه بود؟

در این پیمایش حدود 5 هزار نفر شرکت کردند. دانشجو 
می گوید: انطباق پذیری من نسبت به نیمسال اول و سهولت 
دسترسی من بهتر شده اما همچنان معتقدم که انتقال مفاهیم 

در شیوه الکترونیکی کمتراز حضوری است.
دانشجو شکایت داشــت که محتوای درسی متناسب با 
بستر الکترونیکی نیست اما این نوع آموزش باعث صرفه 
جویی در زمان و هزینه می شود، به گفته دانشجو: آموزش 
و مهارت دانِش مدرس های من در این نیمســال بیشــتر 
شده است، ارزشــیابی مستمر در این نیمسال خودش را 
بهتر نشان می دهد، در این نیمسال نسبت به نیمسال قبل 
دسترسی به استاد بیشــتر شده و استادان بیشتر از طریق 

ایمیل و شبکه های اجتماعی در دسترس هستند.

از دانشجو سؤال شد اگر به عقب بازگردید، می خواهید 
مجدداً از سامانه ایلرن استفاده کنید؟

70 درصد گفته انــد: بله، می خواهیــم در کنار آموزش 
حضوری، آموزش الکترونیکی هم داشته باشیم به شرطی 
که ما را با امکانات ســامانه ایلرن، نرم افزار های کالس 
انالین، نحوه آزمون دادن، مشارکت و تعامل و مدیریت 
زمان آشنا کنید و فرهنگ استفاده از آن را آموزش دهید.

جمع این نظرت را شنیدیم و گفتیم که سناریو دانشگاه 
تهران در دوره پساکرونا چیست؟ 

سه ســناریو پیش رو داریم. در دوره پسا کرونا به شیوه 
قبلی برگردیم، وضعیت موجود را ادامه بدیم )آموزش در 
بســتر الکترونیکی( یا آموزش چهره به چهره در ترکیب 

با آموزش الکترونیکی )یادگیری ترکیبی( اتفاق بیفتد؟ 
در میانه حسرت بازگشــت به گذشته یا تمهید شرایطی 

برای آینده آموزش عالی هستیم.
از منظــر آینده نگری هیچ چیزی به اندازه شــیوع کرونا 
نتوانســته بود ســرعت شــکل دهی به آینــده را اینقدر 
شــتابان کند. زمان این رســیده که بر اساس شنیده ها و 
پیمایش هایمان، ســناریو پردازی کنیم برای ادامه فرایند 

یادگیری- یاددهی در دانشگاه تهران. 
آموزش در بســتر الکترونیکی جذاب است اما پر از نقد 
می باشد، بسیاری معتقدند در این بستر شیوه دانش محض 
منتقل می شود، تاثیر تربیتی را کاهش می دهد، آموزش از 
دیرینگی برخوردار اســت، اگر ارتباط به یکباره به یک 
ارتباط غیر رودر رو تبدیل شود با مشکل روبه رو می شود 
اما  فرایند یاددهی- یادگیری در پســاکرونا به هیچ وجه 
به شــیوه قبلی خود باز نمی گردد. انقالب صنعتی چهارم 
از یکســو و الزام به کاربرد فناوری هــای نوین دیجیتال 
از ســوی دیگر، کاهش مقاومت در استفاده از ایلرنینگ، 
شکسته شدن حباب فناوری، سرمایه گذاری های دانشگاه، 
انطباق پذیری ما و قرارگیری در معرض آسیب های زیست 
محیطی باعث شده تعاملی بین فناوری و پداگوژی اتفاق 
بیوفتد و ما را به ســمت سناریو سوم )آموزش ترکیبی( 

سوق دهد.
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معرفی دانش آموختگان شاخص داخلی 
و بین المللی دانشگاه تهران

دکتر فضل اهلل رضا

قیصر امین پور

سید محمد حسینی بهشتی
دکتر فرامرز تمنا
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دانشآموختگانشاخصداخلیوبینالمللیدانشگاهتهران

دانشــگاه تهــران مفتخر اســت که دانشــمندان و 
فرهیختگان بســیاری را در حوزه های مختلف و در 
اقصی نقاط جهان پرورش داده اســت. شــناختن و 
شناســاندن دانش آموختگان شاخص دانشگاه تهران 
در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، هنری شامل 

اساتید دانشگاه، دانشــمندان و پژوهشگران منتخب 
هنرمنــدان، نویســندگان ادبــی و شــاعران ممتاز؛ 
چهره های سیاسی، مسئوالن و مدیران ارشد،              از جمله 
اهــداف و وظایف دفتر ارتباط بــا دانش آموختگان 

دانشگاه تهران می باشد.

