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توســعه«  »اخبار 
دانشگــاه تهـران
1399 ســال  در 

تأســیسدانشگاهتهراندرســال1313،بهعنوانمیراثدار
دارالفنونامیرکبیر،نقطهعطفیدرسالهایآغازیناینقرن
بود.ازهمانابتدایتأسیس،دانشگاهتهرانعنوان»بزرگترین
بنایعلمــی«ایرانرابهخودگرفتوباگذشــتنزدیکبه
9۰ســالازپایهگذاریآنباعناوینزیبندهایهمچون»نماد
آموزشعالیایران«،»دانشگاهایرانی«،»دانشگاهمادر«،همانند

نگینیبرسپهرعلمودانشایرانزمینمیدرخشد.
مروریبرحافظهتاریخیاینسرزمین،نمایانگرنقشبیبدیل
دانشگاهتهراندرتوســعهوآبادانیایرانعزیزوبهخصوص
گذرازبزنگاههایمهمتاریخیدریکســدهاخیراست.در
ایندوره،دانشگاهتهرانعالوهبرمأموریتپرورشانسانها،
دربسیاریازاینتحوالتهممهدشكلگیریوهمسرآغاز
آنهابودهاســت:ازنهضتملیشدنصنعتنفتگرفتهتا
شكلگیرینهضتانقالباســالمیوتمامیتحوالتمنجر
بهانقالباســالمی؛وسپسدفاعمقدس،سازندگیوجهاد
علمیبرایرسیدنبهقلههایرفیععلم،دانشوفناوریدر

سالهایاخیر.
بدونشکچنیننقشآفرینیگستردهایدرفرازهایتاریخی
اینســرزمینطییکسدهگذشته،جزازطریقهمگراییو
هماندیشیوهمافزاییشبكهایازگنجینههایدانش،علمو

معرفتمتشــكلازسرمایههایانسانی،زیرساختی،وفناوری
امكانپذیرنبودهاســت.مروریبراهــّمرویدادهایتاریخی
دانشگاهاززمانتأسیسآنتاکنون،شناساییچگونگیزیست
وعملنقشآفریناندرپیشگامیدانشگاهدرتحوالتعلمی،
پژوهشیوفناورانهکشورونیزمطالعهزمینههاوعواملحضور
گستردهوتأثیرگذاردانشــگاهدرمحافلعلمی،تحقیقاتیو

فناوریمنطقهایوبینالمللی،شاهدیبراینادعااست.
ازمنظرجامعهشناختی،ارتباطوثیقیبینرویدادهایتاریخی
وتوســعهوجوددارد.گاهیسلسلهرویدادهایتاریخیمنجر
بهتوسعهمیشــودوگاهینیزبزنگاههایتوسعه،تاریخساز
میشــوند.بهایناعتبار،بدوندســتیابیبهتصویرجامعیاز
آنچهبهلحاظتاریخیدردانشگاهتهرانگذشتهاست،نمیتوان
فهمیدچرا،چطوروچگونهایندانشــگاهبهجایگاهیرسیده

استکه»هماکنونهست«.
آنچهدرایــن»نوروزنامه«موردتوجهقــرارگرفته،»اخبار
توســعه«مربوطبهتحوالت،رویدادهاووقایعدانشگاهتهران

درسال1399است.

عباس قنبری باغستان
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران

مقدمه
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توســعه«  »اخبار 
دانشگــاه تهـران
1399 ســال  در 

اردیبهشت

فروردین

معاونپژوهشیدانشــگاهتهران،اقداماتویژهدانشگاهدر
خصوصبیماریکروناراتشــریحکرد.ایشــانســاخت
سیســتمکمکتنفسمصنوعیارزانقیمتوآزادسازی
طراحیآنبرایتولیددرکشــور،سامانهغربالگریصوتی
بــرایبیمارکرونامبتنیبرالگویســرفهافراد،توســعه
ســامانهپیگیریوضعیتبیمارانکوویــد19درمنزلو
طراحیزیرســاختملییكپارچهپردازشوتشــخیصرا
مهمتریناقداماتدانشــگاهتهراندراینزمینهبرشمرد.
ویخاطرنشــانکرد:»عالوهبرایــن،کارگروههایعلمی
تخصصــیتشــخیصومقابلهبــاویروسکوویــد19با
رویكردهایبیوفیزیكی،حسگرهاوکیتهایتشخیص،ارائه
روشهایدرمانوتولیدواکســن،سیستمهایهوشمندو
آنالیزدادهوکارگروهمشورتیاموراجتماعیدردورانکووید
19وهمچنینخوشــهمشــورتیاقتصادکالندردوران
کووید19برایبررســیوارائهراهكاردرخصوصجوانب
مختلفاینبحران،بامشارکتاستادانوصاحبنظراندو

دانشگاهتهرانوعلومپزشكیتهران،تشكیلشدهاست«.
محققاندانشكدهمهندسیبرقوکامپیوتردانشگاهتهران،
باهمكاریپژوهشگاهپلیمروپتروشیمیایرانبرایبیماران

مبتالبهویروسکرونادستگاهتنفسمصنوعیساختند.
ســامانهآنالینمشــاورهدانشــگاهتهران)مشورپ(برای
دانشــجویانودانشآموختگان،ازســویمرکزمشاوره
دانشــگاهتهران،راهاندازیشــد.اینســامانهباتوجهبه
شرایطکروناوباهدفپاسخگوییبهنیازهایدانشجویان

درحوزهمشاورهوسالمتروانراهاندازیشد.
ســهقراردادهمكاریبیندانشگاهتهرانوپارکفناوری
اطالعاتوارتباطات)فاوا(درزمینهخدماتمشــاورهدر
امورحقوقی،عمرانی،منابعانســانیوهمچنینمطالعات
ایجادگلخانههایهوشمندبااستفادهازفناوریهاینوین
ومطالعاتطراحیســامانههایمدیریتشــبكهتوسعه
اقتصاددیجیتال،بینالمللسازیومعكوسسازیجریان

مهاجرتنخبگانامضاءشد.

معاوناداریومالیدانشــگاهتهران،دانشگاهسبزتهرانرا
نمادترویجآموزشواصالحالگویمصرفمعرفیکرد.

نخســتینجلســهدفاعمجازیپردیسبینالمللیکیش
دانشگاهتهران،درمقطعدکتریبرگزارشد.

اعضایهیأترئیسهدانشگاهتهران،برایهمیاریوکمکبه
اقشارآسیبدیدهازویروسکرونا،یکماهحقمسئولیت

خودرااهداکردند.
کانوندانشآموختگاندانشگاهتهران،باطیمراحلقانونی

درادارهثبتشرکتهابهثبترسمیرسید.
شــرکتدانشفروزانصنعتبینامســتقردرپارکعلمو
فناوریدانشگاهتهران،موفقبهتولیدتونلهایمهپاششد.
شرکتلیوژنفارمدمستقردرپارکعلموفناوریدانشگاه

تهران،موفقبهطراحیوتولیدکیتتشخیصکروناشد.
اعضایهیأتعلمی،پیشكسوتان،مدیرانوکارشناسان
برگزیدههفتمینجشــنوارهآموزشدانشــگاهتهران،

تقدیرشدند.
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دانشگــاه تهـران
1399 ســال  در 

خرداد

ایســتگاهلرزهنگاریباندپهنشورآبدراستانخراسان
جنوبی،توســطمرکزلرزهنگاریکشــوریوابســتهبه

مؤسسهژئوفیزیکدانشگاهتهرانراهاندازیشد.
مقالهاســتادیاردانشكدهریاضی،آماروکامپیوترپردیس
Collectaneaعلومدانشــگاهتهران،ازســویمجله
Mathematicaبهعنــوانبهترینمقالهســال۲۰19

