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آخرین شــماره نشــریه مدت در ســال ۱399 با رویکرد خبری-تحلیلی به زینت طبع آراسته شده 
است. محتوای این شماره نشریه »مدت« شامل هشت بخش اصلی است که به ترتیب »گزارش های 
خبری«، »مصاحبه ها«، »معرفی پایان نامه ها«، »تجارب زیســته دانشجویان خارجی«، »اخبار داخلی«، 

»اخبار بین المللی«، »ماهنوشت ها« و »اخبار و گزارش های انگلیسی« را شامل می شود. 
در این شــماره، در بخش اخبار، مهمترین دســتاوردهای دانشگاه و نیز فعالیت های شاخص مورد 
توجه بوده است. در دو ماه گذشته، عالوه بر دو دستاورد مهم در رتبه بندی »وبومتریکس جهانی« 
و »رتبه بندی موضوعی کیو.اس«،  دانشــگاه تهران همچنین در مراسمی از »برنامه جامع اقدام ملی 
کاهش آلودگی هوا« رونمایی کرد. به اینها باید درخشــش دانشــگاه تهرانی ها در سی و هشتمین 
جشــنواره »کتاب سال« کشور و نیز »هشــتمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی« را نیز 
افزود.  در همین مدت، دانشگاه تهران میزبان »جشنواره بین الملل« مشترک با دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، »مراســم تقدیر از فرزندان ممتاز« کارکنان دانشــگاه و نیز آییــن تقدیر از »کارمندان نمونه 
دانشــگاه« بوده  و عالوه بر آن، در ســی امین اجالس روسای دانشگاه های بزرگ کشور مشارکت 

فعال داشت.  
در بخش تحلیل نیز همانند شــماره قبلی، مصاحبه های عمیق و تخصصی با اعضای هیات علمی 
دانشگاه تهران در خصوص مهمترین مسائل و چالش های روز و نیز ترسیم افق روشن برای آینده، 
ستون اصلی این بخش را تشکیل داده است. در مجموع شانزده مصاحبه با اساتید دانشگاه صورت 
گرفته اســت که حوزه های مختلف از فنی و مهندســی گرفته تا مدیریت، محیط زیســت و منابع 
طبیعی، صنایع غذایی، بازی های رایانه ای، مســئولیت اجتماعی و نیز بودجه، موسیقی، نانو، انسان 

شناسی و... را شامل می شود.
»معرفی پایان نامه« و »تجارب زیســته دانشــجویان خارجی« در دانشگاه تهران، دو بخش دیگری 
است که در ادامه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین  با هدف مستندسازی همه وقایع دانشگاه، 
تمامی اخبار و رویدادهای دانشگاه، اعم از واحدها و موسسات وابسته، در دوماه گذشته براساس 
تقســیم بندی موضوعی »اخبار داخلی«، »بین المللی« و تجمیع آنها در »ماهنوشــت ها« و نیز اخبار 

انگلیسی نیز در پایان این شماره از نشریه مدت مورد توجه قرار گرفته است. 
ســال ۱399 به رغم همه فراز و نشیب های تلخ و شــیرین، از یک جهت برای دانشگاه تهرانی ها 
بسیار ُحزن انگیز بود و آن نیز غم از دست دادن بیش از سی نفر از اعضای هیأت علمی و نیز تنی 

چند از کارمندان و دانشجویان دانشگاه بود که همگی مصداق بیت رودکی: 
»از شمار دو چشم یک تن کم        و ز شمار خرد هزاران بیش« 
هستند. پایان بخش این شماره از نشریه »مدت« یادنامه ای است که به پاس خدمات و گرامیداشت 

یاد و نام این عزیزان تهیه شده است.
عباس قنبری باغستان
مدیرمسئول
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گـــــــــــزارش های خبــــری

 رئیس دانشگاه تهران: 
مرزهای جغرافیایی نباید مانع از 

همکاری های بین المللی شود

رئیس دانشگاه تهران: 
کشور نیازمند زنجیره و اکوسیستمی برای 

اتصال همه منابع است 

کسب رتبه نخست ملی و ارتقای جایگاه 
بین المللی  دانشگاه تهران در رتبه بندی 

وبومتریکس 2۰21



پایــگاه رتبه بنــدی کیــو اس (QS) یازدهمین دوره 
رتبه بندی موضوعی دانشــگاه های جهان را منتشر کرد 
کــه در این دوره ۱5 دانشــگاه ایرانــی در ۱۷ حیطه 

موضوعی حضور داشته اند.
در بین حوزه های موضوعی، درخشان ترین رتبه مربوط 
به مهندسی نفت بوده است که دانشگاه تهران توانسته 

رتبه 26 را از آن خود کند.
 

جایگاه دانشــگاه تهران در رتبه بندی موضوعی کیو 
اس ۲۰۲۱

رتبه بندی کیــواس از معتبرتریــن نظام های رتبه بندی 
بین المللی اســت که در مؤسســه کاکارلی ســیموندز 
انگلستان صورت می گیرد. یکی از رتبه بندی های مهمی 
که این پایگاه به صورت ســاالنه انجام می دهد، ارزیابی 
و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف 

است.
رتبه بندی موضوعی کیواس بر اســاس چهار شاخص 
بررسی شــهرت دانشــگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد 
استنادها به ازای هر مقاله و h-index صورت می پذیرد 
و این شاخص ها هر کدام با وزنی متناسب با هر حوزه 

موضوعی، جهت معرفی بهترین دانشــگاه ها مشخص 
می شــوند. بخشــی از اطالعات مورد نیاز رتبه بندی 
موضوعی کیو اس از طریق پایگاه استنادی اسکوپوس 
و بخش دیگر نیز از اطالعات حاصل از نظرســنجی ها 

به دست می آید.
رتبه بندی کیواس در ســال 2۰2۱ میالدی دانشگاه های 
برتر دنیا را در پنج حیطه کلی علوم طبیعی، مهندســی 
و فناوری، علوم زیســتی و پزشکی، علوم اجتماعی و 
هنر و علوم انســانی و در 5۱ حــوزه موضوعی مورد 

رتبه بندی قرار داده است.

جایگاه دانشگاه تهران در رتبه بندی موضوعی کیواس جایگاه دانشگاه تهران در رتبه بندی موضوعی کیواس ۲۰۲۱۲۰۲۱
کسب رتبه کسب رتبه ۲۶۲۶ در حوزه مهندسی نفت در حوزه مهندسی نفت
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بر پایه ویرایش ژانویه سامانه رتبه بندی جهانی »وبومتریکس« 
در سال 2۰2۱، دانشگاه تهران با 69 پله ارتقای جایگاه، رتبه 

349 جهانی و نخست ملی را کسب کرد. 
بر پایه ویرایش ژانویه ســامانه رتبه بندی »وبومتریکس« )یا 
رتبه بندی وب دانشــگاه ها( در ســال 2۰2۱ میالدی، 7۱4 
مؤسسه ایرانی در سیاهه 2۰ هزار مؤسسه ای این سامانه قرار 
گرفتند. دانشگاه تهران مؤسسه برتر ایرانی است که در این 
سیاهه در رتبه 349 جهان و نخسِت ملی جای گرفته است. 
بر این اســاس، در مقایســه با ویرایش جوالی 2۰2۰ این 
ســامانه، دانشگاه تهران از رتبه 4۱8 به 349 ارتقای جایگاه 

داشته است.
همچنین دانشــگاه های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت 
مدرس، علم و صنعت ایران، شــیراز، فردوســی مشهد، و 
 صنعتی اصفهان در رتبه های دوم تا دهم ملی قرارگرفته اند.
الزم به ذکر اســت، هدف کلیدی از انتشار »وبومتریکس«، 
نه تنها رتبه بندی وبگاه ها، بلکه بهبود انتشارات در وب است. 
آزمایشگاه »ســایبرمتریکس« ســاالنه دو ویرایش از نظام 
»وبومتریکس« در ماه های ژانویه و جوالی منتشــر می کند. 
پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات 
علمی، و دسترســی به دیگر منابع دانشــگاهی از نخستین 

هدف های این نظام رتبه بندی هستند.

تأثیر )یا مشاهده پذیری(، دسترسی )یا شفافیت/ باز بودن(، و 
سرآمدی )پژوهش( سنجه هایی هستند که »وبومتریکس« برای 
ارزیابی وبگاه مؤسسه ها به کار می برد. در ویرایش های پیشین 
این نظام رتبه بندی، چهار سنجه ارزیابی به کار می رفتند، ولی 
در نخســتین ویرایش سال 2۰2۱ میالدی، سنجه حضور )یا 

اندازه اطالعات در وب( کنار گذاشته شده است.

رتبه ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی در نظام رتبه بندی 
»وبومتریکس« در ژانویه ۲۰۲۱

نام مؤسسه رتبه ملی رتبه جهانی

دانشگاه تهران ۱ ۳۴۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ ۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ ۵۸۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴ ۵۹۴

دانشگاه صنعتی شریف ۵ ۶۵۹

دانشگاه تربیت مدرس ۶ ۷۷۵

دانشگاه علم و صنعت ایران ۷ ۸۶۸

دانشگاه شیراز ۸ ۸۷۴

دانشگاه فردوسی مشهد ۹ ۸۸۴

دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۰ ۸۹۱

کسب رتبه نخست ملی و ارتقای جایگاه بین المللی کسب رتبه نخست ملی و ارتقای جایگاه بین المللی 
دانشگاه تهران در رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه تهران در رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۲۱۲۰۲۱
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، با اشاره 
به گسترش مباحث و فعالیت های بین المللی و اهمیت توجه 
به یکپارچگی جهان و انسان ها گفت: »مرزهای جغرافیایی 
نبایــد مانع از همکاری های بین المللی شــود. علم در ذات 
خود یک امر بین المللی و جهانی اســت و بدون همکاری 
و همگامی کشــورهای مختلف جهان، بشــر دستاوردهای 
بزرگی نخواهد داشــت و در این زمینه دانشگاه ها به عنوان 
مرکز علم و دانش، یک نهاد بین المللی محسوب می شوند«.
در جشــنواره بین الملل مشترک دانشگاه های تهران و علوم 
پزشــکی تهران که 25 بهمن ۱399، با حضور مسئوالن دو 
دانشگاه، سفرا و نمایندگان سیاسی برخی کشورها، اعضای 
هیأت علمی و دانشــجویان بین الملل در تاالر عالمه امینی 
کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهــران برگزار 
شــد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران 

خاطرنشان کرد: 
»امروز شــاهد برگزاری دهمین دوره جشــنواره بین الملل 
هستیم که البته در دو ســال اخیر این جشنواره، به صورت 
مشــترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده است. 
در مقایســه این جشنواره با جشنواره های دیگر باید گفت، 

جشنواره های پیشین با شور، نشاط و هیجان بیشتر فرصتی 
را برای دور هم جمع شــدن دانشجویان بین الملل و ایرانی 
با اجرای برنامه های متنوع فراهم می کرد، اما باز خداوند را 
شاکریم این فرصت ایجاد شــده تا بتوانیم حتی در شرایط 
کنونی و البته با کمک تکنولوژی این مراسم را برگزار کنیم«.
وی افزود: »تمام اتفاقات اخیــر که آموزش عالی را تحت 
تأثیر قرار داده، ناشــی از پدیده ویروس کرونا بوده است. 
این ویروس به گونه ای همه دنیا را در شوک فروبرد، هرچند 
توانســت در مقابل فرصت هایی را هم ایجاد کند. در کنار 
همه مســائل محقق شده، ویروس کرونا به ما یادآوری کرد 
توسعه و پیشرفت های بشــر به ویژه در دو قرن اخیر آن را 
مغرور کرده و منجر شــده تــا از برخی موضوعات مهم و 

اساسی غافل و دور شود«.
رئیس دانشگاه تهران با تبیین نقش شیوع ویروس کرونا در 
یادآوری برخی نکات مهم و اساســی به بشر، تصریح کرد: 
»اینکــه یک بیماری واگیردار می تواند تهدیدی برای بشــر 
باشد، به واقع فراموش شــده بود و بیشتر تمرکزها بر روی 
بیماری های غیر واگیر قرار داشــت. ویروس کرونا یک بار 
دیگر نشــان داد که به رغم پیشــرفت های علمی، اما بشــر 

 رئیس دانشگاه تهران: 

مرزهای جغرافیایی نباید مانع از همکاری های بین المللی شود

در جشنواره بین الملل دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران
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دکتر نیلی احمدآبادی:
 خشنودیم که دانشگاه های تهران و علوم 

پزشکی تهران به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین 
دانشگاه های ایران در زمینه های بین المللی 
پیشگام هستند. این دو دانشگاه، فقط در 

زمینه های ملی اثرگذار و تعیین کننده نبوده اند، بلکه 
در صحنه های بین المللی نیز به شیوه های مختلف 

همواره حضور جدی و فعال داشته اند

همچنان مورد تهدید اســت و باید همواره تمامی جوانب 
را در نظــر گیرد. نکته دیگر کــه در این دوره پاندمی بیش 
از گذشــته مورد توجه قرار گرفت، تأکید بر نقش بی بدیل 
و جایــگاه علم و دانش بوده اســت و اینکــه هیچ چیزی 
نمی تواند جایگزین علم شود. امید همه مردم دنیا به استفاده 
از علم برای مقابله با ویروس کرونا اســت و اهمیت به این 
نکته به ما نشــان داد که بدون علم، بشر به قرون وسطی باز 

خواهد گشت«.
دکتر نیلــی احمدآبادی با اظهار اینکه دانشــگاه ها با علم، 
ارتباطــات جهانی، همــکاری و صلح و دوســتی تعریف 
می شــوند، عنوان کرد: »خشــنودیم که دانشگاه های تهران 
و علوم پزشــکی تهران به عنــوان قدیمی ترین و مهم ترین 
دانشــگاه های ایــران در زمینه هــای بین المللی پیشــگام 
هســتند. این دو دانشگاه، فقط در زمینه های ملی اثرگذار و 

تعیین کننده نبوده انــد، بلکه در صحنه های بین المللی نیز به 
شــیوه های مختلف همواره حضور جدی و فعال داشته اند. 
برای مثال دانشــگاه تهران در دو اتحادیه بزرگ بین المللی 
به عنوان رئیس اتحادیه و عضو هیأت رئیســه فعالیت های 

چشمگیری داشته است«.
وی در ادامه بیان کرد: »دانشگاه های تهران و علوم پزشکی 
تهران در اکثر شبکه های بین المللی همواره شرکت داشته اند. 
حضور دانشــجویان و استادان بین المللی، انجام پروژه ها و 
برنامه های مشترک در این دو دانشگاه و حضور دانشجویان 
و استادان این دو دانشگاه در دانشگاه های معتبر جهان عامل 
اصلی فعالیت، اتحاد و پیوند ما بین حوزه علم در کشورها 
و دانشــگاه های مختلف بوده اســت. ما باید این شرایط را 
پاس بداریم، تقویت کنیم و بیش از گذشــته توسعه دهیم. 
همچنین حضور مقامات و مسئوالن کشورها همچون سفرا 
و رایزن ها در این مراســم خود بیانگر پشــتیبانی و اهمیتی 

است که کشورهای مختلف به فعالیت های بین دانشگاهی 
و بین المللــی در حوزه علم و فناوری دارند که من در این 
فرصت خدمت همه این میهمانان عزیز خیر مقدم می گویم 