اندیشمند برتر 
دکتر فضل اهلل رضا

سال و محل تولد: ۱۲۹۳، رشت
دانش آموختۀ کارشناسی مهندسی برق، ۱۳۱7

فعالیت هــا و افتخارات: او از نخســتین دانش آموختگان 
دانشــکدۀ فنی دانشــگاه تهران در 1317 بود. اخذ درجه 
دکتری برق و مخابرات از مؤسسه فنون نیویورک، مدرس 
دانشکده مهندسی مؤسسه فناوری ماساچوست و دانشکده 
مهندسی ســیراکیوس، تدریس نظریه ریاضی سیستم ها و 
مدارهای الکترونیکی در دانشــگاه ها، داشتن نقش عمده 
در پایه گــذاری نظریه اطالعات و مخابرات در دنیا، چهره 
مانــدگار عرصه برق و مخابرات در ســال 1381، رئیس 

دانشگاه تهران از 29 مرداد 1347 تا 28 تیر 1348.
برخی از آثــار: روش مدرن تجزیه و تحلیل شــبکه ها، 
مقدمه ای بر نظریه اطالعات، فضاهای خطی در مهندسی، 

حدیث آرزومندی.

 شاعر ممتاز
قیصر امین پور

سال و محل تولد: ۱۳۳۸، شوشتر

وفات: ۸ آبان ۱۳۸۶
دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، ۱۳7۶

 دکتر قیصر امین پور دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی 
از دانشــگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشــگاه تهران، نویسنده، شاعر نام آور 

معاصر، پژوهشگر ادبیات و مترجم ایرانی است.
اســتاد امین پور یکی از شعرای پیشتاز انقالب است، وی 
با خلق اشــعاری کم نظیر، جایــگاه خاصی را در ادب 
پایداری به خــود اختصاص داده اســت. وی از جمله 
شاعرانی بود که در شــکل گیری و استمرار فعالیت های 
واحد شعر حوزه هنری تا سال 1366 تأثیرگذار بود. این 
استاد فرهیخته در سال 1382 به عنوان عضو فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی انتخاب شد.
از آثارگران بهای این اســتاد ماندگار ادبیات، می توان به 
»تنفس صبح« )نخســتین کتاب منتشر شده مرحوم قیصر 
امین پور به شــمار می رود که به اذعان بســیاری از اهل 
فرهنگ و ادب، حضور شــاعری تازه نفس بود که غزل، 
دوبیتــی و رباعــی می گفت اما حرفــش از جنس زمان 
بود(، مجموعه او »در کوچه آفتاب« )دفتری از رباعی و 
دوبیتی( و »تنفس صبح« )تعدادی از غزل ها و شــعرهای 

سپید او را در بر می گرفت( اشاره کرد.
گل هــا همه آفتابگردان اند، طوفان در پرانتز، منظومه ظهر 
روز دهم، مثل چشــمه مثــل رود، بی بال پریدن، به قول 
پرستو، دستور زبان عشــق از دیگر آثار این شاعر نامی 
معاصر اســت. از جوایز و افتخارات این استاد دانشگاه 
می توان به دریافت جایزه ویژه نیما یوشــیج موســوم به 
مرغ آمین بلورین از مؤسسه گسترش هنر، برگزیده شدن 
به عنوان یکی از شاعران برتر دفاع مقدس در دهه های 60 
و 70 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انتخاب 
به عنــوان چهره ماندگار زبان و ادبیات فارســی در اولین 
همایش چهره های ماندگار در ســال 1387 از افتخارات 

دیگر این بزرگوار به شمار می آید.