انتخابشد.
ایستگاهلرزهنگاریباندپهنسنندجدراستانکردستان،
توســطمرکزلرزهنگاریکشــوریوابســتهبهمؤسسه

ژئوفیزیکدانشگاهتهران،راهاندازیشد.
حضــوراعضایهیأتعلمیودانشــجویاندانشــگاه
تهراندربرنامههایاراسموسپالس،درسال۲۰۲۰

یافت. افزایش
باانعقادتفاهمنامههمكاری،نمایندگیمؤسسهلغتنامه
دهخداومرکزبینالمللیآموزشزبانفارسیدرکشور

ژاپنتأسیسشد.
مرکــزنوآوریتحولدیجیتــالدرفوالد،بارویكرد

حرکتبهســمتتحولدیجیتــالدرصنعتفوالد
کشــور،درپــارکعلموفنــاوریدانشــگاهتهران

شد. احداث
فیلــمحافــظوگوتــهبــهکارگردانــیدکترفرشــاد
فرشتهحكمت،عضوهیأتعلمیپردیسهنرهایزیبای
دانشــگاهتهران،درجشــنوارهفیلمهایباستانشناسی
امریكا)۲۰۲۰(موفقبهکســبیکجایــزهاصلیودو

دیپلمافتخارشد.
بــاراهانــدازیپایــگاهاطالعاتــیباغدانــش،امكان
دسترســیسریعپژوهشگرانبهنســخخطیدانشگاه

تهرانفراهمآمد.
نخستینمجلهعلمیبینالمللیطراحیدانشگاهتهران،
باعنوان»تفكرطراحــی«درپردیسبینالمللیکیش

منتشرشد.
براساسطرح»اعطایامتیازنشریهحرفهایبهنشریات
برتردانشجوییدانشــگاهتهران«بااعطایامتیازنشریه

حرفهایبهچهارنشریهدانشجوییموافقتشد.
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تیر

طرحارائهشــدهتوســطدانشــجویانمهندسیفضای
ســبزدانشگاهتهراندرمســابقهبینالمللیطراحیباغ
هوشمندمسكو۲۰۲۰،رتبهسوموجایزهویژهایندوره

ازمسابقاتراکسبکرد.
دردومیــنفصــلکاوشباستانشناســیگورســتان
باستانیشهنهپشتهدرشهرستانبابل،پژوهشگرانبه

نویافتههایجدیدیدستیافتند.
پنجمیناجالسرؤسایدانشگاههایبرترایرانوروسیه،با
حضورمقاماتعلمی،سیاسیوفرهنگیدوکشوروباهدف

گسترشوتعمیقروابطعلمیودانشگاهیبرگزارشد.
باتالشادارهکلامورحقوقیدانشــگاهتهران،سندتک
برگیمالكیتپردیسمرکزیدانشگاهتهرانپساز۸۶
ســالبهنامدولتجمهوریاسالمیایران،وزارتعلوم،

تحقیقاتوفناوریودانشگاهتهرانصادرشد.
اثرمشــترکانتشــاراتدانشگاهتهرانواشــپرینگر،با

موضوعمهمترینمناطقگهوارهتمدنمنتشرشد.
لوحتقدیر»کمپیندانشجوییدرخانهبمانیم«،ازسوی
وزیــرعلوم،تحقیقــاتوفناوریبهکانوندانشــجویی

همیارانسالمترواندانشگاهتهراناعطاشد.
دکترجوادمشــرقی،دانشآموختهپردیسعلومدانشگاه
تهران،بهعنوانرئیسانجمنریاضیکاناداانتخابشد.

کتابعضوهیأتعلمیدانشگاهتهران،باعنوان»تحلیل
ســریعسازههایمهندســیعمرانبااستفادهازتئوری

گراف«توسطانتشاراتاشپرینگرمنتشرشد.
حسینگنجعلی،دانشــجویمقطعکارشناسیدانشگاه
تهران،مقامنخستمسابقاتشطرنجآنالیندانشجویان

دانشگاههایدولتیراکسبکرد.
دکترســیدمحمدابراهیــمزادهموســوی،عضوهیأت
علمیپردیسکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهران،

بهعنواناستادنمونهکشوریانتخابشد.
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مرداد

دســتگاهتشــخیصســریعROSخلطبانامتجاری
RDSSکــهبهسرپرســتیدکترمحمــدعبداالحد،
پژوهشــگردانشكدهمهندســیبرقوکامپیوتردانشگاه
تهــران،تحــتحمایتســتادنانوودرقالبشــرکت
نانوحسگرســازانســالمتآریاطراحیوساختهشده،
مجوزتولیدراازســازمانغذاودارویوزارتبهداشت،

درمانوآموزشپزشكیکسبکرد.
ایســتگاهلرزهنگاریباندپهنسقزدراستانکردستان،
ازســویمرکزلرزهنگاریکشوریوابســتهبهمؤسسه

ژئوفیزیکدانشگاهتهرانراهاندازیشد.
براساسنظامرتبهبندیشانگهای۲۰۲۰،دانشگاهتهران
باحضوردرجمع۴۰۰دانشــگاهبرتردنیاهمچنانرتبه

اولدانشگاههایکشورراازآنخوددارد.
دانشــگاهتهرانبهعنواندانشــگاهبرگزیدهدوازدهمین

جشنوارهبینالمللیحرکتانتخابشد.
نســخهآنالینلغتنامهدهخدادروبگاهجدیدمؤسســه
لغتنامهدهخداومرکزبینالمللیآموزشزبانفارسیبا

حضوررئیسدانشگاهتهرانرونماییشد.

قطعــهتصویری»نوایآدمیت«کهباآهنگســازیعضو
هیــأتعلمیدانشــگاهتهرانوباهــدفتقدیرازکادر

درمانیکشورساختهشده،طیمراسمیرونماییشد.
تفاهمنامهگســترشهمكاریعلمیبینپردیسفارابی

دانشگاهتهرانودانشگاهاسالمیایتالیامنعقدشد.
باپشتیبانیعلمیومعنویدانشگاهتهرانوحمایتهای
مــادیوفناورانهمرکــزفناوریهــایکوانتومیایران،
مؤسسهپژوهشــیعلوموفناوریهایکوانتومیوابسته

بهدانشگاهتهرانراهاندازیشد.
دکترابهایکومارســینگ،رییــسادارههمكاریهای
فرهنگیهنــد،)هفتممرداد(بامســئوالندانشــكده

مطالعاتجهاندانشگاهتهران،دیداروگفتوگوکرد.
مرکزمشاورهدانشگاهتهران،ازسویوزارتعلوم،تحقیقات
وفناوریبهعنوانمرکزمشاورهممتازکشوربرگزیدهشد.
دکترحســنابراهیمزادهمعبود،چهرهماندگاررشــته
زیســتشناســیدانشــگاهتهران،حمایــتازتجهیز
آزمایشــگاهفیزیولوژیگیاهیدانشــكدهزیستشناسی

دانشگاهتهرانراتقبلکرد.
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شهریور

دانشــجویانپردیسالبرزدانشــگاهتهران،درمسابقات
معماریاجتماعیپســاکرونایســئولموفقیتکسب

کردند.
حجتاالسالموالمسلمیندکترمحمدعلیمهدویراد،دانشیار
دانشكدهالهیاتپردیسفارابیدانشگاهتهران،باحكموزیر

فرهنگوارشاداسالمی،دبیرعلمیکتابسالشد.
رشتههایمطالعاتترکیهومطالعاترژیمصهیونیستی
دردانشكدهمطالعاتجهاندانشگاهتهرانراهاندازیشد.
دودانشــجویدکتریدانشــگاهتهران،موفقبهکسب

جایزهبنیادفرهنگیالبرزدرسالجاریشدند
ساختمانفوالددانشگاهتهران،باتجهیزبهسامانهکنترل
هوشمندوپایشمستمرتأسیسات،ساختمانسبزشد.
نخســتینشــمارهگاهنامهالكترونیكیسالمتروان،با
همكاریدفترمشاورهوسالمتسازماناموردانشجویان
وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریومرکزمشاورهدانشگاه

تهرانمنتشرشد.
مراسمیكصدمینســالگردحضوردیپلماتیکسوئیسدر
ایرانبابرپایینمایشگاه»یكصدسالروابطدیپلماتیکایران
وســوئیس«وباحضورایگنازیوکاسیس،وزیرامورخارجه
ســوئیس،دکترمحمودنیلیاحمدآبادی،رئیسدانشــگاه
تهران،دکترسیدمحمدکاظمســجادپور،معاونوزیرامور
خارجهایران،دکترپیروزحناچی،شــهردارتهرانوجمعی
ازشخصیتهایعلمی،هنری،فرهنگیوورزشی،)شانزدهم

شهریور(درباغموزهنگارستاندانشگاهتهرانبرگزارشد.