و از حضور آنان تشکر می کنم«.
رئیس دانشــگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به نحوه برگزاری آموزش های مجازی در دانشگاه 
گفت: »با شــیوع ویروس کرونــا، ما در دانشــگاه تهران 
به سرعت به سمت آموزش های مجازی حرکت کردیم و در 
این زمینه به لحاظ پوشش و محتوا افت چندانی نداشته ایم. 
حتی در حوزه پژوهش و به ویژه پژوهش های کاربردی نیز 
تالش کردیم تا امکانات الزم را فراهم آوریم. سعی کردیم 
تا دانشــجویان بین المللی را هم پشتیبانی کنیم، البته طبیعی 
است که مشــکالتی پیش می آید، اما دانشگاه تهران نهایت 
ســعی خود را بــه کار برد تا از مدار علم و دانش کســی 
 عقب نماند و این ویروس باعث عقب ماندگی ما نشــود«.
دکتر نیلی احمدآبادی با تأکید اینکه بزرگ ترین عقب افتادگی، 
عقب افتادگــی در علم و دانش اســت، خاطرنشــان کرد: 
»دانشــگاه تهران در این دوران بحران، وظیفه بزرگی را بر 
عهده داشــت و امــروز بیش از هفت هــزار درس در این 
دانشــگاه از طریق مجازی به دانشجویان ایرانی و خارجی 
ارائه می شــود. امیدوارم با همکاری و هماهنگی همه مردم 
جهان و کشــورها هر چه زودتر بر این بیماری غلبه کنیم. 
آنچه برای همه مبهم اســت، مسأله و اتفاقات بعد از اتمام 
دوران شــیوع ویروس اســت، به نظر من همه پیش بینی ها 
می تواند درســت و متفاوت باشد، بســتگی دارد که با چه 
نرخی بتوانیم به این بیماری غلبه کنیم و در چه شــرایطی 

جهان بتواند در اوضاع عادی قرار گیرد«.
وی افزود: »من نمی دانم انســان ها بعد از این ویروس چه 
احساسی خواهند داشت و چگونه عمل خواهند کرد، چون 
دوران بسیار سختی بود و ما االن در میانه راه هستیم و پس 
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از بحران شــرایط همیشه متفاوت اســت. ولی به هر حال 
امیدوارم که شرایط بهتری را تجربه کنیم و همچنین فرصت 

با هم بودن و همدلی بیشتری فراهم شود«.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان سخنان خود اظهار کرد: »از 
همه دانشــجویان، اســتادان، مدیران و مسئوالن که کمک 
کردند تا این مراســم برگزار شود، تشکر و قدردانی می کنم 
و به همه کســانی  که در این جشنواره به عنوان فعاالن برتر 
حوزه بین الملل انتخاب شــدند، تبریک می گویم. یقینًا آنان 
نمایندگان کســانی هســتند که در حوزه بین الملل فعالیت 
دارنــد و برای ما امکان تشــکر و قدردانی از همه عزیزان 
فراهم نبوده است. در پایان برای همگان آرزوی سالمتی و 

بهروزی دارم«.
دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
نیز در این جشــنواره گفت: »من از برگزاری نیمه حضوری 

و نیمه مجازی نشست امروز به علت ویروس کرونا خیلی 
متأســف نیســتم، چرا که این پدیده خود، نمایشی از وجه 
دیگر علم اســت و نشــان می دهد که هیچ عاملی مانع از 

پیشرفت علم نخواهد شد«.
وی در ادامه با تبیین اقدامات دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در زمینــه مقابله با بحران ویروس کرونا خاطرنشــان کرد: 
»از سال گذشــته، یعنی هم زمان با شیوع ویروس کرونا تا 
به امروز دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با ۱۱ دانشکده، 2 
هزار عضو هیأت علمی و ۱4 بیمارســتان بزرگ و کوچک 
مانند بیمارســتان امام خمینی که دارای هزار تخت است تا 
بیمارستان ضیائیان که دارای حدود ۱7۰ تخت بیمارستانی 
است، توانسته تمام امکانات تخصصی و درمانی خود را در 

اختیار مراجعه کنندگان و بیماران قرار دهد«.
وی افزود: »همچنین توانســته ایم بخش هایی مانند ICU را 
با تالش پزشکان، پرســتاران، نیرو های خدماتی و پرسنلی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران تا سه برابر افزایش دهیم و آنها 
را در اختیار مردم قرار دهیم«.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: »به  رغم 
دوری پزشــکان، پرســتاران و تیم خدماتی از خانواده در 
دوران ویــروس کرونا، اما آنها همــواره جان خود را برای 
حفــظ جان هموطنان فدا کرده اند و مــا افتخار می کنیم که 
امروز بعد از گذراندن سه موج شدید این بیماری خطرناک، 
همچنان کادر درمان کشورمان در بیمارستان ها مانده اند و به 
درمان ادامه می دهند و هیچ گونه بداخالقی و واکنشی نسبت 

به مردم نداشته اند«.
دکتر کریمی در ادامه تصریح کرد: »دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران در ســال گذشته در حوزه آموزش، پژوهش و حوزه 
بین المللی رتبه یک کشوری را کسب کرده است. هم اکنون 
بیش از ۱۰ درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دانشــجویان خارجی هستند که از پنج قاره و 42 کشور در 
این دانشــگاه، تحصیل می کنند که بیش از نیمی از آنان در 

حوزه پزشکی فعال هستند«.
وی در پایان ســخنان خود گفت: »دانشــگاه ها بسیاری از 
مشــکالت کشــور را از نظر علمی و تربیت نیروی انسانی 
حل خواهند کرد و باید دانســت که دانشگاه های تهران و 
علوم پزشکی تهران همواره مسئولیت اجتماعی خود را در 

جهت پذیرش دانشجویان خارجی به خوبی ایفا کرده اند«.
در ادامه این جشنواره، معاونان بین الملل دانشگاه های تهران 
و علوم پزشــکی تهران و نمایندگان اعضای هیأت علمی و 
دانشــجویان بین الملل دو دانشگاه و ســفیر استرالیا به ایراد 
ســخنرانی پرداختند. همچنین پیام سفرای کشورهای ایتالیا، 
قرقیزستان و رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه سن پترزبورگ 
روســیه پخش شــد. در پایان جشنواره مشــترک بین الملل 
دانشــگاه های تهران و علوم پزشــکی تهران از برگزیدگان 

جشنواره و فعاالن حوزه بین الملل تقدیر به عمل آمد.

دکتر کریمی: 
دانشگاه ها بسیاری از مشکالت کشور را 
از نظر علمی و تربیت نیروی انسانی حل 

خواهند کرد و باید دانست که دانشگاه های 
تهران و علوم پزشکی تهران همواره 

مسئولیت اجتماعی خود را در جهت پذیرش 
دانشجویان خارجی به خوبی ایفا کرده اند

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 128 / بهمن و اسفند 1399

8

https://ut.ac.ir/fa/news/14912
https://ut.ac.ir/fa/news/14912


برگزیدگان جشنواره بین الملل دانشگاه های تهران 
و علوم پزشکی تهران تقدیر شدند

در جشنواره مشترک دانشــگاه های تهران و علوم پزشکی 
تهران که )25 بهمن ماه( با حضور مســئوالن دو دانشــگاه، 
سفرا و نمایندگان سیاســی برخی کشورها، اعضای هیأت 
علمی و دانشجویان بین الملل در تاالر عالمه امینی کتابخانه 
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد، برگزیدگان 

و فعاالن حوزه بین الملل معرفی و تقدیر شدند. 
جشنواره بین الملل دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 
که امسال با توجه به شرایط بحران ویروس کرونا به شکل 
ویژه ای برگزار شد، یکی از رویدادهای شاخص و شناخته 
شــده علمی- فرهنگی در سطح دانشگاه های کشور است. 
این رویداد در گذشــته به صورت مستقل توسط هر یک از 
دو دانشــگاه برگزار می شــد، اما بر اساس تصمیم مشترک 
دو دانشــگاه و در جهت هم افزایی و توسعه همکاری های 
بین المللــی و انعکاس تالش های جامعه دانشــگاهی و نیز 
دانشجویان و استادان بین المللی داخل و یا خارج از کشور 
به منظور حضوری پویا در عرصه بین المللی از ســال ۱398 

به صورت مشترک برگزار می شود.
تشویق بین المللی سازی و بهبود جایگاه بین المللی از طریق 
اعطای جوایز و تجلیل و تکریم افراد موفق در زمینه تألیف 
)مقاله و کتاب( ثبت اختراعات و کســب جوایز بین المللی، 
فرصت هــای مطالعاتی و مأموریت های پژوهشــی موفق، 
تجلیل از مشاوران و کارشناسان بین الملل فعال و دانشجویان 
خارجی، آشــنایی با آداب و سنن دانشجویان بین المللی و 
برگزاری مراسم مختلف فرهنگی هنری و توسعه تعامالت 
انسانی و فرهنگی در حوزه بین المللی از جمله اهداف این 

جشنواره است.
اســامی برگزیدگان جشنواره دانشــگاه های تهران و علوم 

پزشکی تهران به شرح زیر است:

برگزیدگان دانشگاه تهران
 مؤلفان برتر بین المللی بخش کتاب

 دکتر عطااهلل طالعی زاده، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، 
پردیس دانشکده های فنی

 دکتر مرتضی آغباشــلو، دانشــیار دانشــکده مهندسی و 
فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 دکتر حسن فاضلی نشلی، استاد دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی

 دکتر داتیس خواجه ئیان، استادیار دانشکده مدیریت
 دکتر محمدعلی آموزگار، اســتاد دانشکده زیست شناسی 

پردیس علوم
 

 مؤلفان برتر بین المللی بخش مقاله
 دکتر علی بخش کسائیان، دانشیار دانشکده علوم و فنون 

نوین
 دکتر امید بزرگ حداد، استاد دانشکده مهندسی و فناوری 

کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 دکتر افشین آخوندزاده بستی، استاد دانشکده دامپزشکی

 دکتر محمد رســول آهنگران، اســتاد دانشــکده الهیات 
پردیس فارابی

 دکتر علی حسینی، استادیار دانشکده جغرافیا
 دکتر علی اکبر صبوری، اســتاد ممتاز مؤسســه بیوشیمی 

بیوفیزیک
 

 اعضای هیأت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه 
بین المللی

 دکتر رضا زمانی، کسب جایزه علمی بین المللی، دانشیار 
بازنشسته دانشکده روانشناسی

 رضا پرویززاده، کســب جایزه علمــی بین المللی، عضو 
هیأت علمی دانشــکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس 

هنرهای زیبا
 دکتر امین بذرافشــان، کســب کرســی ها و مؤسســات 

بین المللی، مرکز چین شناسی دانشگاه تهران
 دکتر بهزاد مشیری، مسئولیت در مجامع معتبر بین المللی، 
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های 

فنی
 دکتر حســین عارفی، دبیر برگزیــده همایش بین المللی، 
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استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطالعات مکانی، 
پردیس دانشکده های فنی

 دکتر آرا تومانیان، هیأت علمی فعال بین المللی، دانشــیار 
دانشکده جغرافیا

 دکتر مجید صنایع پســند، سردبیر و عضو هیأت تحریریه 
مجالت معتبر بین المللی، اســتاد دانشکده مهندسی برق و 

کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی
 

 موفق ترین عضــو هیأت علمــی اعزامی به فرصت 
مطالعاتی / مأموریت پژوهشی - آموزشی

 دکتر فرزاد خدابخشی، استادیار دانشکده متالورژی و مواد 
پردیس دانشکده های فنی

 فعال ترین پردیس، دانشکده، نهاد و کارکنان در حوزه 
بین الملل

 دکتر سید حســین گلدانساز، رئیس پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی، فعال ترین پردیس / دانشکده

 دکتر ســعید حمزه، مشــاور بین الملل دانشکده جغرافیا، 
فعال پردیس / دانشکده

 دکتر گودرز رشتیانی، مشاور بین الملل دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی، فعال پردیس / دانشکده

 دکتر محمدرضا نقوی، مدیــر کل برنامه ریزی و نظارت 
پژوهشی دانشگاه، مدیر / کارشناس بین الملل فعال ستادی

 عبدالمجید اسکندری، مدیر کل روابط بین الملل معاونت 
بین الملل دانشگاه، مدیر / کارشناس بین الملل فعال ستادی

 اکبر بتوئی، کارشــناس مســئول روابط بین الملل پردیس 
دانشــکده های فنی، فعا ل ترین کارشــناس بین الملل فعال 

پردیس ها / دانشکده ها
 اکرم زارعی، کارشــناس مسئول روابط بین الملل پردیس 
علــوم، فعا ل ترین کارشــناس بین الملل فعــال پردیس ها / 

دانشکده ها

 مؤلفان مقاالت یک درصد )در بازه جشنواره(
 دکتر حامد میرزاده ســلطانپور، دانشیار دانشکده مهندسی 

متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی
 دکتر فرخ امینی فر، دانشــیار دانشــکده مهندسی برق و 

کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی
 دکتر محمدعلی اخوان بهابادی، استاد دانشکده مهندسی 

مکانیک پردیس دانشکده های فنی
 دکتر فتح اله پورفیاض، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین
 دکتر ذبیح اله زمانی، اســتاد دانشــکده علوم و مهندسی 

کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 دکتر ســید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی، استاد دانشکده 
مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 دکتر سید ســعید محتسبی، استاد دانشــکده مهندسی و 

فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 دکتر فرنوش فریدبد، دانشیار دانشکده شیمی پردیس علوم
 دکتر محمدرضا گنجعلی، استاد دانشکده شیمی پردیس علوم

دکتر پرویزنوروزی، استاد دانشکده شیمی پردیس علوم
 دکتر علیرضا بدیعی، استاد دانشکده شیمی پردیس علوم
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 برگزیدگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 برگزیــدگان حوزه پژوهش فعالیت هــای بین المللی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر وفــا رحیمی موقر، پژوهشــگر برگزیده بین الملل، 
استاد پژوهشی جراحی مغز و اعصاب مرکز تحقیقات تروما
 دکتر محمدرضا آی، پژوهشگر برگزیده حوزه بین الملل، 

استاد فیزیک پزشکی
 دکتر مصطفی حسینی، پژوهشگر برگزیده حوزه بین الملل، 

استاد آمار زیستی
 دکتر امیر حسین تکیان، برگزیده جذب گرنت بین المللی، 

استاد سیاست گذاری سالمت

دانشجویان برتر بین الملل
 برگزیدگان حوزه آموزش فعالیت های بین المللی

 دکتر محمــد عبداللهی، هیأت علمــی برگزیده آموزش 
بین الملل دوره های تحصیالت تکمیلی استاد سم شناسی و 

داروشناسی
 دکتر کــوروش هالکویی نائینی، هیــأت علمی برگزیده 

آموزش بین الملل دوره های تحصیالت تکمیلی
 دکتــر آذین نــوروزی، هیأت علمی برگزیــده آموزش 

Undergraduate بین الملل دوره های
 دکتر اســماعیل ریاحی، هیأت علمــی برگزیده آموزش 

Undergraduate بین الملل دوره های
 

 برگزیدگان حوزه فعالیت های بین المللی
 دکتــر پویان امینی شــکیب، معاون بین الملل دانشــکده 

برگزیده دانشگاه
 دکتر حســین رضائی زاده، برگزیده توســعه برنامه های 

مجازی و بر خط بین الملل
 دکتر محمدرضا مدرســی اصطهباناتی، برگزیده برگزاری 

دوره های مشترک بین المللی
 دکتر نیما رضایی، برگزیده توســعه زیرســاخت روابط 

بین الملل
 دکتر امیرحســین معماری و تیم همکار برگزاری برنامه 
Coronafightersبرنامه برگزیده بین الملل دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