معرفی دانش آموختگان
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 متفکر و چهرۀ سیاسی
سید محمد حسینی بهشتی

سال و محل تولد: ۱۳۰7، اصفهان
دانش آموختۀ کارشناســی رشتۀ فلســفه و حکمت 

اسالمی، ۱۳۲7
دانش آموختۀ دکتری رشتۀ فلسفه، ۱۳۵۳

فعالیت هــا و افتخارات: سیاســت مدار و فقیــه ایرانی، 
دومین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقالب ایران در 
سال 1357، نخســتین دبیرکل حزب جمهوری اسالمی، 
نایب  رئیس مجلس خبرگان قانون اساســی، نظریه پرداز 

والیت فقیه.
آثاری چــون: آموزش مواضع، از حــزب چه می دانیم، 
اقتصاد اسالمی، اهمیت شیوۀ تعاون، بانکداری و قوانین 
مالی اســالم، باید و نبایدها، بررسی و تحلیلی از جهاد، 
عدالت، لیبرالیسم، امامت، بهداشت و تنظیم خانواده، پنج 
گفتار، التوحید فی القرآن، توکل از دیدگاه قرآن، حج در 
قرآن، حق و باطل، خدا از دیدگاه قرآن، دکتر شــریعتی، 
جســتجوگری در مســیر شدن، ربا در اســالم، رسالت 

دانشگاه و دانشجو
روش برداشــت از قرآن، ســرود یکتاپرســتی، سلسله 
درس های اســالمی - مسئله مالکیت، سلسله درس های 
اســالمی- شناخت، شناخت از دیدگاه فطرت، شناخت 
از دیــدگاه قرآن، طرح الیحۀ قصــاص، مبارزۀ پیروز، 
مبانــی نظری قانونی اساســی، محیط پیدایش اســالم، 

مکتب و تخصــص، نقــش آزادی در تربیت کودکان، 
نقش تشــکیالت در پیشبرد انقالب اسالمی ایران، نماز 
چیست؟، وظائف انجمن های اســالمی دانشجویان در 
اروپا در برابــر جوانان مســلمان، ویژگی های انقالب 

اسالمی ایران.

 دانش آموختۀ شاخص بین المللی
دکتر فرامرز تمنا

دانش آموختۀ دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران 
فرامرز تمنا متولد هرات و رئیس ســابق مرکز مطالعات 
اســتراتیژیک وزارت امور خارجه افغانســتان اســت. 
وی دارای دو دکتــری در رشــته های روابط بین الملل و 
مطالعات بین المللی به ترتیب از دانشــگاه های تهران، و 
جواهر لعل نهروی هندوستان مي باشد. وی به مدت 10 
ســال در دانشــگاه های مختلف تدریس نموده و اکنون 
ریاست و کرسی استادی دانشــگاه افغانستان و ریاست 
یک مرکــز تحقیقاتي آن را بر عهده دارد. وی مؤســس 
چندین مرکز فرهنگي، آموزشــی و تحقیقاتي بین المللي 
شامل انجمن علوم سیاسی و روابط بین الملل افغانستان، 
بنیاد عقالنیت و توســعه، مجمع بین المللي محصلین، و 
انجمن هنرمندان و فرهنگیان افغان است. برخی از وزرا، 
تعــدادی از وکالی مجلس، رؤســا و همچنین تعدادی 
از اســتادان خوب روابط بین الملل افغانســتان از جمله 

دانشجویان ایشان بوده اند.
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نحوه ثبت درخواســت صدور کارت دانش آموختگی 
در سامانه جامع آموزش:

آدرس بــه  آمــوزش  جامــع  ســامانه  وارد   • 
 https://ems.ut.ac.ir/fa شوید.

"ورود  ســپس  و  "دانش آموختــگان"  منــوی  از   •
دانش آموختگان" با استفاده از شناسه یکتا )نام کاربری و 
گذرواژه سامانه احراز هویت مرکزی( وارد سامانه شوید.