دکترعلیمرادی،دانشیاردانشگاهتهران،باحكمرئیس
جمهوربهعنوانعضوشورایعالیمدیریتبحرانکشور

منصوبشد.
کتاب»تاریخهرودوت«چاپمؤسسهانتشاراتدانشگاه
تهران،ازســویمؤسســهکتابوادبیاتایرانبهعنوان

یكیازبرترینهایتاریخایرانباستانانتخابشد.
یاسرســتوده،دانشــجویدانشــگاهتهرانباصعودبه
بلندترینقلهکشــورعراقپرچمعاشورایییاحسین)ع(

وپرچمایرانرابرفرازاینقلهبهاهتزازدرآورد.
برگزیدگانبیستوهشتمینجشنوارهدانشجوینمونه
وبیســتوچهارمینالمپیادعلمیدانشجویی،باحضور

رئیسدانشگاهتهرانتقدیرشدند.
نتایجمطالعاتعضوهیأتعلمیپردیسعلومدانشــگاه
تهران،مبنیبرشــواهدیازیکاقیانوسعظیمبرروی

مریختوسطانجمننجومامریكامعرفیویژهشد.
باهدفتوســعههمكاریهایمشــترک،ســفیرجدید
جمهورینیكاراگوئهدرتهرانبامســئوالندانشــكده

مطالعاتجهاندیدارکرد.
برگزیدگاندانشــگاهتهران،دریازدهمیندورهجشنواره

بینالمللیفارابیمعرفیشدند.
پردیسبینالمللیکیشدانشــگاهتهران،برایاولینباربا
همكاریدانشــگاهفورتوانگنآلمانواســتادانایرانیو
بینالمللیدورهمشترککارشناسیارشدمهندسیمكانیک

گرایشساختوتولیدرابهزبانانگلیسیبرگزارکرد.
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مهر

نتایجرتبهبندیجهانیدانشــگاهملیتایواندرســال
۲۰۲۰منتشــرشدودانشــگاهتهراندرایرانرتبهاول

راکسبکرد.
تفاهمنامههمكاریطرححمایتازترجمهآثارفارســی
بهســایرزبانها،بینمؤسسهانتشاراتدانشگاهتهرانو
مرکزســاماندهیترجمهونشــرمعارفاسالمیوعلوم

انسانیمنعقدشد.
بیســتوهفتمینجایــزهادبــیوتاریخــیدکتــر
محمودافشــاربهدکتــرمحمدرضاباطنی،اســتاد
پیشكســوتدانشــكدهادبیــاتوعلــومانســانی

شد. اعطا تهران دانشگاه
ســفیرنیكاراگوئهدرایران،)بیستویكممهر(بارئیس

دانشگاهتهراندیداروگفتوگوکرد.
دکترمحســنابراهیمیودکترعلیطاهرینجفآبادی،
اعضایهیأتعلمیدانشــگاهتهرانبهعنوانپژوهشگر

منتخبمعرفیشدند.

دکترســپیدهخوئــی،عضوهیأتعلمــیپردیسعلوم
دانشــگاهتهرانموفقبــهدریافتجایــزهثبتاختراع

کامستک۲۰19شد.
روابطعمومیدانشــگاهتهرانازحوزهریاســتتفكیک
ودکتــرعبــاسقنبریباغســتانبهعنــوانمدیرکل

روابطعمومیدانشگاهمنصوبشد.
دکترمسعودصدرینســب،عضوهیأتعلمیدانشكده
محیطزیستدانشــگاهتهرانبهعنوانپژوهشگرنمونه

دریاییانتخابشد.
۵۰۰ســندتاریخیدورهقاجاریهازســویدکترســید
محمدمنصور،عضوهیأتعلمیدانشكدهادبیاتوعلوم
انســانیبهکتابخانهمرکزی،مرکزاسنادوتأمینمنابع

علمیدانشگاهتهراناهداشد.
همزمانبــاافتتاحچندیــنپروژهعمرانیکهتوســط
بنیادفرهنگیمصلینژادانجامشــدهبود،بنیادحامیان

دانشكدهعلوماجتماعینیزتأسیسشد.

8



توســعه«  »اخبار 
دانشگــاه تهـران
1399 ســال  در 

آبان

گروهفیزیکاتمیومولكولیدانشــكدهفیزیکپردیس
علومدانشــگاهتهران،درزمینــهفعالیتهایاپتیکو

فوتونیکدرفهرستمراکزمعتبرآموزشیقرارگرفت.
درنشســتمجازیرؤسایدانشــگاههایتهرانواونان
نیكاراگوئــه،طرفینبرگســترشفعالیتهــایعلمی
مشترکازجملهدرزمینهتبادلدانشجوتأکیدکردند.

ســامانهجامعکتابخانههایدانشــگاهتهــران،باهدف
ایجــادیكپارچگیاطالعــاتســامانههایمختلفدر
کتابخانههایدانشــكدههاوکتابخانهمرکزیدانشگاهو
ارائهخدماتمتمرکزدرسطحاستانداردهایحوزهعلم

اطالعاتراهاندازیشد.
نشــریهبینالمللــیIEEESpectrumدرمصاحبهبا
دکترمحمدعبداالحد،عضوهیأتعلمیدانشگاهتهران،
ROSبهتشریحویژگیهایدســتگاهتشخیصسریع
خلطبانامتجاریRDSSپرداختکهبرایتشــخیص

سریعکروناکاربرددارد.
کتاب»چشــماندازهاولندفرمهایبیابانیایران«نوشته
دکترمهرانمقصودی،عضوهیأتعلمیدانشگاهتهران

ازسویانتشاراتاشپرینگرمنتشرشد.
آخرینرتبهبندیتایمز)THE(ازدانشــگاههایمعتبر
جهانمنتشــرشــدوبراساسآندانشــگاهتهراندر

مقیــاسجهانیبابیشازیكصدرتبــهارتقاء،رتبهبین
۶۰۰-۵۰1جهانراازآنخودکرد.