دانشجویان ایرانی برگزیده
رشتهمقطعپردیس / دانشکدهنام و نام خانوادگی

مهندسی صنایعدکتری تخصصی PhDپردیس دانشکده های فنییاسر رحیمی

فیزیولوژی دامدکتری تخصصی PhDپردیس کشاورزی و منابع طبیعیافشین سیفی جمادی

سنجش از دور و GISدکتری تخصصی PhDجغرافیاامیر صدیقی سامان

فیزیک حالت جامددکتری تخصصی PhDپردیس علوم یونس عظیم زاده

 دانشجویان بین المللی برگزیده
کشوررشتهمقطعپردیس / دانشکدهنام و نام خانوادگی

استرالیاایران شناسیدکتری تخصصی PhDدانشکده مطالعات جهانجنیس وبستر

نیجریهزیست شناسی گیاهی - سیستماتیکدکتری تخصصی PhDپردیس علوم حسین عبداهلل

بنگالدشمردم شناسیدکتری تخصصی PhDدانشکده علوم اجتماعی شائولی محبوب

سنگالمهندسی نفتدکتری تخصصی PhDپردیس دانشکده های فنیمصطفی تیام

سوریهتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمیدکتری تخصصی PhDپردیس هنرهای زیباعالء علیا
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پردیس کشاورزی و مایکل العبود
منابع طبیعی

PhD علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی دکتری تخصصی
تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

سوریه

عراقفارماکولوژیدکتری تخصصی PhDدانشکده دامپزشکیباسم شحمانی

عراقبهداشت و کنترل مواد غذاییدکتری تخصصی PhDدانشکده دامپزشکیطارق القصاب

افغانستانعلوم زمین گرایش آب زمین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوستهپردیس علوم زینب حسینی

سوریهحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوستهپردیس فارابیماجد جبان

افغانستانعلوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریکارشناسی ارشد ناپیوستهدانشکده اقتصادعلی نوروزی

مهندسی مواد گرایش شناساییکارشناسی ارشد ناپیوستهپردیس دانشکده های فنیعلی نبی زاده
و انتخاب مواد مهندسی

افغانستان

عراقینوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوستهپردیس هنرهای زیبامعنی العبودی

افغانستانزیست فناوریکارشناسی پیوستهپردیس علوم سلیمه شفاهی

دانشکده زبا ن ها و های دی جی ای
ادبیات خارجی

چینزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته

 دانشجویان فعال بین المللی در امور فرهنگی و دانشجویی
کشوررشتهمقطعپردیس / دانشکدهنام و نام خانوادگی

عراقپژوهش هنردکتری تخصصی PhDپردیس هنرهای زیباکوسار رشید

سوریهبهداشت و بیماری های آبزیان دکتری تخصصی PhDدانشکده دامپزشکیزین برکات

عراقکارشناسی ارشد معماریکارشناسی ارشد ناپیوستهپردیس هنرهای زیبامحمد الشطری
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، 2۰ 
بهمن  ۱399، در دیدار با امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری، 
معــاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســالمی ایران، 
تاکید کرد:»دانشــگاه تهران همواره در طول حیات علمی 
خود به عنوان یک دانشــگاه پیشرو در کل کشور به لحاظ 
سخت افزاری و نرم افزاری مطرح بوده و نقش خود را در 

این زمینه حفظ کرده است«.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه افزود: »تصمیمات دانشگاه 
تهران به عنوان یک دانشگاه پیشرو همواره نقشه راه همه 
دانشــگاه های کشور بوده است. همین امر مسئولیت ما را 
سنگین تر می کند و باید هر تصمیمی که در دانشگاه تهران 

گرفته می شود بسیار دقیق و درست باشد«.
وی علت پیشرو بودن دانشگاه تهران را پذیرش نخبگان 
از سراسر کشور برشمرد و افزود: »عالوه بر این به لحاظ 
گستردگی رشته ها و گســتردگی جغرافیایی نیز دانشگاه 
تهران در کشور سرآمد است و همه رشته ها و تخصص ها 
در دانشــگاه تهران آموزش داده می شود. اگرچه دانشگاه 
علوم پزشــکی از دانشگاه تهران جدا شده است، ولی در 
حال حاضر دو دانشگاه در بسیاری از زمینه های پژوهشی، 
آموزشی و همکاری های بین المللی و همچنین در توسعه 

شهر دانش همکاری گسترده ای دارند«.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به گستردگی جغرافیایی 
دانشگاه تهران در کشور خاطرنشان کرد: »قوت دانشگاه 
تهران این اســت که به رغم گستردگی جغرافیایی تمامی 
واحدهای دانشگاه در سراسر کشور، همچنان کیفیت الزم 
را دارد و این ناشی از بخش نرم افزاری قوی ستاد دانشگاه 
است که توانسته همه حوزه ها را با استانداردهای الزم و 
مشــابه در زمینه فعالیت های آموزشــی و پژوهشی پیش 
ببرد. برای اینکه بتوانیم این اســتانداردها را حفظ کنیم، 
باید ســتاد از نظر نیرو، آیین نامه و دستور العمل به اندازه 
کافی قوی باشد که بتواند سیاست گذاری، برنامه ریزی و 

نظارت را داشته باشد«.
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه ســخنان خــود به تبیین 

تعامالت بین المللی این دانشــگاه پرداخت و تاکید کرد: 
»دانشگاه تهران عالوه بر پیشرو بودن در حوزه پژوهش و 
آموزش، یکی از دانشــگاه های فعال در عرصه بین المللی 
نیز هست، به گونه ای که در نهادها و مؤسسات بین المللی 
این دانشــگاه، نقش بسیار مهمی دارد. الزم به ذکر است، 
در اتحادیــه AUAP که اتحادیه دانشــگاه های جنوب 
شــرق آسیا و پاسفیک است، دانشگاه تهران تا ماه ژانویه 
به عنوان رئیس ایــن اتحادیه فعالیت می کرد. در ســایر 
اتحادیه های مهم دیگر همچون IAU هم حضور جدی 
داشته و دانشگاه تهران اولین دانشگاه ایرانی است که در 
ایــن اتحادیه عضویت دارد و مهم تــر اینکه این حضور 

به صورت یادگیرنده و یاددهنده بوده است«.
وی توجه به دانشــگاه های نســل ســوم و چهارم را از 
اولویت های دانشگاه تهران توصیف کرد و گفت: »دانشگاه 
تهران جزء اولین دانشگاه های کشور است که پارک علم 
و فناوری را تأســیس و مفاهیم جدیدی مثل نوآوری را 
خلق کرده است. مهم تر اینکه توانسته یک شبکه فناوری 
را ایجاد کند که همین گســتردگی جغرافیایی دانشــگاه 
تهران، بیان کننده این مسأله است که دانشگاه امکان شبکه 

گسترده فناوری را دارد«.
دکتر نیلــی احمدآبادی با بیان اینکه دانشــگاه تهران به 
لحاظ زیرســاخت و نرم افزار توان بسیاری خوبی دارد، 
اظهار کرد: »پیشتازی دانشگاه تهران در حوزه فناوری به 
دلیل تنوع و گستردگی رشته های آموزشی )فنی مهندسی، 
کشــاورزی، علوم انسانی( اســت و تنوع، این توان را به 
وجود آورده است که دانشــگاه بتواند دانش نرم افزاری 

الزم را برای مدیریت بخش های مختلف داشته باشد«.
رئیس دانشــگاه تهران گفت: »ما وظیفه ترویج مســئولیت 
اجتماعی را در کشــور داریم و دانشگاه تهران تأثیر عمیقی 
در تحوالت اجتماعی، سیاسی، فنی و اقتصادی کشور داشته 

است و ترویج این حوزه ها از وظایف این دانشگاه است«.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به توسعه 
شهر دانش با همکاری دانشگاه های تهران و علوم پزشکی 

رئیس دانشگاه تهران در دیدار با معاون هماهنگ کننده ارتش:

فعالیت ها در شهر تهران باید دانش بنیان باشد
دانشگاه تهران بیشترین تأثیر را در تحوالت اجتماعی و فناوری کشور داشته است
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تهران عنوان کرد: »اگر می خواهیم شــهر دانش یک شهر 
با هویت و شــهری بشــود که بتوان بــه آن افتخار کرد، 
باید نگاه جدیدی به آن داشــته باشــیم و شرط الزم این 
اســت که بتوانیم حوزه فناوری و فعالیت های دانش بنیان 
را در این شــهر گسترش دهیم. در این زمینه اگر دانشگاه 
با نهادهای بزرگی مثل ارتش همکاری داشــته باشد، به 
راحتی می شود در شهر تهران یک تحول و یک بازنگری 

اساسی در فعالیت های آن ایجاد کرد«.
دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه شــهر تهران بیشترین 
تعداد دانشــجو و دانشگاه را دارد، افزود: » در خود شهر 
تأثیر این تعداد دانشــجو و دانشــگاه را نمی بینیم، چون 
مبنای فعالیت ها در شــهر عمومًا دانش بنیان نبوده است و 
مبنای فعالیت ها باید دانش بنیان باشد و علم باید به ثروت 
تبدیل شــود و ثروت صرفًا نباید درآمد تلقی شود، بلکه 

تولید ثروت باید خلق ارزش افزوده باشد«.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان ســخنان خود با استقبال 
از همکاری با ارتش گفت: »ما از این تصمیم شــجاعانه 
ارتش برای همکاری با دانشگاه تهران بسیار خوشحالیم 
و اســتقبال می کنیم و امیدوارم این دیدار سرآغازی برای 

همکاری های گسترده باشد«.
امیر دریادار سیاری نیز با ابراز خشنودی از دیدار با رئیس 
دانشــگاه تهران، از دانشــگاه تهران به عنوان یک افتخار 
بــرای ایران یاد کرد و گفت: »امیدوارم بتوانیم از تجارب 

ارزشــمند و توان علمی دانشگاه برای توسعه شهر دانش 
پادگان ۰6 اســتفاده کنیم و همکاری دوجانبه را در این 

زمینه گسترش دهیم«.
در این دیــدار که به منظور بررســی همــکاری ارتش 
جمهوری اســالمی ایران و دانشــگاه تهران برای توسعه 
شــهر دانش پادگان ۰6 ارتش و انتقال تجربیات دانشگاه 
تهران در این زمینه برگزار شد، دکتر زارع هنزکی، رئیس 
پارک علم و فناوری؛ دکتر محقر، مشــاور رئیس دانشگاه 
در امور طرح های توســعه دانشگاه تهران و مدیر اجرایی 
شهر دانش دانشــگاه تهران و علوم پزشکی تهران؛ دکتر 
صادقی مقدم، معاون دانشــگاه و رئیس ســازمان توسعه 
و سرمایه گذاری و معاون ســرمایه گذاری مدیریت شهر 
دانش؛ دکتــر حیدری، رئیــس پردیس هنرهــای زیبا؛ 
دکتر قاســمیه، معاون فنی مدیریت اجرایی شــهر دانش 
و دکتر حاجی یخچالی، عضو شــورای سیاســت گذاری 
آموزش های نیروی انسانی دانشگاه تهران؛ در سخنانی به 
معرفی توانمندی های دانشگاه تهران و فعالیت های انجام 
شده در توسعه شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی 

پرداختند.
پادگان ۰6 ارتش در زمینی به وسعت 53 هزار هکتار در 
شمال تهران واقع شده اســت که مسئوالن ارتش تمایل 
دارند با همکاری دانشــگاه این پادگان را به عنوان شــهر 

دانش توسعه بدهند.
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، تأکید 
کرد: »بیش از اینکه مشکالت کشور دانش فنی باشد، فقدان 
زنجیره ای اســت که بتواند همه منابع کشــور را در جهت 
راهبرد و استراتژی هماهنگ و همراه کند. ما در دانشگاه ها 
نشان دادیم که می توانیم با یکدیگر همکاری کنیم و در این 

زمینه نیز توان علمی الزم را داریم«.
در آییــن رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی 
هوا که 3۰ دی  ۱399،با حضور دکتر عیسی کالنتری، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
دکتر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز 
بررسی های استراتژیک، در سازمان حفاظت محیط زیست 
برگزار شــد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه 
تهران، گفت: »برای من مایه افتخار است که به نمایندگی از 
سوی دانشگاه های بزرگ کشور، امروز شاهد ارائه دستاورد 
مهــم و تاریخی برنامــه جامع اقدام ملــی کاهش آلودگی 
هوا هســتم. در خصوص کیفیت فعالیت صحبت چندانی 
نمی کنم، وقتی با آلودگی هوا مواجه می شویم ارزش هوای 
پاک را درمی یابیم. خشنودم این مراسم در روزی که هوا در 
شرایط مناسب و پاکی قرار دارد، برگزار می شود و البته این 
موضوع اهمیت حفظ محیط زیســت سالم و داشتن هوای 
پــاک را به ما یادآور می شــود و همچنین ارزش کار انجام 

شده را نشان می دهد«.

وی افزود: »من از رئیس ســازمان حافظت محیط زیســت 
و همکاران ایشــان تشــکر می کنم که ایــن فرصت را به 
دانشــگاه ها دادند تا آنها بتوانند توان و ظرفیت علمی خود 
را در اختیار کشــور و مردم قرار دهند. در این مراسم و به 
بهانه این موضوع مسائلی را در خصوص فعالیت دانشگاه ها 
در جهت حل معضالت کشــور بیان می کنم، مشکالتی که 
متأسفانه وجود دارد و تعداد آنها نیز کم نیست. البته همین که 
ما پذیرفته ایم با چالش و مشــکل مواجه هستیم، این خود 
یک گام مؤثر و خوبی اســت که باید برای رفع آنها از تمام 

توان و ظرفیت خود در همه زمینه ها استفاده کنیم«.
رئیس دانشــگاه تهران، با بیان اینکه اتفاق بزرگی در کشور 
افتــاده و اینکــه دریافته ایم که ما همه مســائل و نکات را 
نمی دانیم و باید از حوزه تخصصی استفاده کنیم، خاطرنشان 
کرد: »باید بتوانیم برای حل مســائل، مشــکالت و پیشبرد 
اهداف باهــم و در کنــار یکدیگر کار کنیم. مــا به عنوان 
دانشگاه  ها وظیفه داریم که بیش از همه، همکاری و تعامل 
را ســرلوحه فعالیت ها قرار دهیم و برای نشان دادن اعتقاد 
خود به این مســأله تالش کرده ایم تا ایــن رویکرد مبنای 
فعالیت هایمان باشد. نکته مهمی که در سال های اخیر اتفاق 
افتاده همکاری دانشگاه ها با یکدیگر است. تشکیل اجالس 
سیزده دانشگاه بزرگ کشور، نخستین گامی بود که در این 
زمینه برداشــته شد و امروز شــاهدیم این تعامل در تمامی 

رئیس دانشگاه تهران: 

کشور نیازمند زنجیره و اکوسیستمی برای اتصال همه منابع است 
دانشگاه ها نشان دادند که توان علمی و اجرایی الزم برای همکاری را دارند
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سطوح دانشگاه ها به ویژه بین اعضای هیأت علمی به عنوان 
سرمایه اصلی دانشگاه ها محقق شده است«.