 
 
 

توجه: تمامی دانش آموختگان برای اســتفاده از خدمات 
الکترونیکــی دانش آموختــگان نیاز به دریافت شناســه 
یکتا دارند. ورود به ســامانه های دانشگاه تهران فقط از 
طریق ســامانه احراز هویت مرکزی امکان پذیر است و 
برای این منظور داشــتن شناســه یکتای دانشگاه تهران 
الزامی می باشد. دانشجویان و دانش آموختگانی که پست 
الکترونیکی دانشگاه تهران را دارا می باشند شناسه یکتای 
آنها همان نام کاربری موجود در آدرس پست الکترونیکی 
است. در صورتی که قباًل پست الکترونیک و شناسه یکتا 
نداشــتید، کافی است که شناسه یکتای خود را از سامانه 

مدیریت شناسه یکتا دریافت نمائید. اگر رمز عبور خود 
را فراموش کرده اید، در ســامانه مدیریت شناسه یکتا از 

گزینه "فراموشی گذرواژه" استفاده کنید.
• از منوی "پیشخوان خدمت" گزینه "کارت دانشجویی 

/ کارت دانش آموختگی" را انتخاب نمائید.
• در قســمت باال سمت چپ روی "درخواست جدید" 

کلیک کنید.
 

• در صفحه جدید باز شــده در قسمت نوع درخواست 
"کارت دانش آموختگی" را انتخاب نمائید.

• جدیدترین تصویر پرسنلی خود را در سامانه بارگذاری 
کنید.

• درج نــام و نام خانوادگی انگلیســی و ایمیل در بخش 
توضیحــات: بــا عنایت بــه اینکه مشــخصات کارت 
دانش آموختگی دو زبانه صادر می شــود، توصیه می شود 
در قسمت" توضیحات" نام و نام خانوادگی انگلیسی به 
همراه ایمیل شــخصی خود را نیز ذکــر بفرمائید. )برای 
نوشتن توضیحات انگلیسی در این قسمت، توجه داشته 
باشید که حتمًا زبان صفحه کلید ویندوز انگلیسی باشد. 
بدین منظور با فشــردن کلید کنترل Ctrl زبان نوشته در 
این قسمت از فارسی به انگلیسی و بالعکس تغییر خواهد 

کرد(.
نکتــه: درج نام و نام خانوادگی انگلیســی و ایمیل در 
قســمت توضیحات درخواست برای دانش آموختگانی 
که اطالعات انگلیســی آنها در ســامانه آموزش کامل 
باشــد، اجباری نیســت و معیار اطالعات پیشین ثبت 
شــده در ســامانه آموزش اســت. تنها در مورد افراد 
معــدودی که اطالعــات انگلیســی آنهــا کامل ثبت 
نشــده، اگر این مورد را هنگام ثبــت نام انجام ندهند، 
درخواست اولیه توســط کارشناس دانش آموختگی به 

راهنمایثبتدرخواستکارتدانشآموختگی

خدمات دانش آموختگان
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ایشــان عودت داده خواهد شد تا نام انگلیسی خود را 
در توضیحات درخواســت ثبت و مجدد آن را تأیید و 
ارســال نمایند. همچنین لطفًا امالی نام و نام خانوادگی 
انگلیســی دقیقًا مطابق همان چیزی باشــد که در زمان 
تحصیل در سامانه آموزش ثبت نمودید و حتی االمکان 

از تغییر امال خودداری فرمائید.
• روی "بررسی تغییرات" و سپس "ایجاد" کلیک کنید.

 

توجه: تا این مرحله یک درخواست جدید برای شما در 
سامانه ایجاد می شود. اما تا زمانی که مراحل نهایی را طی 
ننموده و آن را "تأیید و ارسال" نفرمایید، درخواست در 
حساب کاربری شما باقی مانده و جهت بررسی و چاپ 

ارسال نخواهد شد.
• در مراحل درخواســت ایجاد شــده روی "مرحله 2" 
کلیــک کنید تا وارد صفحه پرداخت هزینه درخواســت 

شوید.
• پــس از انتخاب درگاه بانکی مراحل پرداخت را انجام 
دهید. پــس از پرداخت موفق، صفحــه "پرداخت های 

الکترونیکی دانشجو" را ببندید.

• سپس با کلیک روی" مرحله 3" تصاویر پشت و روی 
کارت ملی خود را جداگانه در سامانه بارگذاری فرمائید 

و آن را ببندید.
• پــس از پرداخت موفق و بارگذاری تصاویر پشــت و 
روی کارت ملی و پــس از اطمینان از صحت اطالعات 

وارد شده روی "تأیید و ارسال" کلیک کنید.
 