چهارمیــناثرمشــترکانتشــاراتدانشــگاهتهرانو
اشــپرینگرتحتعنوان»کالژومعمــاری:فرایندیدر

طراحیمعماری«منتشرشد.
محمودواعظی،رئیسدفتــررئیسجمهور،طیپیامی
خطاببهرئیسدانشــگاهتهرانازدستاوردهایعلمی
وپژوهشــیهیأتویژهگزارشملیســیالبهاتشكرو

قدردانیکرد.
نخستینمرکزنوآوریرســانهکشورباابتكارپارکعلم
وفناوریدانشگاهتهرانوهمكاریمؤسسههمشهریو
نیزمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریدردانشگاه

تهرانراهاندازیشد.
براســاسآخرینرتبهبندیاعالمشدهازسویمؤسسه
معتبریو.اسنیوز،دانشــگاهتهرانباکسبنمره۵۴.۴،
بهتریندانشگاهایران،۵۸میندانشگاهآسیاو3۸۷مین

دانشگاهمعتبرجهاندرسال۲۰۲1اعالمشد.
پایگاهاستنادیجهاناسالم)آی.اس.سی(نتایجاولین
رتبهبنــدیموضوعیدانشــگاههایجهانرااعالموبر
اساسآندانشــگاهتهرانموفقبهکسبرتبهاولدر

سطحملیشد.
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آذر

سهمحققدانشگاهتهران،دربیستویكمینجشنواره
تجلیــلازپژوهشــگرانوفناورانبرگزیدهکشــورکه
ازســویوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبرگزارشــد،
بهعنــوانپژوهشــگروفناوربرگزیدهکشــورمعرفیو

تقدیرشدند.
دردیدارســفیرایتالیادرایرانبارئیسدانشــگاهتهران
)بیستوپنجمآذرماه(طرفینبرگسترشهمكاریهای
علمی،بینالمللیودانشــگاهیتأکیــدودرزمینههای

مختلفبهگفتوگووتبادلنظرپرداختند.
طرحمشترکعضوهیأتعلمیدانشگاهتهرانودانشجوی
مقطعدکتریپردیسکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاه
جایــزهبینالمللیصرفهجوییآبکشــاورزیدربخش

کارشناسانجوانراکسبکرد.
برگزیدگانبیســتونهمینجشنوارهپژوهشوفناوری
دانشــگاهتهران،شاملپژوهشــگرانپیشكسوتنمونه،
برجسته،نمونه،رسالههاوپایاننامههاینمونه،کتابخانه
وکارشناسپژوهشگرنمونهوکارشناسپژوهشاجرایی

نمونهمعرفیوتقدیرشدند.
بردیاویســی،دانشجویدانشــگاهتهران،نایبقهرمان
مسابقاتانتخابیتیمملیشطرنجدانشجویانکشورشد.
ازاردیبهشــتماه1399دانشــگاهتهــرانباهمكاری
شــرکتصنایعمعدنیفوالدســنگان)معیناقتصادی

خــواف(طرحیابتكاریباعنوانالگویمثلثتوســعه
اقتصادیوفرهنگیبامحوریتمدلجامعمســئولیت
اجتماعیشــرکتهاآغازکردهکــهدراینطرحبیش
از۸۰روســتایشهرســتانخــوافباهــدفتحقق
سیاســتهایاقتصــادمقاومتی،جهــشتولیدوارتقا
تابآورینظامهایاجتماعی-اکولوژیکتحتپوشــش

قرارگرفتهاست.
تفاهمنامــههمــكاریبیندانشــگاهتهرانودانشــگاه
خاورشناســیتاشــكندباحضورحمیدنیرآبادی،سفیر

ایراندرازبكستانمنعقدشد.
براســاسنتایجیکپژوهشعلمیازدانشــمندانبرتر
جهانبراساسشاخصهایاستنادیاستاندارد،۷۶عضو
هیأتعلمیدانشگاهتهراندربین۲درصددانشمندان
برترجهانقرارگرفتندکهازاینمیان،31نفرازاعضای
هیأتعلمیپردیسدانشــكدههایفنیدانشگاهتهران

میباشند.
پنجمیناثرمشترکانتشاراتدانشگاهتهرانوانتشارات
اشپرینگرتحتعنوان»آمارپیشرفتهبرایآزمونروابط

علمیمفروض«منتشرشد.
چهاردهمیــنکنفرانساتحادیهدانشــگاههایآســیاو
اقیانوســیه)AUAP(،بهمیزبانیدانشــگاهلیســئوم

فیلیپینوریاستدانشگاهتهرانبرگزارشد.
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دی

باهدفافزایشرویتپذیر)visibility(وتوسعهاطالع
رسانیاخبارورویدادهایدانشگاهتهرانبراساس»رفتار
ارتباطی«مخاطبان،صفحاترســمیدانشگاهدرشش

شبكهاجتماعیجدیدراهاندازیشد.
ایدهعلیجاللیویرثق،دانشــجویکارشناســیارشــد
پردیسدانشــكدههایفنیدانشــگاهتهــران،برگزیده
دومینرویــدادالگوهاوراهكارهــاینویندرهمكاری

دانشگاهباجامعهوصنعتشد.
دورهدکتریبینالمللطراحیصنعتی،براینخســتین
باردرایرانودرپردیسبینالمللیکیشدانشگاهتهران

راهاندازیشد.
سردیسدایه،اثراســتادابوالحسنصدیقیازمجموعه
آثارباغموزهنگارستاندانشــگاهتهراندرفهرستآثار

ملیایرانثبتشد.
جلسهمشترکروسایدانشــگاهتهرانودانشگاهسنت

پترزبورگروسیهبهصورتمجازیبرگزارشد.

اشــكانغالمی،دانشجویپردیسکشــاورزیومنابع
طبیعیدانشگاهتهرانبهعنواندبیراتحادیهانجمنهای
علمیدانشــجوییعلــومدامیوصنایعغذاییکشــور

انتخابشد.
بــاحضوررئیسدانشــگاهتهرانوجمعیازمســئوالن
وزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاوریووزارتورزشو
جوانان،آکادمیتیراندازیپردیسدانشــكدههایفنی

افتتاحشد.
درجشنوارهزنوعلم)جایزهمریممیرزاخانی(،از۴عضو
هیأتعلمیمنتخبدانشــگاهتهراندرگروههایعلوم
پایه،کشاورزی،دامپزشكیومحیطزیست،علومانسانی

وزیستپزشكیتقدیرشد.
طــرحدکتــرولیالهمحمــدی،عضوهیــأتعلمی
پردیسکشــاورزیومنابعطبیعیدانشــگاهتهران
بهعنوانطــرحبرگزیدهحــوزهارتباطبــاجامعهو

شد. معرفی صنعت
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بهمن

دکترمحمدنوریزنوز،استادپردیسعلومدانشگاهتهران
بهعنوانداورمعتمدانستیتوفیزیک)IOP(انتخابشد.
بــرپایــهویرایــشژانویهســامانهرتبهبنــدیجهانی
»وبومتریكس«درسال۲۰۲1،دانشگاهتهرانبا۶9پله
ارتقایجایگاه،رتبه3۴9جهانیونخستملیراکسب

کرد.
باانعقادتفاهمنامهســهجانبهبینپــارکعلموفناوری
دانشگاهتهران،معاونتعلمیوفناوریرئیسجمهورو
مرکزتحقیقوتوســعهشرکتارتباطاتسیار،نخستین
آزمایشگاهنوآوریباز۵Gوسرویسهایاینترنتاشیاء

راهاندازیشد.
نخستینگردهماییدانشگاههایایرانواسپانیاباحضور
نمایندههایمراکزدانشگاهی،علمیوفرهنگیدوکشور

برگزارشد.
درجشنوارهمشترکدانشگاههایتهرانوعلومپزشكی
تهرانکه)بیســتوپنجمبهمنماه(باحضورمسئوالن
دودانشگاه،ســفراونمایندگانسیاسیبرخیکشورها،
اعضایهیــأتعلمیودانشــجویانبینالمللدرتاالر

عالمهامینیکتابخانهمرکزیومرکزاســناددانشــگاه
تهرانبرگزارشــد،برگزیدگانوفعاالنحوزهبینالملل

معرفیوتقدیرشدند.
باحضوردکترمحمودنیلیاحمدآبادی،رئیسدانشگاه
تهران)هجدهمبهمنماه(اتاقرسانهپارکعلموفناوری

افتتاحشد.
دوطرحدانشــگاهتهرانازســویمعاونتپژوهشیو
فنــاوریدفترارتباطباجامعــهوصنعتوزارتعلوم،
تحقیقــاتوفناوریدرفهرســتطرحهــایصنعتی

برگزیدهکشورقرارگرفت.
ســفیرعراقدرایرانبادکترمحمودنیلیاحمدآبادی،
رئیسدانشــگاهتهــران)هجدهمبهمنمــاه(،دیدارو

گفتوگوکرد.
کتابسروماندگار)شهیدقاسمسلیمانیدرشعرمعاصر
عربی(بــههمتدکترعزتمألابراهیمی،اســتادتمام
گروهآموزشیزبانوادبیاتعربیدانشگاهتهران،پرستو
قیاســوندومعصومهتقیزادهتدوینوترجمهشدهودر
31۲صفحهتوسطانتشاراتتواناگسترمنتشرشدهاست.
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کشــاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهرانبهعنوانعضو
هیأتعلمینمونهکشوریمعرفیشد.