دکتر نیلی احمدآبادی، با اشــاره به پروژه برنامه جامع اقدام 
ملی کاهش آلودگی هــوا و اقدامات صورت گرفته در این 
زمینه، تصریــح کرد: »وقتی چنین پــروژه ای به عنوان یک 
کار مشترک بین چند دانشــگاه انجام می شود، باید مسائل 
مختلفی مورد بررسی و توجه قرار گیرد. همین همراه کردن 
اشــخاصی که تجربه کار کردن در کنار یکدیگر را ندارند، 
خود کار بزرگی اســت. لذا دانشــی در این موضوع و در 
بخش هایی همچون نرم افزاری، ســامانه ها و روش ها پیاده 
شده اســت که می تواند ارزش افزده ایی را به همراه آورد. 
در ورای انجام یک پروژه ســامانه های متعدد و روش های 
مدیریتی جدیدی اســت که ما را قادر به انجام پروژه های 

بزرگ تری در آینده خواهد کرد«.
وی بــا تأکید اینکه در این پروژه هــا مدیریت دانش نقش 
بســیار مهمی دارد، اظهار کرد: »کاری که دانشگاه ها انجام 
می دهند مدیریت دانش در تمامی فعالیت ها و سامانه سپاری 
اســت که بر این اساس، امکان دسترســی تمامی مجریان 
و کارفرمایــان به اطالعات یک پروژه در ســطوح مختلف 
فراهم می شــود. ما همین تجربه را در گزارش هیأت ملی 
سیالب ها نیز داشــتیم که در این فرصت از رئیس جمهور 
محترم، هم برای ســپردن یک موضــوع و چالش ملی که 
کشور هر چند سال یک بار درگیر آن می شد به دانشگاه ها و 
هم برای فراهم آوردن این فرصت تا دانشگاه ها نشان دهند 
که از چه میزان توان و ظرفیت بزرگی برخوردار هســتند، 
قدردانی می کنم. در پروژه بررســی ســیالب  ها که گزارش 
آن ارائه شــده اســت در یک زمان بندی مناسب و معقول 

راهکارهای اجرایی ارائه شد و تقریبًا در آن پروژه از حداکثر 
 ظرفیت متخصص و کارشــناس کشور استفاده شده است«.
رئیس دانشــگاه تهــران در ادامه عنوان کــرد: »اینکه گفته 
می شــود موضوع تحقیقات و پژوهش دانشگاه ها با مسائل 
کشــور ارتباطی ندارد، می توان گفت این تفکر حداقل در 
مورد گزارش ســیالب صددرصد اشــتباه بوده اســت. در 
بررسی های انجام شده در این پروژه، به تعداد بسیار زیادی 
رساله و پایان نامه دست یافتیم که موضوع آنها به گونه ای با 
مسأله سیالب مرتبط بوده اســت. اگر این ظرفیت ها دیده 
نمی شــود و کســی به آنها توجه ندارد، این مسأله مشکل 
دانشگاه نیست چون دانشگاه به این موضوع پرداخته است. 
چگونه این تعداد از متخصص و کارشــناس در مدت کمتر 
از یکسال توانســتند یک گزارش عملیاتی از سیالب ارائه 
دهند، اگر دانش، تجربه و تحقیقات الزم را نداشــتند، یقینًا 
انجام این پروژه با مشکالتی مواجه بود و به سادگی صورت 

نمی گرفت«.
دکتــر نیلی احمدآبادی، در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفت: »درباره پروژه برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی 
هــوا، نیز باید گفت امکان ندارد در ظرف مدت شــش ماه 
به این دانش دســت یابیم، یقینــًا در این زمینه تحقیقات و 
بررسی های الزم از سوی دانشــگاه ها صورت گرفته و در 
نهایت منجر به تهیه و ارائه این گزارش شده است. اما نکته 
مهم و قابل توجه این اســت، قبل از اتخاذ هر تصمیمی و 
هر قانونگذاری باید مطمئن شویم که نظرات همه اشخاص 
صاحب نظر شنیده شده اســت و این گزارش ها باید مورد 
توجه قرار گیرد و بعد از آن تصمیم های الزم گرفته شــود. 
من بســیار متأسف می شوم که این سرمایه های بزرگ را در 
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دانشــگاه ها می بینم و در مقابل در کشور چالش هایی وجود 
دارد کــه تمامی آنها راه حل دارنــد، فقط باید اراده کنیم و 

سیاست های پایدار داشته باشیم«.
وی با طرح این پرسش که چگونه می توانیم از ظرفیت های 
بزرگ، بیشــترین اســتفاده را کنیم، گفت: »دانشگاه تهران 
حدود 9 هزار دانشجوی دکتری دارد و 24 هزار دانشجوی 
کارشناسی ارشــد که حدود ۱۰ درصد آموزش عالی کشور 
اســت که این خود ظرفیت بزرگی است. اما به واقع و در 
حال حاضر چه ارتباطی بین عناوین رســاله های دکتری و 
دســتگاه های تصمیم ســاز و تصمیم گیر وجود دارد. اصاًل 
چه مکانیزمی در کشــور طراحی شــده است تا این دانشی 
که به واســطه رســاله ها و پایان نامه ها تولید می شود، مورد 
بهره برداری قرار گیرد. مشکل کشور در حل چالش ها دانش 
فنی نیست، البته نمی گویم بر همه مسائل واقفیم، اما ظرفیت 
آن را داریم. باید گفت بیشتر از اینکه مشکالت کشور دانش 
فنی باشد، فقدان زنجیره ای است که بتواند همه منابع کشور 

را در جهت راهبرد و استراتژی هماهنگ و همراه کند«.
رئیس دانشــگاه تهــران، افزود: »قطعًا چنین سیســتمی در 
کشــور وجود ندارد، البته در این زمینه از ســند چشم انداز 
۱4۰4 و نقشــه جامع علمی کشور می توان نام برد، اما فقط 
بر روی کاغذ هســتند و شــرط بعدی این نکته اســت که 
چگونه ما می توانیم این مســائل عنوان شــده در اسناد را با 
منابع محدود خود هم راســتا کنیم. سالهاست در دانشگاه ها 
به دنبال طراحی و پیاده سازی چنین اکوسیستم و زنجیره ای 
هستیم و احساس می کنم که هنوز نتوانستیم در این زمینه به 
یک درک مشــترک با مجلس و سایر نهادها دست یابیم. در 
صورتی که این موضوع در دنیا به ســادگی پیش بینی شده و 

برای حل آن صندوق های مالی در نظر گرفته شده است که 
تعیین کننده جهت گیری سیاست علم و فناوری در هر کشور 
اســت. ما در کشور از این نوع صندوق ها داریم، اما منابعی 
محدود دارنــد و رویکرد آنها کاماًل منطبق با سیاســت ها 
نیســت. در این زمینه، از طریق شورای انقالب فرهنگی و 
مجلس تالش کردیم تا صندوقی را پیشــنهاد کنیم تا عاملی 
باشــد برای حمایت و تأمین مالی پایان نامه و یا رساله هایی 
که موضوع آنها می تواند در جهت حل مسائل و مشکالت 

کشور تعریف شوند«.

دکتــر نیلی احمدآبادی، در پایان خاطر نشــان کرد: »ما در 
دانشــگاه ها نشــان دادیم که می توانیم با یکدیگر همکاری 
کنیم و در این زمینه نیز توان علمی الزم را داریم و همچنین 
جامعه دانشــگاهی کشور تعهد و تخصص الزم را دارد. در 
ادامه اقدامات باید زنجیره و اکوسیستمی ایجاد شود تا همه 
توان های تخصصی در سازمان ها و نهادها که بدنه کارشناسی 
قوی دارند و همچنین دانش عالمان و دانشمندان دانشگاه ها 
و منابــع مالــی را در کنــار یکدیگر قرار دهد. تــا بتوانیم 
چالش ها را قبل از اینکه تبدیل به ابر چالش شوند بشناسیم 
و در هر مرحله راهکارهای علمــی با قابلیت های اجرایی 
ارائه دهیم و طبیعتًا چون یک سیستم یکپارچه خواهیم شد، 
 دستگاه ها هم به راحتی آن راهکارها را اجرا خواهند کرد«.
الزم به ذکر است، برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا، 
از ســوی کنسرسیوم دانشگاه های بزرگ کشور با محوریت 
دانشــگاه تهران و به درخواست ســازمان حفاظت محیط 
زیست جهت بررســی وضعیت آلودگی هوای کالن شهرها 

بررسی و ارائه شده است.
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 دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، با بیان 
اینکه تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه ها از امکانات متعددی 
که وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: دانشگاه ها 
باید در خصوص تحلیل وضعیت و ارائه راهکارهای مختلفی 
که می تواند اعتبارات را به طور مستقیم و منابع را به صورت 

غیر مستقیم افزایش دهد همفکری و همکاری کنند«.
در آیین افتتاحیه ســی امین اجالس رؤســای دانشگاه های 
بزرگ کشور که صبح امروز به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی 
با موضوع بررسی بودجه سال ۱4۰۰ دانشگاه ها برگزار شد، 
دکتر محمــود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشــگاه تهران و 
رئیس اجالس گفت: »از دانشگاه شهید بهشتی برای میزبانی 
و هماهنگی برگزاری این اجالس تشکر می کنم. خشنودیم 
که توانسته ایم این نشست ها را به صورت پیوسته برگزار کنیم 
و البته این رویکرد مهم به همت همه رؤسای دانشگاه های 
بزرگ کشــور صورت گرفته است. باید گفت هم اکنون این 
اجالس به عنوان یک نشست معتبر در سطح کشور پذیرفته 
شده است و برکات بسیاری را به همراه داشته، قطعاً در آینده 

هم این هم اندیشی بسیار مؤثر خواهد بود«.
وی با اشاره به دستور جلســه سی امین اجالس با موضوع 
بررسی بودجه دانشگاه های بزرگ خاطرنشان کرد: »در این 
نشســت، بودجه مهم ترین بحــث خواهد بود که با حضور 
نمایندگان مجلس به آن پرداخته می شــود. در حال حاضر 
وضعیت بودجه همه دانشــگاه ها مشخص است، به گونه ای 
که همه در این زمینه با فشــار مواجه هستند. بر این اساس، 
ظرفیت بودجه در سال جاری و آینده باید مورد بررسی قرار 
بگیرد. با توجه به بودجه پیش بینی شده برای دانشگاه ها باید 

گفت اعداد کسری بودجه بسیار زیاد است«.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه ظرفیت بودجه دانشگاه ها 
محدود اســت، بر تحقق راهکارهای ابتکاری جهت تأمین 
بودجه تأکید کرد و افزود: »باید در این بحث ها به دو مقوله 
پرداخته شود: یکی موضوعاتی که به طور مستقیم با نقدینگی 
و افزایش اعتبار در ارتباط هستند و دیگری راهکارهای غیر 

مستقیم جذب بودجه«.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: »پس یکی 
اعتبارات مستقیم است و دیگری منابع و استفاده از ظرفیت ها 
و امکاناتی که لزوماً نقدینگی نیســت، ولی برای دانشگاه ها 
می تواند کسب ثروت به همراه آورد. در این زمینه می توان به 
بحث اجازه وام از بانک ها معادل درآمد اختصاصی بانک ها، 
اعتبارات صندوق رفاهی دانشجویی و اخذ اعتبار از معاونت 

علم و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد«.
رئیس دانشگاه تهران، ادامه داد: »یکی از بزرگ ترین مشکالت 
و دغدغه های ما هزینه هایی اســت که بابت تغذیه و مسکن 
دانشــجویان پرداخته می شود. کل مطلق بودجه ما با فاصله 
زیادی از دانشگاه های معتبر دنیا قرار گرفته است و یکی از 
مسائلی که باعث عقب ماندن دانشگاه های کشور در بحث 
بودجه شده، هزینه های بســیاری است که بابت خوابگاه و 
تغذیه پرداخت می شود. اگر دولت بار هزینه مسکن و تغذیه 
را از عهده دانشــگاه ها بردارد و در قالب تسهیالت و یا هر 
زمینه دیگــری این هزینه ها را بتواند تأمین کند، کمک قابل 

توجهی به دانشگاه ها خواهد شد«.
دکتر نیلی احمدآبادی، در پایان تزریق پول از طریق پشتیبانی 
فعالیت های علمی و پژوهشــی را یکی دیگر از راهکارهای 
کمک به تأمین بودجه دانشــگاه ها برشمرد و گفت: »مدتی 
است که پیگیر گشایش صندوق پژوهش و فناوری وزارت 
علوم هستیم تا این اعتبار بتواند به انجام رساله ها و پایان نامه ها 
کمک کند. اگر به فــرض اینکه ۱۰ تا 2۰ درصد این اعتبار 
در دانشگاه ها تحت عنوان پشتیبانی رساله ها و پایان نامه ها در 

نظر گرفته شود، یقیناً عدد خوبی خواهد شد«.
در سی امین اجالس رؤسای دانشــگاه های بزرگ کشور، 
رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقــات و فناوری مجلس 
شــورای اســالمی، رئیس کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اســالمی، معاون اداری و مالی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤســای دانشگاه های 

بزرگ کشور حضور داشتند.

در سی امین اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور

رئیس دانشگاه تهران: 

تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه ها 
باید مورد توجه قرار گیرد
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  دکتر ســعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه با تأکید 
بر نقش دانشگاه ها در حل مسائل کشور گفت: »وظیفه همه 
ماست که با کمک گرفتن از علم و دانش مسائل و مشکالت 
کشور را حل کنیم و اگر می خواهیم در صحنه های بین المللی 
حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتوانیم در صحنه بین المللی 
رقابت کنیم، یکی از راه ها کمک گرفتن از علم و دانش است«.

در بیست و دومین آیین تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ 
دانشگاه که ۱2 اسفند ۱399، با حضور جمعی از مسئوالن و 
تعداد محدودی از برگزیدگان در تاالر شهید دهشور پردیس 
علوم برگزار شد، دکتر یزدانی با اشاره به برگزاری مراسم با 
حضور حداقلی فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه، گفت: 
»به دلیل رعایــت اصول بهداشــتی و پروتکل های وزارت 
بهداشــت مجبور شدیم این مراسم را به صورت محدود و با 
حضور حداقلی برگزار کنیم و باید از عزیزانی که نتوانستیم 

در خدمتشان باشیم عذرخواهی کنیم«.
معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، در این مراسم ضمن خیر 
مقدم و تبریک به فرزنــدان ممتاز و خانواده های آنها گفت: 
»قطعاً این موفقیت فرزندان خانواده بزرگ دانشگاه، حاصل 
تالش و توجه پدران و مادران این عزیزان بوده است و باید 
از ایــن پدران و مادران به دلیل حمایت و تالش هایی که در 
موفقیت فرزندانشان داشته اند، تقدیر شود و شما فرزندان باید 

قدردان تالش و حمایت های پدران و مادران خود باشید«.
دکتر یزدانی با اشاره به اهمیتی که علم و دانش در فرهنگ ایرانی 
دارد، تصریح کرد: »در این شرایط خاص که کشور با مسائل 
و مشکالت اقتصادی، تحریم و مسائل و بحران ها روبروست، 
تنها راه برون رفت از این مسائل علم است و اگر از علم و دانش 

 کمک بگیریم می توانیم بر تمام این مشــکالت فائق بیاییم«.
وی تصریــح کرد: اتکا و اکتفا به روش های ســنتی در اداره 
کشــور باعث عقب ماندگی ما خواهد شد و اگر می خواهیم 
موفق باشیم باید به دنبال روش های نوین و راه کارهای علمی 
باشیم و این مسیر، مسیری است که از مدرسه و دانشگاه باید 

آغاز شود و اتفاق بیفتد«.
معاون اداری و مالی دانشــگاه تنها راه پیشــرفت کشور را 
دانشــگاه ها عنوان کرد و تأکید کرد: »دانشــگاه ها هستند که 
می توانند ابزارهایی خلق بکنند که کشور را از هر لحاظ ارتقا 
ببخشند و اگر کشــور می خواهد حرفی برای گفتن در دنیا 
داشته باشد نیازمند علم و دانش است و یقیناً تالش و کوشش 
شما در مدرسه و دانشگاه کشور را در این مسیر قرار خواهد 

داد«.
وی در پایان ســخنان خــود افزود: »کرونا در کنار مســائل 
و خســارت بســیاری که بــه بــار آورد، اما یک ســری 
دســتاوردهایی هم داشــت و ما را مجبور کرد که بسترهای 
 الزم را بــرای آموزش های مجازی ایجــاد و فراهم بکنیم«.