 
 

نکته: پس از تأیید و ارســال نهایی درخواســت توسط 
دانش آموختــه، تمامی گزینه های درخواســت خاموش 
شــده و فقط گزینه "گردش کار آموزش" قابل مشاهده 
اســت. هر درخواســت در ابتدا برای بررســی اولیه به 
کارشناس دانش آموختگی ارجاع خواهد شد. درصورت 
تأیید مدارک و اطالعات انگلیســی توســط کارشناس 
دانش آموختگی، درخواســت مذکور جهت چاپ کارت 
به کارشــناس چاپ کارت در معاونت آموزشــی ارسال 

خواهد شد.
نکته: چنانچه تصاویر پرسنلی و کارت ملی یا مشخصات 
انگلیسی دانشجو نیاز به اصالح داشته باشند، درخواست 
اولیه به همراه توضیحاتی در مورد اصالحیات مورد نیاز، 
توسط کارشناس دانش آموختگی به دانش آموخته عودت 
داده خواهند شد تا موارد را اصالح نموده و مجدد ارسال 

نماید.
لطفــًا برای پیگیری درخواســت خود همــواره تا زمان 
دریافت کارت قســمت گردش کار آموزش را بررســی 

نمائید.
در صورتــی که پس از مطالعه راهنما ابهاماتی داشــتید، 
می توانید تمامی سواالت و ابهامات خود در مورد شرایط 
و نحوه درخواست کارت دانش آموختگی را با ذکر شماره 
دانشــجویی، نام و نام خانوادگی فارســی و انگلیسی به 
آدرس ایمیل alumni.info@ut.ac.ir ارسال فرمائید.
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سال و محل تولد:
4 شهریور 1315، تهران 

رشتۀ تخصصي: 
نقاشي و طراحي گرافیک

سال و محل تولد:
3 شهریور 1304، ندوشن یزد

رشتۀ تخصصي: 
حقوق بین الملل

سال و محل تولد:
14شهریور 1328، اصفهان

رشتۀ تخصصي: 
مهندسی کنترل

سال و محل تولد: 
26 شهریور 1259، شیراز

رشتۀ تخصصي: 
ریاضیات و علم هیأت 

سال و محل تولد:
2 شهریور 1313، مسجدسلیمان 

رشتۀ تخصصي: 
دامپزشکي

سال و محل تولد: 
9 شهریور 1316، قصر شیرین 

رشتۀ  تخصصي: 
فیزیولوژي 

سال و محل تولد:
17 شهریور 1315، شیراز

رشتۀ تخصصي: 
ژئودزی

سال و محل تولد: 
اول شهریور 1308، تهران 

رشته تخصصي: 
زبان شناسي 

سال و محل تولد: 
5 شهریور1340، دزفول 

رشتۀ تخصصي: 
دامپزشکي 

محمدعلي اسالمي ندوشنمرتضي مميّز

كارولوكس

غالمحسين رهنما

رضا نقشينه

بهمن يزدي صمدي

حسين زمرديان

بدرالزمان قريب 

محمدرضا مخبر دزفولي

دانشآموختگانشهریورماهکهجزءمفاخردانشگاههستند

دانش آموختگان فاخر
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کتابهایچاپشدهدانشآموختگاندانشگاهتهراندرشهریورماه

روش های پژوهش 
در ژئوتکنیک

دکتر علی فاخر 
دانش آموختۀ: کارشناسی، 1367 

و کارشناسی ارشد، 1370، 
مهندسی عمران،  دانشگاه 

تهران.

روش های الکتریکی 
در ژئوفیزیک اکتشافی

دکتر غالمحسین نوروزی 
باغکمه

دانش آموختۀ کارشناسی، 1356، 
مهندسی معدن، تهران.

نظام ثبت شرکت های تجاری
دکتر نسرین طباطبائی حصاری

دانش آموختۀ دکتری، 1391، 
حقوق خصوصی؛ 

کارشناسی ارشد، 1386، حقوق 
خصوصی؛

کارشناسی، 1383، حقوق، 
دانشگاه تهران.

درآمدی بر کاربرد آمار 
در تحقیقات اجتماعی

دکتر یحیی علی بابایی  
دانش آموختۀ: کارشناسی ، 

1363، علوم اجتماعی، دانشگاه 
تهران. 