درانتخابــاتدومیــندورهاتحادیــهانجمنهایعلمی
دانشــجوییالهیاتکشــور،ســیدهنرگسحســینی،
دانشــجویدانشــكدهالهیاتومعارفاسالمیدانشگاه

تهرانبهعنواندبیراتحادیهانتخابشد.
وبینارمشترکدانشگاهتهرانودانشگاههاروارد،ازسوی
معاونتپژوهشــیدانشــكدهالهیاتومعارفاسالمی

برگزارشد.
بــاحضوردکترمحمودنیلــیاحمدآبادی،تفاهمنامه
همــكاریبیندانشــگاهتهرانوهیــأت»حمایتاز
کرســیهاینظریهپــردازی،نقدومناظــرهعلمی«

شد. امضاء
باهدفکمکبهایجادوتوســعهکسبوکارهایفناور،
تفاهمنامــههمكاریبینپارکعلموفناوریدانشــگاه
تهرانوســازمانپژوهشهایعلمــیوصنعتیایران

منعقدشد.
شعبهپارکعلموفناوریپردیسفارابیدانشگاهتهران

باحضوردکترســورناســتاری،معاونعلمیوفناوری
رئیسجمهور،افتتاحشد.

دفترســازمانیونســكودرپاریسباتوجهبــهارزیابی
موفقیتآمیزفعالیتهایکرســییونســكودرسالمت
اجتماعیوتوســعهدانشــگاهباتمدید۴سالهدوماین

کرسیموافقتکرد.
دستگاهنقشنگاریاشــعهالكترونیدانشكدهمهندسی
برقوکامپیوترپردیسدانشــكدههایفنیکهبهدلیل
تحریموعدمامكانتأمینقطعات،بهمدتدوســالاز
دسترسخارجشدهبود،توسطمتخصصانایندانشكده

تعمیرشدوبهچرخهخدماتدهیبازگشت.
کلیهوبسایتهایدانشكدههایدانشگاهتهران،ازسوی

مرکزفناوریاطالعاتدانشگاهیكپارچهشد.
کتابهای»نُوَرهان«مجموعهاشعارمحمدرضاتقیدخت
و»سرسخناننغزخاقانی«اثرپژوهشیمحمدرضاترکی
بهعنــوانآثاربرگزیدهپانزدهمینجشــنوارهبینالمللی

شعرفجرانتخابشدند.
نشستمجازیرؤسایدانشگاههایتهرانووین،باهدف

گسترشهمكاریهایعلمیمشترکبرگزارشد.
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اسفند

جلســههیــأتاجرائــياتحادیهدانشــگاههايآســیاو
اقیانوسیه)AUAP(باحضوردانشگاهتهرانبهعنوانعضو

بُورداتحادیهبرگزارشد.
جلسهمشترکپردیسهنرهايزیبابامسئولینفرهنگو
توسعهعلميکشورازبكستانبامحوریتهمكاريدرترمیم

آثارباستانيشهرسمرقندبهصورتمجازيبرگزارشد.
۶انجمنعلمیدانشجوییویکدانشجویدانشگاهتهرانبا
کسب9عنواندرسیزدهمینجشنوارهبینالمللیحرکت

افتخارآفرینیکردند.
ســهتوافقنامههمكاریبیندانشــگاهتهرانوپارکفاوابا
محوریتهمكاریدرزمینه»انجاممطالعاتوارائهمشاوره
دراموربرنامهریزی،ساختارسازمانیوبودجهریزیمبتنی
برعملكرد«،»انجاممطالعاتوارائهمشاورهدرامورحقوقی،
عمرانیومنابعانســانیورفاهــیکارکنان«و»طراحیو
اجرایدوازدهمجلهگاهنامهمعرفیپارک«بهامضاءرسید.
مؤسســهژئوفیزیکدانشــگاهتهراندرراســتایتوسعه
ایســتگاههایلرزهنگاریجهتپوششمناسبترمناطق
لرزهخیزکشورطبقتفاهمنامهاستانداریهمدانباسازمان
صداوســیمامنطقهوحمایتمدیــرکلمدیریتبحران
استانهمدان،یکایستگاهلرزهنگاریدائمیباندپهندر

ایناستانراهاندازیکرد.
درمراسمیباحضورمعاوناداریومالیدانشگاه،آئین
تقدیرازکارکناننمونهســال139۸دانشــگاهتهران

برگزارشد.

کتاب»روابطمنطقهای)خاورمیانه(ایران:ازعصرباستانتا
جمهوریاسالمی«بهقلمدکترسیدمحمدهوشیسادات،
استاددانشكدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،توسط

انتشاراتبینالمللیروتلج)Routledge(منتشرشد.
هیأتعالیرتبهدانشــگاهدمشقدردیداربادکترمحمد
رحیمیان،معاونپژوهشــیدانشــگاهتهران،خواســتار
گســترشهمكاریهایعلمی-تحقیقاتبیندانشــگاه

تهرانودانشگاهدمشقشد.
یازدهمینوآخرینجلســهشورایدانشگاهدرسال1399
باحضورهیأترئیســهورؤســایواحدهــا،پردیسهاو
دانشكدههایدانشــگاهتهرانبرگزارشــد.دراینجلسه
مدیرکلروابطعمومیدانشگاهگزارشمفصلیازتحوالت
حوزهروابــطعمومیازجملهراهاندازیســایتخبری-
تحلیلیدانشگاهتهرانونیزراهاندازیشششبكهاجتماعی

مربوطبهدانشگاهتهرانارائهداد.
دکترکاظمعزیزی،اســتاددانشگاهتهران،ازهمكارییک
گروهپژوهشیدانشكدهفیزیکپردیسعلومباپروژهمهمو
کلیدی»PANDA«دراروپاخبرداد.آزمایشگاهدرحال
PANDA)anti-ProtonANnihilationsatتكمیل
Darmstadt(دردارمشتاتآلمانیكیازآزمایشگاههای
مهموکلیدیبینالمللیدرزمینهفیزیکذراتخواهدبود
کهانتظارمیروددرسال۲۰۲۴شروعبهدادهگیریکند.
درطراحیوراهندازیاینآزمایشگاهبیشاز۶۵مرکزعلمی
دانشگاهیو۴۵۰دانشمنداز۲۰کشورجهانحضوردارند.
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پایــگاهرتبهبنــدیکیــواس)QS(یازدهمیــندوره
رتبهبندیموضوعیدانشــگاههایجهانرامنتشــرکرد.
دربینحوزههایموضوعی،درخشانترینرتبهمربوطبه
مهندسینفتبودهاستکهدانشگاهتهرانتوانستهرتبه

۲۶راازآنخودکند.
بیستودومینآئینتقدیرازفرزندانممتازخانوادهبزرگ
دانشــگاه،باحضورجمعیازمسئوالنوتعدادمحدودیاز
برگزیدگاندرتاالرشهیددهشورپردیسعلومبرگزارشد.