مدیــرکل امور رفاهی دانشــگاه تهــران: دو پــروژه 6۰۰ 
 واحــدی مســکونی در آســتانه عملیاتــی شــدن اســت
مهنــدس گودرزی، مدیــرکل امور رفاهی دانشــگاه تهران 
نیــز در این آیین بــا تبریک بــه فرزندان ممتــاز کارکنان 
دانشگاه و خیرمقدم به شــرکت کنندگان در این آیین گفت: 
»همان گونه که استحضار دارید امســال دو جشنواره تقدیر 
از فرزنــدان ممتاز برگزار شــد. جشــنواره بیســت و یکم 
که می بایســت در ســال 98 برگزار می شــد به دلیل شیوع 

در آیین تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران

معاون اداری و مالی دانشگاه: 

تنها راه پیشرفت کشور استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها است
بدون استفاده از علم و دانش نمی توان بر چالش ها و بحران های مدرن غلبه کرد
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ویروس کرونا در شــهریور امســال برگزار شد و هم اکنون 
 نیز شــاهد برگزاری بیست و دومین دوره جشنواره هستیم«.
مدیرکل امور رفاهی دانشــگاه تهران افزود: »بسیار عالقه مند 
بودیــم همچون ادوار گذشــته مراســم با حضــور تمامی 
منتخبین و والدین گران قدر ایشان باشکوه خاص و ویژه ای 
برگزار می شــد، اما به دلیل الــزام به رعایت محدودیت ها و 
پروتکل های بهداشتی چاره ای جز برگزاری مراسم به صورت 
بســیار محدود، نمادین و مجازی نداشتیم که در همین جا از 
محضر تمامی منتخبین و والدین گرامی ایشــان به دلیل عدم 

امکان دعوت به حضور در مراسم، عذرخواهی می نمایم«.
مهندس گودرزی در ادامه سخنان خود گزارشی از برگزاری 
بیســت و دومین آیین تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ 
دانشــگاه ارائه داد. وی گفت: »مطابق روال جشــنواره های 
پیشــین، امســال نیــز از دانش آمــوزان منتخــب و ممتاز 
پایه های تحصیلی ششــم ابتدایی، نهم، دوازدهم و همچنین 
پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای 
حرفــه ای و دکترای تخصصی و مدال و مقام آوران المپیادها 
و جشنواره های علمی و ورزشی و همچنین فارغ التحصیالن 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تقدیر و تجلیل به عمل 

می آید«.
مدیرکل امور رفاهی دانشــگاه تهران با اشاره به اینکه امسال 
نیز در مجموع از 337 نفر از منتخبین ممتاز که شــرایط الزم 

را در هر یک از مقاطع کســب کردند تقدیر می شود، افزود: 
»بر اساس بررسی های به عمل آمده از مجموع منتخبین این 
جشــنواره، عالوه بر باال بودن معدل پذیرفته شدگان مقاطع 
مختلــف تحصیلــی، فارغ التحصیالن مقاطع کارشناســی، 
کارشناسی ارشد و دکتری این دوره نیز جزو فارغ التحصیالن 
برتر بوده اند؛ به عبارت دیگر هم ورودی ها و هم خروجی های 
این جشنواره در مقایســه با جشنواره های سه دوره گذشته، 
دارای معدل باالتر بوده که این خود باعث افتخار و مســرت 

است«.
مهندس گودرزی با بیان اینکه دانشگاه تهران به همت، تالش 

و غیرت ستودنی شما افتخار می کند تصریح کرد:
»بدون شــک آینده درخشان و روشــن این سرزمین با اتکا 
بر علــم و دانش و پژوهش، آینــده ای امیدوارکننده و قطعًا 
افتخارآفرین خواهد بود و تالش، کوشــش و همت شــما 
عزیزان ضمن ارزانی داشتن نشاط، شادی و اقتدار به جامعه، 
باعث شکوفایی، سازندگی و بالندگی این کشور عزیز خواهد 

شد«.
مدیرکل امــور رفاهی دانشــگاه در ادامه ســخنان خود به 
مهم ترین برنامه های در دســت اقدام و آتــی اداره کل امور 

رفاهی پرداخت.
وی افزود: »افزایش ســهم سرانه رفاهی، با توجه به اهمیت 
این موضوع در سه بخش درون ســازمانی، برون سازمانی و 
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توانمند سازی، برنامه هایی در دست اقدام و پیگیری است که 
البته در این زمینه حمایت و مســاعدت های ریاست محترم 
دانشگاه و معاونت محترم اداری و مالی قطعاً مؤثر بوده و در 

آینده نیز کارگشا خواهد بود«.
مهنــدس گودرزی در بخــش دیگری از ســخنان با تأکید 
بر ارائه خدمات ســریع و آســان به دانشــگاهیان دانشگاه 
تهران بــه راه اندازی مجتمــع خدمات رفاهی شــامل این 
اداره اشــاره کرد که شــامل خدمات مختلف دفاتر خدمات 
الکترونیــک، پلیس +۱۰، پســت بانک، باجه هــای بانکی، 
دفاتر بیمه ای اســت کــه بتوان به شــکل متمرکز مجموعه 
خدمــات را در کوتاه ترین زمان و بــا صرفه جویی در وقت 
 به همــکاران عزیز به ویژه بازنشســتگان ارجمند ارائه کرد.
وی اظهــار امیدواری کرد با همکاری معاونت محترم اداری 

و مالی فضایی مناســب در نزدیکــی پردیس مرکزی جهت 
استقرار دفاتر برای ارائه خدمات یادشده منظور شود.

مهندس گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات 
اجرایی و عملیاتی در حوزه زمین و مســکن را برشــمرد و 
گفت: »با توجه با اولویت موضوع مسکن و تأکیدات ریاست 
محترم دانشگاه و معاونت محترم اداری و مالی و پیگیری های 
به عمل آمده و اخذ دستور ویژه از وزیر راه و شهرسازی، دو 
پروژه 6۰۰ واحدی مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن 
و پروژه موســوم به 35 هکتاری شــهر جدید هشتگرد و با 

الگوی شهر ویژه و مدرن، در آستانه عملیاتی شدن است«.
وی در پایان ســخنان خود از همکاران اداره کل امور رفاهی 
و واحدهای که در این شــرایط سخت همه گیری کووید در 

برگزاری این آیین همکاری داشتند قدردانی کرد.

گفتنــی اســت در ابتدای این مراســم، پیــام دکتر نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران خطــاب به فرزندان 

ممتاز کارکنان این دانشگاه قرائت شد.
در بخشــی از این پیام آمده اســت: »رشد و تعالی علمی و 
فرهنگی کشور و ســاختن آینده ای درخشان و امیدآفرین 
نیازمند پویایی، نشاط و خالقیت برآمده از مسئولیت اجتماعی 
نســل جوانی است که با کســب دانش و تجربه از محضر 
استادان و اندیشمندان، در جهت اقتدار و اعتالی جایگاه ایران 

اسالمی در عرصه های ملی و بین المللی تالش می نمایند«.
در بخش دیگری از این پیام آمده اســت: »دانشــگاه ها و 
مراکز تعلیم و تربیت نیز با فراهم کردن بســتر مناســب 
آموزش و پژوهش به تقویت و شــکوفایی استعدادهای 
آینده ســازان این مرزوبوم همت گمارده و با تولید علم و 

توسعه فناوری موجبات ارتقای جایگاه علمی ایران را در 
جهان فراهم می سازند«.

رئیس دانشــگاه تهران در پایان می افزاید: »دانشگاه تهران 
افتخار دارد هرســاله تالش و زحمــات فرزندان ممتاز 
کارکنان دانشــگاه را در کسب رتبه های برتر در پایه های 
مختلف تحصیلی ارج نهاده و مراتب تقدیر و سپاس خود 

را برای کسب این موفقیت ابراز نماید«.
در پایان این آیین که با حمایت مادی و معنوی بنیاد علمی 
آموزشی قلم چی برگزار شد به 3۰ از نفر از برگزیدگان که 
به صورت مجازی در این آیین حضور داشتند به قید قرعه 
هدایای تعلق گرفت. همچنین در پایان از فرزندان ممتاز 
خانواده بزرگ دانشگاه که برای حضور در جلسه انتخاب 

شده بودند با اهدا جوایز تقدیر شد.

قرائت پیام دکتر نیلی احمدآبادی خطاب به فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه
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برگزیــدگان و شایســتگان تقدیــر دانشــگاه تهــران در 
سی وهشــتمین دوره جایزه »کتاب سال« جمهوری اسالمی 
ایران و بیست وهشــتمین دوره »جایزه جهانی کتاب سال« 

معرفی شدند.
در مراســمی با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور 
مراسم سی وهشــتمین دوره جایزه »کتاب سال« جمهوری 
اســالمی ایران و بیست وهشــتمین دوره »جایــزه جهانی 
کتاب ســال« جمهوری اســالمی ایران )دوم اســفند۱399  
برگــزار شــد. در این مراســم برگزیدگان و شایســتگان 
 تقدیر دانشــگاه تهران به شــرح زیر معرفی و تقدیر شدند:

منتخب شخصیت علمی برگزیده:
هیأت علمی سی وهشــتمین جایزه کتاب ســال جمهوری 
اســالمی ایران، جایــزه ویژه خویش را به پاس شناســایی 
و شناســاندن ابعــاد تمــدن اســالمی و ایرانی، تســهیل 
دسترســی محققان و پژوهشــگران به میراث اســالمی و 
ایرانــی، معرفی و بازشناســی ابعاد تاریخــی و تمدنی و 
فرهنگی تشــیع و پیشــوایان )علیهم الســالم(، نگارش و 
تدوین مقاله هــا و آثار بســیاری در چهره نمایی از جریان 
علم و علم اندیشــی در تمدن اســالمی و ایرانی به »استاد 
اهدا کرد.  حجت االسالم والمسلمین دکتر رسول جعفریان« 

سایر آثار برگزیده از دانشگاه تهران:
 فلسفه و روان شناسی/ فلسفه غرب

»تناهی استعالیی«: پژوهشــی درباره هستی شناسی بنیادین 
هایدگر، تألیف دکتر احمد رجبی، استادیار دانشکده ادبیات 

و علوم انسانی.

 هنر / موسیقی
»فرهیختگی در محیط مردمی: غزل خوانی تهرانی و بسترهای 
فرهنگی اجتماعی آن«، تألیف دکتر ساســان فاطمی، استاد 

پردیس هنرهای زیبا.

آثار شایسته تقدیر دانشگاه تهران:
 منطق

»منطق و معرفت در اندیشه سهروردی: شرح منطق حکمه 
االشــراق«، تألیف دکتر مهدی عظیمی، دانشــیار دانشکده 

الهیات و معارف اسالمی.
 علوم کاربردی/ دامپزشکی

»زیست شناســی و پرورش ماهی خاویاری سیبری«، تألیف 
پاتریــک ویلیوت، گای نانوت، دنیــس و یزیانو کانتونت، 
میخائیل چبانوف، ترجمه دکتر علی طاهری میرقائد، اســتاد 
دانشــکده دامپزشکی دانشــگاه تهران و دکتر سیدمرتضی 

حسینی، استادیار مؤسسه تحقیقات شیالت ایران.
 تاریخ و جغرافیا/ تصحیح

»دفتری برای ایران: نامه های فارسی به والدیمیر مینورسکی«، 
به کوشش دکتر گودرز رشتیانی، استادیار دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی.
 هنرهای نمایشی/ نمایشنامه

»افسانه رستا«، نوشته دکتر فرشــاد فرشته حکمت، دانشیار 
پردیس هنرهای زیبا.

 علوم خالص/ زیست شناسی
»سمیت شناسی ترکیبات آلی در ماهیان«، تألیف ک.ب.تیرنی، 
آ.پ.فارل و ک.براونر، ترجمه دکتر علیرضا میرواقفی، استاد 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و فاتح معزی.

برگزیدگان و شایستگان تقدیر دانشگاه تهران
 در سی وهشتمین دوره جایزه »کتاب سال«
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، در نشســت مشترک رؤسای 
دانشــگاه های تهران و سنت پترزبورگ اظهار کرد: »دانشگاه 
تهران، گسترده ترین شکل آموزش مجازی را به صورت کمی 
و کیفی برگزار می کند. در حال حاضر تشکیل کمیته مشترک 
آموزش مجازی از نیاز های ضروری اســت تا بر این اساس، 
بــرای دوره های منجر به مدرک و بــدون مدرک در صحنه 

بین المللی بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم«.
در ابتدای این نشســت مشــترک که نهم دی ۱399 به صورت 
مجازی برگزار شــد، دکتر محمود نیلــی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران، ضمن ابراز خشنودی از برگزاری نشست گفت: 
»حضور دکتر نیکالی میخالویچ کروباچف، رئیس دانشگاه سنت 
پترزبورگ برای ما مغتنم است و البته تمایل داشتیم تا این جلسه 
به صورت حضوری برگزار می شد. پس از بازدید هیأت دانشگاه 
تهران از دانشگاه ســنت پترزبورگ، همکاری های مشترک دو 
دانشگاه شکل گرفته است و من در این فرصت، موفقیت های 

اخیر دانشگاه سنت پترزبورگ را تبریک می گویم«.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه های پیشــنهادی شــروع 
فعالیت شهر دانش دانشگاه تهران خواهد بود، خاطر نشان کرد: 
»32 هکتار فضا به شــهر دانش دانشگاه تهران اختصاص داده 
شده است. با توجه به اهمیت توسعه همکاری های نوآوری و 
فناوری، دانشگاه سنت پترزبورگ نیز می تواند دفتری را در شهر 
دانش داشته باشد. حضور دانشگاه تهران در حوزه بین الملل و 

روابط دوجانبه با روسیه برای ما اهمیت بسیاری دارد«.
در ادامه این نشســت دکتر نیــکالی میخالویچ کروباچف، 
رئیس دانشــگاه ســنت پترزبورگ، خاطرنشان کرد: »کشور 
روسیه و ایران از نظر موضوع بحران کرونا شرایط شبیه به هم 
را دارند. دانشــگاه سنت پترزبورگ، در سال جاری باالترین 
میزان شــرکت کنندگان در کنکور را داشــته است. زمانی که 
موضــوع همکاری در زمینه آموزش مجازی را مطرح کردم، 

فکر نمی کردم آموزش مجازی اهمیت امروز را پیدا کند«.
وی افزود: »با کمک آموزش مجازی توانســته ایم بســیاری از 
مشــکالت را در ترم تحصیلی حل کنیم. مجتمع دانشگاه ما در 
چین قرار است فعالیت کند و سه استاد این دانشگاه، باالترین میزان 

استناد به مقاالت را داشته اند. همچنین دانشگاه سنت پترزبورگ، 
عضو شورای بین الملل آموزش آنالین شده و خیلی خوب خواهد 
بود تا دانشگاه تهران نیز در این خصوص به ما ملحق شود، در این 

برنامه کشورهای مختلف از جمله چین شرکت دارند«.
دکتر مهدی سنایی، مشاور رئیس دانشگاه در امور بین الملل و 
دبیر اجالس دانشگاه های برتر ایران و روسیه، نیز عنوان کرد: 
»یقین دارم همکاری های مشــترک بین دو دانشگاه گسترش 
پیدا خواهد کرد. روابط موجود شکل گرفته و امکانات فضای 
مجازی این فرصت را برای پایداری همکاری ها فراهم ساخته 
اســت. طرحی را در زمینه تدوین دانشنامه به رئیس دانشگاه 
ارائه کرده ام که در این خصوص با دانشگاه سنت پترزبورگ 
همکاری خواهیم داشــت. امیدوارم سال 2۰2۱ سال نهادینه 

کردن همکاری های دو دانشگاه باشد«.
در بخــش دیگــری از این نشســت دکتر محمدحســین 
صراف زاده، معاون بین الملل دانشگاه، ضمن تبریک سال نو 
گفت: »از دکتر قهرمانی، معاون سابق بین الملل دانشگاه، برای 
فعال کردن این همکاری ها و همچنین از رئیس دانشگاه سنت 
پترزبورگ و نیز معاون بین الملل آن دانشــگاه تشکر می کنم. 
توافق نامه های موجود بسیار عملیاتی نوشته شده اند. با توجه 
به اینکه هیأت دانشــگاه سنت پترزبورگ در ایام تعطیل این 
جلسه را برگزار می کنند، این گونه استنباط می شود که اهمیت 
خاصی برای همکاری با دانشــگاه تهران قائل اند. باید گفت 
یکی دیگر از توافقات حمایت از پروژه مشترک بین استادان 
دو دانشــگاه در رشته های پیشنهادی همچون بیوتکنولوژی، 

نانوتکنولوژی، نفت و گاز و فناوری اطالعات است«.
عضویت دانشگاه تهران در شورای بین المللی آموزش مجازی، 
تشــکیل کمیته پیگیری همکاری های دو دانشــگاه در زمینه 
آموزش مجازی، موضــوع صندوق حمایت از پژوهش های 
مشترک دو دانشــگاه، پیگیری زمان مناسب جهت نصب و 
رونمایی مجسمه مندلیف و دهخدا در دو دانشگاه، پیگیری 
افتتاح دفتر دانشــگاه ســنت پترزبورگ در طرح شهر دانش 
دانشگاه تهران و تأکید بر تداوم همکاری های گذشته از جمله 

موارد مطروحه در این نشست مشترک بود.