واژگان عربی و فلسفه زبان
دکتر عبدالوحید نویدی

دانش آموختۀ دکتری زبان و 
ادبیات فارسی

رهایی از فقر
دکتر مهدی قربانی 

دانش آموختۀ 
کارشناسی، 1384، مهندسی 

منابع طبیعی؛ 
دکتری، 1391، مدیریت و 

سیاست گذاری منابع طبیعی؛
کارشناسی ارشد، 1386، 

مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه 
تهران.

مؤسسه انتشــارات دانشگاه تهران از سال 1326 اقدام به چاپ کتاب ها و ترجمه کتاب های 
علمی و ادبی مورد نیاز دانشگاهیان اعم از استاد و دانشجو نموده است. ماهنامه دانش آموختگان 
در هر شــماره بــه معرفی کتاب هایی خواهــد پرداخت که نویســندگان و مترجمان آن از 

دانش آموختگان دانشگاه تهران می باشند.

معرفی کتاب
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سیاستگذاری رسانه ای
دکتر طاهر روشندل اربطانی

دانش آموختۀ کارشناسی، 
1379؛

کارشناسی ارشد، 1381؛ 
مدیریت دولتی؛

دکتری، 1386، مدیریت 
رسانه، دانشگاه تهران.

فرهنگ جامع انگل های انسان 
و حیوانات در ایران 44۳۱
دکتر علی اسالمی؛ دکتر 

فاطمه جالوسیان
دانش آموخته دکتری حقوق 

دانشگاه تهران

روش شناسی دانش اجتماعی 
مسلمین

دکتر یحیی بوذری نژاد
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، 

فلسفه، دانشگاه تهران.

حسابرسی داخلی
دکتر بیتا مشایخی

دانش آموختــۀ دکتــری، 1383، 
حسابداری، دانشگاه تهران.

دکتر ساسان مهرانی
دانش آموختۀ کارشناسی، 1369؛

کارشناسی ارشد، 1373؛
حســابداری،   ،1379 دکتــری، 

دانشگاه تهران.

توسعه گردشگری روستایی
دکتر محمدرضا رضوانی

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، 
1369؛

دکتری، 1375، جغرافیای 
انسانی، دانشگاه تهران.

معیارهای دخالت دولت در اقتصاد
دکتر فرهاد رهبر

کارشناسی، 1364؛
کارشناسی ارشد، 1375؛

دانش آموختۀ دکتری، 1379، 
اقتصاد نظری، دانشگاه تهران.

 دکتر ناهید پوررستمی
کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران؛

کارشناسی ارشد، اقتصادی، 
دانشگاه تهران؛

دکتری، رشته اقتصاد با 
گرایش های اقتصاد پولی و 

اقتصادسنجی، دانشگاه تهران.

هستی رو به جاودانگی
جان اله کریمی مطهر

دانش آموختۀ کارشناسی، 1368، 
زبان و ادبیات روسی، دانشگاه 

تهران.

مبانی مدیریت پروژه
محمد محمدحسین زاده 

گالبچی
دانش آموختۀ کارشناسی، 1359؛ 

کارشناسی ارشد، 1362، 
مهندسی عمران )راه و 

ساختمان(، دانشگاه تهران.
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دفتر ارتباط با دانش آموختگان اداره کل روابط عمومی دانشگاه به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه تهران، در تالش 
است با همکاری و همراهی دانش آموختگان عزیز در جهت اهداف زیر تالش نماید: 

· جمع آوری، حفظ و به روزرسانی اطالعات کلیه دانش آموختگان دانشگاه؛ 
· ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان و دانشگاه؛

· تسهیل در اشتغال دانش آموختگان و توسعه کسب و کارهای جدید با استفاده از شبکه دانش آموختگان دانشگاه؛ 
· تالش در جهت ارتقای علمی و حرفه ای دانش آموختگان و معرفی دانش آموختگان کارآفرین؛
· بهره گیری از نظرات، تجارب و توانمندی های دانش آموختگان نخبه و برجسته و معرفی آنان؛ 

· تســهیل در جذب و هدایت کمک های مادی و معنوی دانش آموختگان و توســعۀ روابط بین المللی از طریق ارتباط با 
دانش آموختگان خارج از کشورحوزه؛ 

· تقویت نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه از طریق مشارکت در توسعه همه جانبه در سطوح محلی، ملی و بین المللی؛
· معرفی و ترویج برند دانشگاه تهران در حوزه ها و ابعاد مختلف.