دردیدارســفیرپرتغــالدرایرانبادکتــرمحمودنیلی
احمدآبادی،رئیسدانشگاهتهران،دوطرفدربارهگسترش
همكاریهایعلمی،بینالمللیودانشــگاهیگفتوگوو

تبادلنظرکردند.
بهدونشــریهدانشجوییچرخهوپژوهشدرتاریخامتیاز

»نشریهحرفهای«اعطاءشد.
دکترفضلالهباقرزاده،دانشیاردانشكدهتربیتبدنیوعلوم
ورزشــیدانشــگاهتهرانباحكمیازسویرئیسجمهور
بهعنوانعضوشورایعالیورزشوتربیتبدنیمنصوبشد.
پایگاهخبری-تحلیلیدانشــگاهتهرانباآدرساینترنتی

news.ut.ac.irراهاندازیشد.
بهمناســبتروزدرختكاری،آئیندرختــكاریدرمزرعه
تحقیقاتیپردیسکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهران
باحضوردکترمنصورغالمی،وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری

برگزارشد.
سپهرسراجی،دانشــجویدکتریپردیسهنرهایزیبای
دانشــگاهتهرانبرگزیدهبخش»موسیقیورسانه«سیو

ششمینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجرشد.
کانوندانشــجوییهمیارانســالمترواندانشگاهتهران،

موفقبهکسبرتبهنخســتکانونهایهمیارانسالمت
رواندانشگاههایمنطقهیککشورشد.

درهشتمینکنفرانسملیآموزشوتوسعهسرمایهانسانی
درعصرکرونا،ازسویمعاوناداریمالیومدیریتمنابع
وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریازاقداماتدانشگاهتهران
درزمینــه»ارزیابیعملكردکارکنانبرمبنایاســتاندارد

3۴۰۰۰«تقدیربهعملآمد.
بــاانتصاباعضایهیــأتدادوری،»دفتردادوریپردیس
دانشكدههایفنی«براینخستینباردردانشگاهتهرانبه

طوررسمیآغازبهکارکرد.
برگزیــدگانوشایســتگانتقدیــردانشــگاهتهــراندر
سیوهشتمیندورهجایزه»کتابسال«جمهوریاسالمی
ایرانوبیستوهشتمیندوره»جایزهجهانیکتابسال«

معرفیشدند.
میریــمپاواژو،رایزنفرهنگیســفارتفرانســهبامعاون

بینالمللدانشگاهتهراندیداروگفتوگوکرد.
دانشگاهتهران،بزرگترینناحیهنوآوریکشورراباراهبری

پارکعلموفناوریراهاندازیکرد.
آئینرونماییازترجمه۲۰زبانهنامهســردارسلیمانیبه
دخترشفاطمه)تقدیمبهدخترانوپسرانایرانوجهان
اسالم(باهمكاریسازمانبسیجاساتیددانشگاههاومراکز
آموزشعالیوپژوهشیکشور،بسیجاساتیددانشگاهتهران

ومعاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهتهرانبرگزارشد.
یادنامهاساتیدواعضاءهیأتعلمیدرگذشتهدانشگاهتهران

درسال1399منتشرشد.
روزشــمارتاریخیدانشگاهتهرانویژهسال1۴۰۰ازسوی

ادارهکلروابطعمومیمنتشرشد.
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دکترسیدهفاطمهمقیمی:بسیاریازکسبوکارهابدون
توجهبهزیرســاختهایالزم،دربسترهایآسیبپذیر
شــكلگرفتهاند/ازمنظرکسبوکار،تابآوریکشور
پاییناست/آموزشوبهرهبرداریازعلوموفنوننوین

بایددررأستوسعهکسبوکارهایجدیدباشد

دکترعباساســتادتقیزاده:اولیــنکمبوددرعملیات 
امدادونجات،نقصــاندرنظامجامعمدیریتاطالعات
اســت/فقدانهماهنگیبیننهادهــایمختلفبرروند

عملیاتامدادونجاتتأثیربهسزاییداشت

دکترمریمرســولیان:بیشــترینآسیبروانیناشیاز 
ســیالب،مربوطبهلرستانبودهاســت/نیازبهتولیت
واحددرامدادرســانیوبازنگریدربستههایخدماتی

ضروریاست

دکترحســنفاضلینشــلی:ازتمدنبخششــرقی
ایــرانغفلتکردهایم/خاورمیانهمنشــأاثراتعمیق
ایدئولوژیک،اقتصادیواجتماعیاســت/درکارهای
پژوهشــیکارشناســانتصمیمبگیرندومســئوالن

کنند عمل

ایران در آینه 1400

با توجه به تاریخی و نمادین بودن سال ۱۴۰۰ از منظر 
گذار به قرن جدیــد، # ایران در آینه ۱۴۰۰، عنوان 
یک پویش علمی و دانشــگاهی با دامنه اثرگذاری 
اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و دینی در تحوالت 
آتی کشور با مضمون »اساتید و اعضای هیأت علمی 

دانشگاه تهران با شما سخن می گویند«، می باشد.
ایده مرکزی این پویــش علمی، بازخوانی تحوالت 
قرن جــاری از منظر علمی و تخصصــی با نگاه به 
آینده، یعنی قرن پانزدهم هجری شمسی، از دیدگاه 
فرهیخته ترین قشــر جامعه یعنی اساتید و اعضای 

هیأت علمی دانشگاه تهران می باشد.
ایــن رویکرد و پویش علمی همزمــان با مدیریت 
جدید در روابط عمومی دانشــگاه تهران از اوایل 

آبان ۱۳۹۹ شروع شــده و در آن تالش می شود تا 
از طریق مصاحبه عمیق با اســاتید و اعضای هیأت 
علمی دانشــگاه تهران، دیدگاه ها و نظرات آنها در 
حوزه های تخصصی شــان با هدف بهبود و ارتقاء 
وضعیت موجود شناســایی و در معرض دید برنامه 
ریزان و سیاســتگذاران عرصه های مختلف جامعه 

)نظام حکمرانی( و نیز افکار عمومی قرار گیرد.
در این مصاحبــه، تاکید و تمرکز بر دو محور اصلی 

بوده است:
۱. بازخوانی وضع موجود در حوزه های تخصصی

2. نگاه آینده نگرانه به وضعیت ایران در سال های 
آتی )قرن آینده(.

برخی از مصاحبه هایی که تاکنون انجام شده است: 
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دکترمحمد مهدیعزیزی،رئیسکارگروهشهرســازی،
معماریومیراثفرهنگی:دلیلعمدهبروزخســارتها
درســكونتگاههایانسانی،ناسازگاربودنشیوهتوسعهو

مدیریتسكونتگاههاباحوزههایآبریزاست

دکترعلی اکبرآقاکوچک،رئیسکارگروهزیرســاخت:در
شروعوتصویبطرحهایعمرانیکالنضعفساختاری
بزرگوجوددارد/بســیاریازتصمیمگیریهادرشروع
طرحهایعمرانیناشــیازفشارهایسیاسی-اجتماعی
اســت/کشــوردرزمینهپایشونگهداریزیرساختها

شرایطخوبیندارد

دکتــرسیدفرشــیدچینــی:درحوزهنانوفنــاورینگاه
ملتمسانهبهخارجازکشــوروجودندارد/نانوتكنولوژی
پاسخبسیاریازچالشهایصنعتاست/حلقهگمشده
ارتباطصنعتودانشــگاهایناستکهدانشگاهخودبه

صنعتتبدیلشود

دکتررضامكنون،رئیسکارگروهمحیطزیست:بایدپذیرفت
کهدرکشورتغییراقلیمرخدادهاست/آنچهبهناممدیریت
بحرانوجوددارد،بیشترتشكیالتناظربراقداماتپساز

بحراناستونهمدیریتپیشگیرانهوفعالدربحران

دکترســارانظیــف:فعالیتهایهیئــتویژهگزارش
ملیســیالبهابهلحاظگستردگیوجامعیتکار،در
تاریخکشــوربینظیربود/بیشاز۷۰۰کارشناسو
متخصصدرســطحملیدرگیرفعالیتهایپژوهشی