در نشست رؤسای دانشگاه های تهران و سنت پترزبورگ

رئیس دانشگاه تهران: 

تشکیل کمیته مشترک آموزش مجازی 
از نیاز های ضروری است
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در هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 
در عصر کرونا، از ســوی معــاون اداری، مالی و مدیریت 
منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اقدامات دانشگاه 
تهران در زمینه »ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای استاندارد 
34۰۰۰« تقدیر به عمل آمد. بدین بهانه دکتر روح اله نصرتی، 
مدیر کل منابع انســانی دانشــگاه تهران، در گفت وگویی با 
روابط عمومی دانشــگاه به تشریح اقدامات صورت گرفته 

در این زمینه پرداخت.
دکتر روح اله نصرتی، مدیر کل منابع انسانی دانشگاه تهران، 
ضمن اعالم این خبر و در تشــریح اقدامات صورت گرفته 
در زمینــه تدوین و اجرای دســتورالعمل ارزیابی عملکرد 
کارکنان دانشگاه تهران گفت: »موضوع این دستورالعمل در 
قالب یک کار جمعی از سال ۱395 مطرح و بر این اساس، 
کارگروه تخصصی منابع انسانی جهت بررسی و تدوین آن 
در دانشــگاه تهران تشکیل شد که مشاوره علمی این پروژه 
بر عهده دکتر آرین قلی پور از اعضای هیأت علمی دانشکده 

مدیریت دانشگاه بوده است«.
وی افزود: »تا کنون چهار مرحله از این طرح در دانشــگاه 
تهــران به اجرا درآمــده و در آینده تالش خواهد شــد تا 
اشــکاالت و ایرادات مورد بررسی قرار گیرد و اصالحات 
مورد نیاز در سیســتم ارزیابی عملکرد کارکنان اعمال شود. 
همچنین این طــرح به عنوان یک تجربــه خوب در قالب 
استاندارد 34۰۰۰ منابع انسانی به وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری ارائه شد و در هشتمین کنفرانس آموزش و توسعه 

سرمایه انسانی مورد تقدیر قرار گرفت«.
دکتر نصرتی با بیان اینکه این چهارمین ســال متوالی است 
که سیســتم ارزیابی در چهارچوب استاندارد 34۰۰۰ منابع 
انســانی در دانشگاه تهران اجرا می شــود، خاطرنشان کرد: 
»هدف از گام برداشــتن در مسیر اســتاندارد منابع انسانی 
در دانشــگاه این است که نقاط ضعف و قوت در عملکرد 
دانشــگاه احصا شــده، فرایندها در درون دانشگاه اصالح 
شــود، قابلیت ها و ظرفیت های منابع انسانی مشخص شده 
و در راســتای تحقق سیاست ها و برنامه های دانشگاه مورد 
اســتفاده قرار گیرد. همچنین در نهایت با تغییر رویکرد به 
نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی، امکان سرمایه گذاری 
بر روی منابع انســانی محقق شود، که البته این سه موضوع 

در قالب استاندارد 34۰۰۰ مورد توجه قرار گرفته است«.
مدیر کل منابع انســانی دانشــگاه تهــران در تبیین مفهوم 
استاندارد 34۰۰۰ گفت: »این استاندارد، بیست فرایند منابع 
انســانی و دوازده متغیر نگرشی و نتیجه ای منابع انسانی را 
در قالب 34۰۰۰ امتیاز ارزیابــی می کند که 2۰ هزار امتیاز 
برای بیست فرایند در نظر گرفته شده و چهارده هزار امتیاز 
هم برای متغیرهای نگرشی و نتیجه ای است که در مجموع 
این استاندارد به عنوان استاندارد 34۰۰۰ معرفی شده است«.
وی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: »این دستورالعمل 
در قالبی که دانشــگاه تهران طراحی کرده، نخستین تجربه 
ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای استاندارد 34۰۰۰ است. 
دلیل اینکه به عنوان یک تجربه برتر انتخاب شده، این است 

در هشتمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی

از اقدامات دانشگاه تهران در زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان تقدیر شد
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که دانشگاه ها و سازمان های دیگر از این مدل ارزیابی، ایده 
گرفتند و در واقع بنیان مدل ارزیابی کارمندان برای ســایر 

دانشگاه ها و سازمان ها قرار گرفته است«.
دکتــر نصرتی در بخش دیگری از ســخنان خود بیان کرد: 
»از ابزارهای ارزیابی اگر نتایج الزم اخذ شود و در اصالح 
فرایندها مورد اســتفاده قرار گیرند، می توانند مثبت و مفید 
واقع شــوند. در حال حاضر با توجه به تجربه انباشته شده 
در این زمینــه می توان با تحلیل نتایــج حاصل از ارزیابی 
عملکرد کارکنان برای اصالح فرایندها، توان افزایی کارکنان، 
شناخت فرهنگ ســازمانی، تغییر در رفتار سازمانی و حل 
مسأله سازمان با اســتفاده از خرد جمعی و ایجاد هویت و 

تعلق به دانشگاه استفاده کرد«.
مدیر کل منابع انســانی دانشــگاه تهران با عنوان اینکه بر 
اساس همین اســتاندارد، برای هر ســازمانی می توان پنج 
ســطح تعریف کرد، افزود: »این درجه بندی و ســطوح از 
ســطح صفر آغاز می شــود و در نهایت و باالترین نقطه به 
درجه و ســطح بهینه می  رسد. پایین ترین سطح، سطح صفر 
است و موقعیتی است که سازمان فاقد هرگونه فرایند مدون 
است، راه مســتمری برای حل مشکالت ســازمان وجود 
ندارد و راهکارهای آن مقطعی و در راســتای حل مســائل 
فوری و پیش آمده است. سطح دوم سطح مقدماتی است و 
زمانی اســت که هر سازمان گام هایی را در راستای تعریف 
فرایندها و تدوین راه حل های مســتمر بر می دارد و مبنایی 
برای فرایندهای منابع انسانی ایجاد می کند و مدیران قابلیت 
حل مســأله و مشکل پیش آمده در ســطح واحد را دارند. 
در این سطح، بیشــتر جهت گیری ها به حل مسائل واحدها 

معطوف است تا سازمان«.

دکتر نصرتی ادامه داد: »در ســطح سوم یا سطح میانی، این 
مسأله مورد توجه است که چگونه اقدامات عالی یک سازمان 
می تواند شناسایی و در فرایندهای سازمانی یکپارچه شوند، 
اقدامات منابع انسانی در چهارچوب سازمان دیده می شود و 
در نهایت چهارچوبی کلی برای شایستگی های منابع انسانی 
فراهم می آید. بر اســاس ســطح چهار و یا سطح پیشرفته، 
هر سازمانی در تالش اســت تا فرایندها را با عملکرد کل 
ســازمان هم راســتا کند و از قابلیت ها و ظرفیت های ایجاد 
شده در ســطوح پیشــین بهره الزم را ببرد. در این سطح، 
به گونه ای امکان ســنجش کمی عملکردهــا و قابلیت های 

گذشته سازمان امکان پذیر می شود«.
وی در نهایت با اشــاره به ســطح پنجم و یا ســطح بهینه 
به عنوان آخرین درجه بندی و ســطح بندی سازمانی گفت: 
»در ســطح پنجم، سازمان در تمامی ســطوح و در ارتباط 
با کل فرایندها قابلیت ایــن را دارد که تمامی آنها را بهبود 
بخشــد و بر نوآوری مستمر تأکید داشته باشد. هر بهبودی 
هم نتیجه قابلیت ها و اقدامات فردی و هم اقدامات تیمی و 
سازمانی است. در این سطح، مدیریت فرهنگ و ارزش های 
سازمانی و اخالقی در سازمان پیاده سازی می شود. عملکرد 
فرد، واحد و ســازمان همســو و نظام پیشنهادات نیز اجرا 
می شود و به صورت مســتمر در برنامه ها انعکاس می یابد، 
همچنین نوآوری به صورت مســتمر و مداوم در ســازمان 
صورت می گیرد. در ســطح پنجم به لحاظ نگرشی، هویت 
سازمانی شکل می گیرد و این عالی ترین سطح بلوغ سیستم 

مدیریت منابع انسانی است«.
مدیر کل منابع انسانی دانشگاه تهران اظهار کرد: »استاندارد 
34۰۰۰ منابع انســانی از طریق ارزیابی مستمر فعالیت های 
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سازمان معموالً مشخص می کند، هر سازمانی در کدام سطح 
از این درجه بندی قرار گرفته اســت. طبیعتًا در چهارچوب 
همین ارزیابی و با توجه به اقداماتی که دانشگاه تهران انجام 
داده، نظــام ارزیابی عملکرد کارکنــان در حال حاضر این 
قابلیت را دارد که بتواند قابلیت های پیشین در حوزه منابع 
انسانی و شایستگی ها را ارزشیابی کند. گام بعدی دانشگاه 
در ارتباط با این موضوع آن اســت که باید نســبت به این 
موضوع اندیشــید که چگونه می توان با اصالح فرایندهای 
منابع انســانی، باالترین ســطح بلوغ یعنی ســطح بهینه را 

به صورت کامل در دانشگاه محقق کرد«.
به گفته دکتر نصرتی، هر چند گام هایی در این زمینه برداشته 
شــده اســت، ولی همچنان برای رســیدن به سطح نهایی 
نیازمند اقدامات بیشتری است. بر این اساس، برنامه ریزی ها 
و فرایندها باید دائمًا به روز شــوند، بهبود مستمر باشد و از 

کار تیمی و فرهنگ سازمانی نیز بیشتر استفاده شود.
وی تصریح کرد: »بر اساس تحلیل داده های ارزیابی عملکرد 
کارمندان می توان گفت که نمره ارزیابی کارمندان نمره باالیی 
اســت که در ســطح فردی صورت می گیرد. اگر ما مسأله 
ارزیابی عملکرد در سطح فردی را با ارزیابی عملکرد خود 
واحد و یا ســازمان پیوند بزنیم، آن زمان به نظر می رسد که 
بهتر می توان از نتایج حاصل از ارزیابی استفاده کرد. بررسی 
مشکالت و کاستی های این سیستم و رفع آنها جزء برنامه های 
آتی ما قرار گرفته است که با توجه به ارزشیابی این چند سال 
اخیر، بتوانیم تحلیلی را بر روی داده های این فرایند داشــته 
 باشیم و برای اصالح آن اقدامات الزم را نیز به عمل آوریم«.
مدیر کل منابع انسانی دانشگاه تهران تأکید کرد: »در دنیای 
امروز بدون ارزشیابی مســتمر نظام، فعالیت در زمینه های 

مختلف همچــون سیاســت گذاری، برنامه ریزی و اجرای 
برنامه ها، اصــالح فرایندها، تدوین شایســتگی های منابع 
انســانی، ارتقای قابلیت های انسانی و ســرمایه گذاری در 
زمینه منابع انســانی امکان پذیر نخواهد بود، هر ســازمان 
همواره نیازمند پایش های مداوم و اطالعات به روز است«.

دکتر نصرتی خاطرنشان کرد: »ما باید بتوانیم بیش از گذشته 
از ظرفیت های منابع انســانی در راســتای اصالح رویه ها 
و فرایندهــا کمک بگیریم. تجربه جهانی نشــان داده، اگر 
برنامه ها معطوف به ایجاد تعلق ســازمانی باشد و برنامه ها 
و اقدامات به ســمت تقویت و بهبود سرمایه اجتماعی در 
دانشــگاه قرار گیرد، می توان امیدوار بــود که نتایج آن در 

عملکردهای جاری خود را نشان دهد«.
وی در پایان سخنان خود گفت: »در این فرصت از زحمات 
اعضای کارگروه تخصصی منابع انســانی دانشــگاه به ویژه 
مدیر وقت اداره کل منابع انســانی دکتر حاتمی و مشــاور 
علمی طرح ارزیابی کارمندان دانشــگاه دکتر آرین قلی پور 
که در گفت وگوی امروز هم از مباحث ایشــان در ارتباط با 
تعریف شاخص و ســطوح استاندارد 34۰۰۰ منابع انسانی 
استفاده شد و همچنین از همکاران خود در اداره کل، تشکر 

و قدردانی کنم«.
الزم به ذکر است، هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه 
سرمایه انسانی با موضوع »آموزش و توسعه منابع انسانی در 
عصر کرونا « توســط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع 
انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه یادگیری 
“EduTech Network” کشور سوئد با همکاری مراکز 
دانشــگاهی، صنعتی و اداری کشور در بهمن  و اسفند سال 

جاری برگزار شد.
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مصـــاحبــــــه

دکتر حسین معماریان

دکتر حسن احمدی

دکتر مهرداد رئیسی

دکتر رسول صادقی

دکتر آرین قلی پور

دکتر محمدعلی 
ابراهیم زاده موسوی

دکتر حامد ابراهیمیان

دکتر میثم لباف خانیکی

دکتر مسعود کوثری

دکتر مجید بنی اسدی

دکتر وحید ماجد

دکتر حسن فاضلی نشلی

دکتر امین هنرمند

دکتر سید موسی حسینی

دکتر فرشید چینی دکتر مهرداد عربستانی



دکتر حسـین معماریان، اسـتاد مهندسـی زمین دانشـکده فنی دانشـگاه تهران، مؤسـس و 
رئیس کرسـی یونسـکو در آموزش مهندسـی و عضو وابسته فرهنگسـتان علوم جمهوری 

اسـالمی ایران است.
دکتر معماریان طراح و مجری اولین دوره کارشناسـی ارشـد آموزش مهندسـی در کشور 
و نویسـنده ۲۵ کتـاب و مؤلـف بیش از ۲۰۰ مقاله پژوهشـی در نشـریات و همایش های 
ملـی و بین المللـی کـه از آن میـان بیـش از ۳۰ مقاله در زمینۀ آموزش مهندسـی اسـت. 
هفـت کتاب اخیر ایشـان برنده جایزه کتـاب برگزیده و تقدیری از کتاب سـال جمهوری 

اسـالمی ایـران و کتاب های برگزیده دانشـگاهی بوده اسـت.
لیـال احمـدی، بـه مناسـبت پنجـم اسـفند، روز جهانـی مهندسـی، بـه بررسـی و تبیین 

وضعیـت آمـوزش مهندسـی در ایـران پرداختـه اسـت.

 گفت وگو با رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی:

دکتر حسین معماریان: کمبود توانایی های مهارتی 

یکی از کاستی های بارز آموزش مهندسی است 
از نظر تعداد دانش آموختگان مهندسی، در دنیا پنجم هستیم

این  از شما برای شرکت در  با تشکر  آقای دکتر    
گفت وگو، لطفاً بفرمایید آموزش مهندسی در کشور ما 

چه وضعیتی دارد؟
برای پاسخ گویی به این سوال بد نیست تاریخچه ای مختصر 
از آموزش مهندســی در کشــور ارائه کنم، بدیهی اســت 
فعالیت های مهندســی از دیرباز در کشــور ما وجود داشته 
اســت و به عنوان  مثال کتابی که به مناسبت هشتادمین سال 
تأسیس دانشکده فنی، توسط کانون مهندسان فارغ التحصیل 
دانشکده فنی با نام 5 هزار سال مهندسی در ایران، منتشر شد 
به خوبی دامنۀ فعالیت های از جنس مهندســی را در گذشته 

ایران، نشان می دهد.
شــروع کار فعالیت های آموزش عالی مهندسی را گروهی 
هم زمان با تأســیس دارالفنون )۱23۰ خورشیدی(، می دانند. 
اما واقعیت این اســت که آموزش مدرن مهندسی در ایران، 
هم زمان با تأســیس دانشگاه تهران در سال ۱3۱3، آغاز شد. 
در این سال دانشکده فنی در چند رشته دانشجو پذیرفت و 
چند سال بعد اولین فارغ التحصیالن آن وارد بازار کار شدند. 
پس از آن، گرچه به تدریج دانشگاه های دیگری نیز تأسیس 
شدند، ولی برای چند دهه، تعداد مراکز عرضه کننده آموزش 

مهندســی، تعداد دانشجویان و تعداد رشته ها و گرایش های 
آن، به نســبت محدود بود. بعد از انقالب، به دنبال تغییرات 
و تحوالتی که در برنامه های درســی و نحوه اجرا صورت 
گرفــت، به تدریج تعــداد مراکز آموزش مهندســی، تعداد 
رشــته ها و گرایش ها و تعداد دانشــجویان افزایش یافت و 
به وضعیت کنونی رسیدیم که از نظر تعداد دانش آموختگان 
مهندســی، در دنیا پنجم هســتیم. تنها چین، هند، روسیه و 
آمریکا تعداد فارغ التحصیل مهندسی بیشتری در سال دارند 
که جمعیت این کشورها هم به نسبت بیشتر است. با کشور 
آمریکا که چهارم اســت اختالف بســیار کمی از نظر تعداد 

دانش آموخته مهندسی داریم.
 

آموزش  برنامه های  کاستی های  شما  نظر  به    
مهندسی ایران کدام است؟

هدف آموزش مهندســی، یا به طورکلی آموزش، انتقال سه 
دسته توانایی: دانشی، مهارتی و نگرشی، به فراگیران است. 
در آموزش مهندسی کشور ما، به توانایی دانشی توجه زیادی 
می شود حتی در مواردی بیش از حد، ولی به دو بخش دیگر 
توجه کمتری می شــود، مثاًل فارغ التحصیالن باید بتوانند در 
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پایان دوره کارشناســی کارگروهی را یاد بگیرند، چون در 
صنعت همه کارهای مهندســی گروهی اســت. باید بتوانند 
ارتباط شــفاهی، نوشــتاری یا الکترونیکی، برقرار کنند. از 
همه مهم تر این است که به اصطالح نوعی آموزش ببینند که 
بتوانند طراحی کنند، چون اوج کار مهندسی طراحی است.

در درجه اول به نظر می رسد که کمبود توانایی های مهارتی 
یکی از کاســتی های بارز آموزش مهندســی است. اما برای 
اینکه بهتر بتوانیم درباره آن صحبت کنیم باید به برنامه ریزی 
آموزش مهندســی در ایران نگاهی بیندازیم. در گذشته، از 
زمان تأســیس دانشــگاه تهران تا انقالب 57 مراکز آموزش 
مهندسی به نسبت محدود بودند. این دانشگاه ها برنامه های 
آموزشــی خود را اغلب از برنامه آموزشــی دانشگاه تهران 
الگوبرداری می کردند. برنامه های آموزشــی دانشگاه تهران 
هــم برگرفته از برنامه یک یا چند دانشــگاه و یا تلفیقی از 

برنامه های چند کشور بود.
بعد از انقــالب، که آموزش متمرکز در اولویت قرار گرفت 
نمایندگانی از دانشــگاه های مختلــف آمدند و برنامه ریزی 
را زیر نظــر وزارت علوم، انجام دادند. مشــکل عمده این 
برنامه  ریزی این بود که اســاتیدی که دعوت شــده بودند، 
اغلــب بدون پژوهــش قبلی تصمیم می گرفتنــد که این یا 
آن درس در برنامه گذاشــته شــود و در چنــد واحد و در 
چه سالی تدریس شــود. در این جلسات هر استادی، بسته 
به پیشــینه تحصیلی خود، درس هایی کــه تدریس می کرد 
یــا کتاب هایی که تألیف کرده  بــود اظهارنظر می کرد. یکی 
می گفــت این درس در هاروارد تدریس می شــود. دیگری 
می گفت این درس در ام آی تی است و سومی می گفت این 
درس در دانشــگاه های فرانسه آموزش داده می شود، و … 
این نوع برنامه ریزی اغلب هیچ ساختار منسجمی نداشت و 
در بهترین حالت مجموعــه ای از تک درس های موفق بود. 
تنها الگوی موجود این بــود که وزارت علوم به کمیته های 
برنامه ریــزی ابالغ می کرد که هر برنامه آموزشــی باید چه 
تعــداد درس پایه چه تعــداد درس اصلی، چه تعداد درس 
تخصصی داشته باشد. تعداد کل واحد هم مشخص بود. این 
روش برنامه ریزی برای بیش از ســه دهه رایج بود، تا اینکه 
دانشگاه های بزرگ تر و با امکانات بیشتر شروع به اعتراض 
کردند و خواســتند که خودشان برنامه ریزی کنند و وزارت 
علوم هم پذیرفت و اختیار برنامه ریزی آموزشی را به برخی 
از دانشگاه ها تفویض کرد. متأســفانه دانشگاه ها هم اغلب 
همان رویه قبلی را، ادامه دادند. پس اتفاق جدیدی نیفتاد و 
همان رویۀ برنامه ریزی، از شورای برنامه ریزی وزارت علوم 

به دانشگاه ها منتقل شد.
روشی که اآلن در دنیا استفاده می شود این چنین نیست. ابتدا 
تعریف می کنند که ما چه کســانی را با چه توانایی هایی نیاز 
داریم و بعد درس ها و محتــوای آنها را به گونه ای انتخاب 
می کنند که دانش آموختگان برنامــه بتوانند به آن توانایی ها 
برســند. همچنان که دیده می شــود، ما از این روش برای 
برنامه ریزی آموزش عالی اســتفاده نکردیم و یا بســیار کم 
استفاده کردیم. در نتیجه، دانش آموختگان مهندسی ما از همۀ 
توانایی های مورد نیاز صنعت، برخوردار نیستند. البته خیلی از 
همکاران دانشگاهی، مخالف این نظر هستند و به این استناد 
می کنند که آموزش ما خوب است چون فارغ التحصیالن ما 
برای ادامه تحصیل، در بهترین دانشــگاه های جهان جذب 

می شوند.
پاسخ این دوستان این است که هر زمان دانشگاه ها توانستند 
فارغ التحصیالنی تربیت کنند که بتوانند مســتقیماً توســط 
صنعت داخلی یا بین المللی )مثل گوگل و مایکروســافت( 
جذب شــوند، می توانیــم بگوییم که یــک مهندس واقعی 
تربیــت کرده ایم. کســانی که مــا تربیــت می کنیم اغلب 
پژوهشــگر مهندســی اند که علوم پایه و دانش نظری قوی 
دارند و دانشــگاه های خارج از جــذب چنین افرادی برای 
ادامه تحصیل و پژوهش، اســتقبال می کنند. ســمت گیری 

حرکت برنامه آموزشــی ما در واقع باید به گونه ای باشد که 
مهندس حرفه ای و آچار به دست تربیت شود و برنامه های 
موجود کمتر ایــن کار را می کند و وقتی فارغ التحصیالن ما 
وارد صنعت می شــوند مدت ها باید آموزش های مقدماتی 
ببینند تــا کارایی الزم را پیدا کنند. چــه در ایران و چه در 

کشوری دیگر.
 

آموزش  ارشد  کارشناسی  تأسیس  تازه  دوره    
مهندسی چه اهدافی را دنبال می کند؟

شروع کار فعالیت های آموزش عالی 
مهندسی را گروهی هم زمان با تأسیس 
دارالفنون )123۰ خورشیدی(، می دانند. 
اما واقعیت این است که آموزش مدرن 
مهندسی در ایران، هم زمان با تأسیس 
دانشگاه تهران در سال 1313، آغاز شد
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از ابتدای قرن حاضر، که مشــخص شد برنامه های آموزشی 
موجــود دیگر نیازهای صنعــت را نمی توانــد کاماًل اقناع 
کند، پژوهش های متعددی در ارتباط با آموزش مهندســی 
در کشورهای پیشرفته آغاز شــد. این پژوهش ها ضرورت 
ایجــاد دوره های منتهی به مدرک در آموزش مهندســی را 
پیشنهاد کردند. به تدریج، دانشگاه های بزرگ شروع به ایجاد 
دوره های کارشناسی ارشــد و به دنبال آن دکترای آموزش 
مهندسی نمودند. دانشجویانی که برای این دوره ها انتخاب 
می شدند همگی پیشینه مهندســی داشتند و در این دوره ها 
به آنها مســائل مربــوط به آموزش را یــاد می دادند و اینها 
دارای توانایی هایی می شــدند که می توانستند طیف وسیعی 
از نیازهای موجود را جوابگو باشند. از جمله در برنامه ریزی 
آموزش مهندسی در دانشگاه و صنعت، سامان دهی، مدیریت 
و نظارت بر اجرای بایسته برنامه های آموزشی، مستندسازی 
و مدیریت اطالعات آموزشــی مهندســی، مدیریت کیفیت 
برنامه های آموزشی مهندسی، مشارکت در راهبری ارزشیابی 
برنامه های آموزشــی مهندسی؛ نیازســنجی، برنامه ریزی و 
نظارت بر اجرای برنامه های توسعۀ حرفه ای اعضای هیأت 
علمی؛ ســامان دهی، مدیریت و نظارت بر اجرای بایســتۀ 
برنامه های آموزش ضمن خدمت در صنعت و یاری دادن به 
دانشــجویان مهندسی در ارتقا کیفیت و باالخره پژوهش در 

مورد چالش  های آموزش مهندسی را به انجام برسانند.
متأســفانه جای این نوع آموزش در کشور ما خالی بود. در 
شرایطی که به عنوان مثال در سال ۱392، حدود یک میلیون و 
4۰۰ هزار دانشجو و ۱4 هزار استاد، در مراکز متعدد آموزش 
مهندسی مشغول به تحصیل و تدریس بودند؛ جای کسانی 
که چالش های موجود را بررسی و راهکارهایی برای ارتقای 

کیفیت آموزش ارائه دهند، خالی بود. خوشبختانه این برنامه 
طراحی و به کرســی یونســکو در آموزش مهندسی عرضه 
شد. این برنامه پس از تأیید، دانشکده فنی، دانشگاه تهران و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مهر ۱398، با جذب 
اولین گروه دانشــجویان با پیشینه مهندســی، در دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران، آغاز به کار کرد. با فارغ التحصیلی این 
دانشجویان، بخش مهمی از آموزش مهندسی، یعنی تربیت 
کارشناسانی که به وجوه مختلف آموزش مهندسی بپردازند 
و در مورد چالش های، آن پژوهش کنند و راه کار ارائه دهند، 
به انجام خواهد رسید. در نظر داریم دوره کارشناسی ارشد 
آموزش مهندسی را در سال آینده به صورت منطقه ای برای 
اســاتید مراکز آموزش مهندسی فارســی زبان منطقه، اجرا 
نمائیم. دو ســال بعد نیز قرار است دوره را به زبان انگلیسی 
و به صورت بین المللی ارائه و باالخره چهار سال بعد، برنامه 
دکترای آموزشی مهندسی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران 

آغاز نمائیم.
 

  کرسی یونسکو در آموزش مهندسی چه مأموریت 
و اهدافی را دنبال می کند؟

برای پاســخ به این سوال بهتر اســت که ابتدا چندکلمه ای 
درباره کرسی های یونســکو صحبت کنیم. این کرسی ها در 
واقع نهاد و شــبکه هایی هســتند که تحقیق و توسعه را در 
آموزش عالی، پیرامون یک موضوع خاص، تشویق می کنند. 
در حال حاضر بیش از 7۰۰ کرسی و 6۰ شبکه دانشگاه های 
همزاد، در ۱26 کشور دنیا ایجاد شده است. باید اضافه کرد 
که هر کرســی از عنوان و فعالیت منحصربه فردی برخوردار 
اســت، یعنی کرسی یونســکو در آموزش مهندسی، که در 
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دانشگاه تهران قرار دارد، در دنیا منحصربه فرد است.
پیشنهاد تأسیس این کرسی را این جانب در سال ۱389 ارائه 
کردم، که پس از تأیید دانشگاه تهران، به یونسکو ارسال شد. 
این پیشنهاد در سال ۱39۰ توسط یونسکو تصویب شد و در 
ســال ۱393 که خانم ایرینا بوکوآ، رئیس یونسکو، به تهران 
آمده بودند؛ به صورت رســمی افتتاح گردید. هدف کرسی 
یونســکو در آموزش مهندسی ایجاد سیستمی منسجم برای 
پژوهش، آموزش، بازآموزی، اطالع رســانی و مستندسازی 
در آموزش مهندســی و همچنین همکاری بین المللی علمی 
بین پژوهشــگران تراز اول جهان بــا اعضای هیأت علمی 
مراکز آموزش عالی ایران و کشــورهای منطقه است. تمرکز 
فعالیت های این کرســی بر ارتقا کیفیــت آموزش، تضمین 
کیفیت آموزش و تشویق به نوآوری و پیشرفت مداوم است، 
که دستیابی به آنها از طریق آموزش، پژوهش و همکاری ها 
صورت می گیرد. شــعاری هم که برای کرسی یونسکو در 
آموزش مهندســی در نظر گرفته ایم »قدم  های کوچک برای 
فردای بهتر« اســت. چون باور داریم که با انباشتن کارها و 
اقدامات به ظاهر کوچک می  توان قدم های مؤثری برای بهبود 

کیفیت آموزش مهندسی برداشت.
برای دســتیابی به هدف های کرســی، برنامه های آموزشی 
متنوعی را طراحی و به اجرا گذارده ایم. در رابطه با توســعه 
حرفه ای اعضای هیأت علمی، 23 کارگاه آموزشــی طراحی 
کرده ایــم. اغلب ایــن کارگاه ها را در دانشــگاه تهران و در 
دانشگاه های دیگر برای استادان مهندسی، برگزار کرده ایم. در 
این میان، کارگاهی نیز برای دستیاران آموزشی یا »تی ای ها« 
)TA( سامان داده ایم که تاکنون بیش از هزار دستیار آموزشی 