بودند هیئت

دکتــرمحمدرحیمیان:واگــذاریمأموریتهیئتویژه
گزارشملیسیالبهابهدانشگاهتهران،نشانازظرفیت
علمــیباالیدانشــگاههادارد/ظرفیتهایهیأتویژۀ
گزارشملیســیالبهاازجملهســامانۀطراحیشده

مدیریتدانشدرآیندهنیزقابلبهرهبرداریاست

دکترمحمدعلیابراهیمزادهموسوی:ارزشصنایعغذایی
جهان3۵۰۰میلیاردیورواســت/دانشگاههامیتوانند
ارزشافــزودهصنایــعغذاییکشــورراتــاهدف1۲۰
میلیارددالرپشــتیبانینمایند/صنایعغذاییبخشیاز
زنجیرهغذاوزیستفرآوردههایغذاییاستکهشامل

بستهبندینیزمیشود

دکترمهردادعربســتانی:انسانشناسی؛مطالعهانسانها
بــهمنزلههمزادانیباتاریخمتفاوت/نگاهیبهانســان

شناسیدرایرانوجهان
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دکترحســینمعماریان:کمبــودتواناییهایمهارتی
یكیازکاســتیهایبارزآموزشمهندســیاست/از
نظرتعــداددانشآموختگانمهندســی،دردنیاپنجم
هستیم/هدفآموزشمهندسی،یابهطورکلیآموزش،
انتقالســهدستهتوانایی:دانشی،مهارتیونگرشی،به

فراگیراناست

دکترعبدالحمیدعلیزاده:دانشــگاهتهرانپیشتازجذب
دانشــجویانبینالمللیاســت/الگــویکارگروهملی
همكاریبااتحادیهاروپابامســئولیتدانشــگاهتهران
بســیارموفقعملکردهاســت/ازطریــقراهاندازی
کانــوندانشآموختــگانبینالمللی،بایــدآنهارابه

فرصتتبدیلکرد

دکتــروحیــدماجد:الزاماتیبــرایبودجهســالآتی؛
مؤلفههایاصلیکــهدراصالحبرنامهبودجهبایدبهآن

توجهکرد!

دکترمهردادرئیسی:توربوماشینهایآبیقلبصنعت
هســتند/بهینهکردنعملكــردپمپهادرصرفهجویی
مصرفانرژینقشمهمیدارد/ایدهاســتفادهازپمپ
بهعنــوانتوربیــن)پمپمعكوس(بــرایاولینباردر

مؤسسهپژوهشــیتوربوماشینهایآبیدانشگاهتهران
عملیاتیشد

دکترامینهنرمند:موســیقیغنی،لذتعمیقورشــد
فرهنگشخصیواجتماعیرابهدنبالدارد

دکترســپیدهخوئی:ویروسهایکرونــاازدیربازوجود
داشــتهاندواولینباردرســال19۶۸شناساییشدند/
چیزیکهدرCOVID19باعثغافلگیریشدسرعت
زیادانتقالآناست/نانوحاملهامزایایمتعددینسبت

بهشیمیدرمانیمعمولیدارند

دکتــرآذینموحد:موســیقیدرمبنایفرهنگیخود
عاملتفكرواعتالیفرهنگیجامعهاســت/ایرانیكی
ازغنیترینوقویترینموســیقیاقوامرادارد/نباید
بهموســیقیصرفاًبهعنوانابزاروبهعنوانیکفرایند
تفنــنومهارتویاگذراندناوقاتفراغتتوجهکرد

دکتــرســعیدهلطفیان:شــكافجنســیتیدردنیای
آکادمیکدرســطحبینالمللیآشــكاراست/ دانشگاه
تهراننقشمهمــیدرتعدیلنگاههانســبتبهزنان

میتواندداشتهباشد
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دکترســوگندقاســمزاده:خانوادهکلیداصلیدسترســی
بهاختاللهایروانشــناختیکودکانونوجواناناســت/
مداخــالتخانوادهمحوردرحوزهاختالالتشــایعدوران

کودکیونوجوانیاثربخشیوماندگاریبیشتریدارد

دکترملیحهشیانی:سیاســتگذاریدرراستایتدوین
برنامههایمداخلهایبهمنظوربهبودوضعیتزنانتوسط

نهادهایحمایتیضروریاست

دکترحســناحمدی:هفتراهكارعمدهبرایمواجهه
باچالشهایاساســیدرحوزهمنابــعطبیعیوجود
دارد/13۵میلیونهكتارازکلوســعتکشورتحت
تأثیرفرســایشوتخریبقراردارد/ســاالنهحدود۲
میلیاردو۷۵۰میلیونتنخاکتخریبوازدسترس

خارجمیشود

دکترمجیدبنیاسدی:مهندسینمكانیکنقشمهمی
درتحقیقاتبینرشــتهایدارند/گرایشســاختو
تولیــد،زباناجــرایطراحیمهندســیمیباشــد/
مدلسازیریزساختارسیستمهایبیولوژیكیگامینو
برایبهبوددستسازههابهمنظورحفاظتوکمکردن

آسیببافتهامیباشد

دکترمهدیقراباغی:بااســتفادهازروشهاینوینفرآوری،
میتوانمانعازخامفروشیشد/باتوجهبهمحدودیتمنابع،
بازیافتپسماندومدیریتآبدرصنایعمعدنیوفرآوریمواد
بایددراولویتقرارگیرند/فرآوریموادمعدنی،ازمهمترین

حلقههایمفقودهدرزنجیرهارزشفعالیتمعدنیاست

دکترحامدابراهیمیان:یكپارچهســازیاراضیکشــاورزی،
آموزشوتوانمندسازیکشاورزان،کمآبیاری،بهزراعی،ایجاد
تشكلهایآببران،ایجادپلیسآب،مدیریتتغذیهگیاهانو
توسعهکشتگلخانهایواستفادهمجدداززهآبهاوآبهای
نامتعارفازجملهراهكارهایمهمارتقاءبهرهوریآبهستند

دکتررســولصادقی:ساختارســنیجمعیت،عاملکلیدی
مرگهایکروناییاست/کروناباعثکاهش۴۰درصدیآمار
ازدواجدرفروردینواردیبهشتشد/برخالفمرگومیر،تأثیر
کرونابرباروریباتأخیراتفاقمیافتد/آمارهانشانازکاهش1۰
درصدیموالیددرکشورنسبتبهمدتمشابهسالگذشتهدارد

دکترآرینقلیپور:کارکرداصلیفناوریهایدیجیتال
بهینهســازیارتباطاتوافزایششفافیتعملیاتاست
/مدیریتمنابعانسانیپشتیباناصلیتحولدیجیتال
اســت/اصلیترینمأموریترهبرانسازماندیجیتال

ایجادفرهنگپشتیباناستفادهازتكنولوژیاست
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دکترمســعودکوثری:مســئولیتاجتماعیامریمهمدر
بازیهایرایانهایاســت/بازیهــایرایانهاینوعی»غرق
شــدگی«رابرایافرادایجادمیکنند/درروزهایکرونایی
»ســوادبازیهایرایانهای«بیشــترازقبلضرورتدارد/
بازیهایرایانهایمنجربه»بازیگونهشدنفرهنگ«میشود

دکترسیدموسیحسینی:بخشینگری،بهرهوریپایین
کشــاورزی،مدیریتاستانیآببهجایمدیریتحوضه
آبریزیوتحقــقنیافتنمدیریــتیكپارچه،بزرگترین
چالشکشــوردرزمینهآباست/جنگجهانیبعدی
برایاســتحصالمنابعآبیخواهدبود/دربســیاریاز

سفرههایآبی،گرادیانآبمعكوسشدهاست

دکتــرمیثــملبــافخانیكــی:کاوشهــایبزرگیدر
محوطههایریوی،بازههوروویرانشــهردرجریاناست
/تخصصهایرویكردگرایانهبایدجایگزینتخصصهای
محصــوردریکدورۀخاصبشــود/باستانشناســی
حقایقیراآشكارمیسازدکهدرمتونتاریخیکاماًلبه

گونهایدیگرروایتشدهاست

دکترنســرینمصفا:روابطبینالمللنیازمندسرمایه
اجتماعــیبرایســاماندهیآناســت/درروابط

بینالملل،اعتمادناشــیازتعلــقخاطرهنجاریو
یاارادهوعملبرایحلمشــكالتمشــترکبشری
اســت/تفســیرموســعتریازروابطبینالمللباید

باشیم داشته

دکترزهــراامامجمعــه:بایدبهدنبــالترویجغذا-
دارودرکشــوربود/رســانههااطالعاتدرستیدر
خصوصمحصــوالتغذاییارائهنمیدهند/غذاهای
فراســودمنددارایترکیباتیاســتکهبهســالمتی
کمــکمیکنــد/درحــالحاضریــکپیکباالی

سرطانرادرمازندرانداریم

دکتــرســیدمحمدباقــرجعفری:»دولــتهمــراه«،
»دولتاجتماعی«و»دولتهوشــمند«شاخصههای
اصلیتوســعهدولتالكترونیكیهســتند/حكمرانی
بهکارگیری از پیشــرفته یــکســطح الكترونیكــی
تكنولوژیدیجیتالدرادارهکشــوراســت/مشارکت
الكترونیكیباعثدیدهشــدنبیشترنظراتمردمدر

میشود سیاستگذاری

دکتررضاامیــدی:سیاســتگذاریاجتماعیبهدنبال
اجتماعیشدنقدرتاست/کرونابازنگریرادیكالدر
برخیساحتهایسیاســتگذاریراموجبشد/بین
جریانهایاثرگذار،مســئلهعدالتبهپوپولیستیترین

سازوکارهاتقلیلپیداکردهاست
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دکترحنیفقلندری:تاریخعلمبهنوعیبازیابیهویتملی
است/پاسخبهاینســوالکهچهشدماراهدانشمندان
رنســانسرانرفتیمتقریباًغیرممكناســت/بسیاریاز
نســخههایخطیمرتبطبانجومهنوزخواندهنشدهاند/

بایدازراهدرستبخشیازفعالیتعلمیجهانیبود

دکتراعظمراودراد:دودیدگاهافراطینسبتبهسلبریتیهاباید
بهتعادلبرسد/وظیفههنرآگاهکردنمخاطبازمسائلو
مشكالتجامعهاست/عواملاجتماعیغیرهنری،هنررابه
سمتوسویخاصیهدایتمیکنند/مخاطبانبهگسترهای

ازمعناهایمتفاوتوگاهمتضادازفیلمهاتجسممیبخشند

دکترمســعوداســدپور:توزیعقدرتدرعصرکالنداده،
چالشهایزیادیبرایحكمرانیایجادکردهاست/برخی
کشــورهابرایمدیریتافكارعمومیارتشرباتهاینرم
افزاریایجادکردهاند/درعصرکالنداده،حاکمیتهاجز

یابخشیازشبكهتولیدمحتوامحسوبمیشوند

دکترمحســنمهرآرا:تصمیماتسختنیازبهدوراندیشی
مردموسیاســتمدارانقویدارد/ایرانبهترینعملكرد
رادربخشســالمتداشتهاست/بروکراسیبهشدتدر
مقابلاصالحاتمقاومتمیکند/حلمشكالتکشورنگاه

فرااقتصادیوفرارشتهایمیطلبد

دکتــرامیرمحمــدگمینی:بایدبهدنبالبومیســازی
مســالهوانگیزهفعالیتهایعلمیباشــیم،نهاصلو
ماهیتآن/جایتاریخعلمدردانشــگاههایماخالی
اســت/علتپیشــرفتاروپا،وقوعانقالبعلمیبود/
بــرایتحققانقالبعلمیبایدبهدنبالفراهمســازی

عواملآنبود/مسالهاصلیمافرارمغزهاست

دکترتیموررحمانی:کســانیکهازتورمثروتافسانهای
میاندوزند،رانتیهمبــرایانتقالثروتخودبهکاناداو
امثالهمدریافتمیکنند/تداومکاهشارزشپولملینه
علت،بلكهمعلولیکبیماریمزمناست/توسعهسرمایه
انسانی،بهخصوصدرحوزهآموزش،بایددرارتباطبابازار

کارتعریفشود

دکترحسینعباسی نژاد:مشــكلاصلیاقتصادنداشتن
تفكرتوســعهایاســت/سیاســتهایاقتصادیقشر
متوســطرافقیرکردهاســت/هرنوعکنترلیازجانب
دولتهابرایاقتصادمضراست/مسئوالنبیشترشبیه

اپوزیسیونرفتارمیکنندتاعامالنوضعموجود

دکترمهدیقربانــی:ازقلعهگنجدرکرمانتاخوافدر
خراسان؛پیادهسازیالگویجامعکسبوکاراجتماعی

براینخستینباردرکشور
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دکترسیدحامدموسوی:سرابقرمز؛پدیدهایکهترامپ
رابــهاشــتباهانداخت/حزبجمهوریخــواهبهخاطر
ترامــپمنافعبلندمدتخودرابهخطــرنمیاندازد/با
انتخــاببایدناحتماالًتحریمهایســمبلیکونمادین

برداشتهمیشوند

دکترالههحجازی:مســائلاقتصــادیوتنگنایمالی
نبایــددلیلیبرزیرپاگذاشــتنحقوقکودکانباشــد
/ماموریتنهادهایآموزشــینیازبــهبازتعریفدارد
/گذرانــدندورههایفرزندپروریقبــلازتولدفرزند

ضروریاست

دکتــررضاپورحســین:نــگاهنظامتربیتی،آموزشــی،
بهداشــتیوفرهنگیبهکودکاننگاهدرســتینیست/
درارتباطباحقوقکودکانمشكلقانوننداریم،اشكال
درنحــوهاجرایقانونونظارتبرآناســت/مشــكل
اساسیعدموجودیکنهادباالدستیدرارتباطباحقوق

کودکاناست

دکترحمیدطالب زاده:جایژرفاندیشیدرزندگیامروز
بشــرخالیاست/فلســفههموارهراهنمایفكروعمل
اروپاییانبودهاست/فیلسوفانهیچگاهدرایرانجایگاه

مستحكمینداشتند

دکترحســینمصباحیان:کرونابشــررادروضعیت»ناامنی
اگزیستانسیالیستی«قراردادهاست/نمیتوانبازتولیدالگوهای
آمادهفكریرافلسفهنامید/فلسفهبهمثابهنظریهیانتقادی،

هموارهعلیهقدرتاست

دکترمحمدتقیطباطبایی:بحراندرعلمناشیازمحدودیت
ذاتیآناست/شرطادبوپرورش،خروجازنادانینخستین
است/علتسرگردانیانسانامروزی،فقدانخردکلنگراست

دکترحسینغفاری:ســهگانه»بحران«درنظامآموزشی
جدیاســت/تربیتاستادمهمترازتربیتدانشجواست/
مصرفبدونجایگزینسرمایههایانسانی،اسفناکاست/
رهبرانسیاسیواقتصادیازتفكرفلسفیاجتنابمیکنند

دکتررســولجعفریان:مهمترینبرنامــهمابرایآینده
گسترشکتابخانهدیجیتالاست

دکترســیدامیدفاطمی:هدفبرنامــهتحولدیجیتال
دانشگاهتهرانگذاربهیادگیریالكترونیکاست.
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