در آن شرکت کرده  و گواهی دریافت کرده اند.
در کنار کارگاه ها، دوره های آموزشی چهارروزه یا پنج روزه نیز 
برای توسعه حرفه ای اساتید، برگزار می کنیم. در پردیس فنی، 
استادانی که تازه استخدام شده اند باید این دوره را بگذرانند 
تا بتوانند به مراحل بعدی بروند. در کنار فعالیت های آموزشی 
پیش گفته، برای اولین بار در ایران یک دوره »کارشناسی ارشد 
آموزشــی مهندسی« طراحی کردیم که همان گونه که پیش تر 
ذکر کــردم، اولین دوره آن از مهر ۱388 در دانشــکده فنی 
دانشگاه تهران، آغاز شد. تمام اطالعات مربوط به فعالیت های 
آموزشی کرسی و کارگاه ها و دوره ها در وب سایت کرسی، به 

آدرس ucee.ut.ac.ir موجود است.
در زمینۀ تضمین کیفیت آموزش مهندســی هم فعالیت های 
زیادی داشته ایم. از آن جمله است: پیشنهاد تأسیس مؤسسه 
ارزشــیابی آموزش مهندســی ایران به فرهنگستان علوم و 

انجمن آموزش مهندسی ایران؛ عضو هیأت مؤسس این نهاد، 
نگارش استانداردها، آیین نامه و اساسنامه مؤسسه ارزشیابی 
آموزش مهندسی ایران. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 
از زمان تأســیس این مؤسسه در سال ۱39۰، با آن همکاری 
نزدیک داشــته و در راستای ترویج ارزشیابی و گسترش آن 

در کشور، فعالیت می کند.
در ارتباط با فعالیت های پژوهشی نیز اقدامات متنوعی توسط 
کرسی، صورت گرفته است. تا این تاریخ بیش از 6۰ پروژه 
و پژوهش بزرگ و کوچک توســط کرسی به انجام رسیده 
است. بررسی های صورت گرفته بسیاری از نیازهای آموزش 
مهندسی کشور را مشــخص کرده است. برای رفع بخشی 
از این کاســتی ها، تاکنون 5 کتاب تألیف و منتشر کرده ایم. 
یکی از آنها کتاب »نوآوری در آموزش مهندسی« است، که 
کتاب درســی کارگاه ها و دوره های توسعه حرفه ای اعضای 
هیأت علمی اســت. دیگری کتاب »یاددهی و یادگیری، 5۰ 
راهکار برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی« است که آن نیز 
در دوره های توســعۀ حرفه ای اساتید، به کار گرفته می شود. 
با بررســی اســتانداردهایی که در دنیا برای ارزیابی کیفیت 
آموزش مهندســی وجود دارد، متوجه شدیم که درسی در 
ســال اول رشته های مختلف مهندســی کشورهای پیشرفته 
ارائه می شــود که جای آن در برنامه های آموزش مهندسی 

ایران خالی اســت. آن درس را تعریف کردیم و تدریس آن 
را از ده سال پیش در دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران، 
آغــاز کردیم. این درس هم اکنون در تعدادی از مؤسســات 
آموزش مهندسی کشور عرضه می شود. نظر به اینکه مرجعی 
به زبان فارسی، برای تدریس آن وجود نداشت، کتابی به نام 
»حرفه مهندســی« تألیف شد، که مانند کتاب های پیش گفته، 
توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. در ادامه 
پژوهش ها متوجه شدیم که پروژه کارشناسی مهندسی باید 
بر طراحی متمرکز باشد. پس طراحی باید آموزش داده شود. 

تمرکز فعالیت های این کرسی بر ارتقا 
کیفیت آموزش، تضمین کیفیت آموزش و 

تشویق به نوآوری و پیشرفت مداوم است، 
که دستیابی به آنها از طریق آموزش، 
پژوهش و همکاری ها صورت می گیرد
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بر این مبنا کتابی با عنوان »طراحی مهندسی« تألیف شد، که 
آن هم توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است 
و باالخره پنجمین کتابی که در این زمینه، به سفارش انجمن 
آموزش مهندســی ایران، تهیه و به چاپ رســیده »گزارش 
وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران« است که نمایشگر 
یک ســال آموزش مهندسی )سال 96-95( در کشور است. 
در ایــن کتاب وجــوه مختلف آموزش مهندســی، از قبیل 
مراکز آموزشی، برنامه های آموزشــی، استادان، دانشجویان 
و دانش آموختــگان، به همراه آمــار مربوطه، برای اولین بار 
در کشــور در یک کتاب، فراهم آمده اســت. درصورتی که 
این فرایند رصد آموزش مهندســی، هرچند ســال یک بار 
تکرار شــود، اطالعات باارزشــی را به دست خواهد داد و 
ابزار باارزشــی برای کنترل کیفیت و برنامه ریزی آموزشــی 
دانشگاه ها خواهد بود. عالوه بر انتشار کتاب های پیش گفته، 
تا این تاریخ بیش از 5۰ مقاله پژوهشی در زمینه نوآوری های 
آموزش مهندســی و چالش های آن تهیه شده، که اغلب آنها 
در فصلنامه آموزش مهندســی ایران، که توسط فرهنگستان 

علوم منتشر می شود، به چاپ رسیده است.
 

  برای ارتقای آموزش مهندسی کشور چه می توان 
کرد؟

اقدامات زیادی را در این زمینه می توان انجام داد، که برخی 
از آنها را با هم مرور می کنیــم. اولین اقدام ضروری »گذار 
از کمیــت به کیفیت«. به این منظور باید تعداد دانشــجو را 
تعدیل کنیم. هم به بازار کار توجه داشــته باشــیم و هم به 
کیفیت خروجی ها. برای توضیح این مطلب باید بگویم که از 
ابتدای انقالب تا سال ۱385، رشد تعداد دانشجویان و تنوع 

و تعداد مراکز آموزشی وضعیت ثابتی داشت. از سال ۱385 
رشد بی رویه ای در آموزش عالی کشور، از جمله در آموزش 
مهندس، صورت گرفت و این رشد در سال 9۱-9۰ به اوج 
خود رسید؛ و بعد از آن هم به تدریج کاهش یافت. اینکه چرا 
این اتفاق افتاد دالیل متعددی می تواند داشته باشد، ولی یکی 
از مهم ترین آنها این بود که حباب جمعیتی که در اوایل دهه 
6۰ ایجاد شده بود چند سال بعد به دبستان رفت، دبستان ها 
را دو نوبته و ســه نوبته نمود و بعد به دبیرستان و در اواخر 
دهه 7۰ از دبیرستان خارج شد و متقاضی ورود به دوره های 
کاردانی و کارشناســی آموزش عالی شد. در دهه 8۰ خیل 
عظیم دانش آموختگانی که نتوانستند جذب بازار کار شوند 
متقاضی مقاطع تحصیلی باالتر شــدند. بــه هر صورت، با 
گذشت چند سال این حباب جمعیتی آموزش عالی را ترک 
کرد و به سرعت پدیده صندلی خالی در دانشگاه ها گسترش 
یافت به نحوی که االن بسیاری از مراکز آموزش عالی با کمتر 

از ظرفیت اسمی خود، فعالیت می کنند.
در رابطه با مسأله اشتغال نیز، بر اساس اطالعات مرکز آمار 
ایران، در ســال 96 نرخ بیکاری در ایــران ۱2 درصد بوده 
در حالی که در همان ســال نرخ بیــکاری دانش آموختگان 
مهندسی 5/37 درصد بوده است. نکته قابل توجه دیگر هم 
نامناسب بودن هرم جمعیتی دانش آموختگان است. به عنوان 
مثال در استرالیا به ازای هر کارشناسی که تربیت می شود ده 
کاردان هم تربیت می  شود. در پاکستان به ازای هر کارشناس 
8 کاردان تربیت می شود؛ اما در ایران به ازای هر کارشناس 
4 کاردان تربیت می شــود. خالصــه اینکه گذر از کمیت به 

کیفیت باید در رأس اهداف آموزش عالی قرار گیرد.
همراه به گذار از کمیت به کیفیت الزم اســت تا برنامه های 
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آموزش مهندســی کشور را ارزشــیابی کنیم و کاستی های 
آن را بفهمیــم و در رفــع آن بکوشــیم. ارزشــیابی همان 
سیستمی اســت که در دنیا وجود دارد و برای برنامه ریزی 
برنامه های آموزشــی و حتی بازنگری برنامه های آموزشی 
اســتفاده می  شــود. امروزه، سیستم ارزشــیابی برنامه های 
آموزش مهندسی وضعیتی مستقل پیدا کرده و تا حد زیادی 
استاندارد شده است. در ارزشیابی مدرن، معیار کیفیت تعداد 
استادان یک دانشگاه یا مدرن بودن ساختمان ها، تجهیزات و 
آزمایشگاه های آن نیست. امروزه معیار کیفیت در ارزشیابی 
توانایی دانش آموختگان برنامه آموزشی است. به این منظور 
سیستمی ایجاد شده که مرکز آموزش مهندسی ابتدا خود یک 
برنامه آموزشــی را ارزیابی درونی می کند و متوجه می شود 
چه توانایی هایی را نتوانسته در دانش آموختگان خود توسعه 
بدهد و چه قســمت هایی را پیش از نیاز عرضه کرده است. 
ارزشــیابی مدرن تعدادی دستاورد را برای هر دانش آموخته 
مهندســی، در نظر گرفته اســت. مثاًل در کنار دانش رشته 
تحصیلی خود باید کارگروهی را بلد باشــد، قادر به ارتباط 
مؤثر باشد. بتواند طراحی کند. به این منظور ۱۱ توانایی پایه 
در نظر گرفته شــده و هر برنامه آموزشی، برای اینکه بتواند 
مدرک ارزشیابی را بگیرد، باید ثابت کند که دانش آموختگان 

آن این دستاوردها را کسب کرده اند.
در دنیا مراکز مســتقلی برای ارزشیابی برنامه های آموزشی 
وجود دارد و در ایران هم از حدود ۱۰ ســال پیش »مؤسسه 
ارزشــیابی آموزش مهندســی ایران« ایجاد شده است، که 
دانشــگاه ها به آن مراجعه می  کنند و ابتدا ارزیابی درونی را 
انجام می دهند و در صورتی که به حداقل  های الزم برســند 
می  توانند متقاضی ارزیابی برونی شوند. برنامه های آموزشی 
کــه ارزیابی برونی را با موفقیت طی کنند، مدرک 6 ســاله 
کیفیت را از مؤسســه ارزشــیابی آموزش مهندســی ایران 

دریافت می کنند.
یکی از مطالبی که در سیستم های ارزشیابی آموزش مهندسی 
به آن تأکید شــده توسعه حرفه ای اساتید است. به این معنی 
که، استادی که حداقل 2۰ سال درس خوانده و علمی را فرا 
گرفته باید فرصتی داشــته باشــد که چگونگی انتقال آن را 
به فراگیران، یاد بگیرد. این هم نکته ای اســت که باید روی 
آن کار شــود و به اصطالح برنامه هایی برای توسعه حرفه ای 
استادان در دانشگاه ها درست شــود. اعضای هیأت علمی، 
در طول ۱۰ یا 2۰ سال پس از استخدام، با آزمون  و خطا به 
برخی رموز تدریس پی می برند؛ این در حالی است که باید 
از ابتدای آغاز به کار این توانایی را کســب کنند. باید توجه 

داشت که در دهه های اخیر تغییرات شگرفی در پداگوژی یا 
علم و هنر یاددهی و یادگیری ایجاد شده و آموزش به تدریج 
از استاد محوری به دانشجو محوری تغییر جهت داده است 
در آموزش مدرن اســتادان بیشتر نقش تسهیل گر یا منتور را 
ایفا کرده و بار یادگیری بیشتر بروی دوش دانشجویان است.
مســأله دیگری که در آموزش های مدرن به آن توجه زیادی 
می شــود ارتباط اســتاد با دانشجو اســت که تأثیر بسیاری 
در یادگیــری دارد. اگر بپذیریم کــه آموزش برای یادگیری 
اســت، نه چیز دیگری، باید از همۀ روش ها برای موفقیت 
آن استفاده کنیم. شاید یکی از مهم ترین این روش ها ارتباط 
اســتاد با دانشــجویان اســت و گرفتن بازخورد مکرر از 
دانشجویان اســت، که تا چه اندازه یاد گرفته اند. نکته مهم 
دیگر، ارتباط دانشــجویان با همدیگر است. امروزه معلوم 
شــده که دانشــجویان، از هم بهتر یاد می گیرند و در نتیجه 
وقتی کار گروهی به دانشــجویان می دهیم و یا مسأله ای را 

بین آنها به اشتراک می  گذاریم به یکدیگر آموزش می دهند.
ارتباطات بین المللی نکته دیگری است که باید به آن توجه 
بیشــتری بشــود. ارتباطات بین المللی بســیار متنوع است. 
جابه جایی دانشجو، استاد، برنامه های آموزشی که جای خود 
دارد. در مورد ارزشــیابی که پیش تــر گفتیم هم اگر بتوانیم 
برنامه های آموزش مهندسی را ارزشیابی بیرونی انجام دهیم 

و مدرک بدهیم این امکان وجود دارد که به پیمان های جهانی 
هم عرضی مدارک آموزشــی بپیوندیم. مثل پیمان واشنگتن، 
که برای کارشناسی مهندسی وجود دارد. به این ترتیب وارد 
جریان جهانــی تغییرات و تحوالتی که در آموزش صورت 
می گیرد خواهیم بود و به اصطــالح هم عرضی توانایی ها و 
مدارک دانش آموختگان ما مورد تأیید کشورهای دیگر قرار 
خواهد گرفت. نکات بســیار دیگــری نیز در مورد برطرف 
کردن چالش های آموزش مهندســی و ارتقای کیفیت وجود 

دارد که بحث در مورد آنها، در این فرصت نمی گنجد.

امروزه معلوم شده که دانشجویان، از 
هم بهتر یاد می گیرند و در نتیجه وقتی 
کار گروهی به دانشجویان می دهیم و یا 

مسأله ای را بین آنها به اشتراک می  گذاریم 
به یکدیگر آموزش می دهند
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روابـط عمومی دانشـگاه تهـران: دکتر آرین قلی پور، اسـتاد دانشـکده مدیریت دانشـگاه 
تهـران، محقـق برگزیـده بیسـت و یکمیـن جشـنواره تجلیـل از پژوهشـگران و فناوران 
کشـور )۱۳۹۹( در بخـش »همـکاری بـا جامعـه و صنعـت« از سـوی وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری اسـت. از تالیفـات ایشـان می توان به ده هـا کتاب و مقالـه در زمینه 
مدیریـت منابع انسـانی؛ مدیریت رفتار سـازمانی: رفتار جمعی؛ مدیریت رفتار سـازمانی: 
رفتـار فـردی؛ نهادها و سـازمان ها: رویکرد نهادی به سـازمان و مدیریت؛ جامعه شناسـی 
سـازمان ها: رویکـرد جامعه شـناختی بـه سـازمان و مدیریـت و مقاالت متعـدد داخلی و 

کرد.  اشـاره  خارجی 
لیـال احمـدی، بـا موضوع »تحـول دیجیتـال منابـع انسـانی« گفت وگویی با دکتـر آرین 

قلی پـور انجـام داده اسـت کـه در ادامـه می آید

دکتر آرین قلی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

کارکرد اصلی فناوری های دیجیتال بهینه سازی ارتباطات 
و افزایش شفافیت عملیات است 

مدیریت منابع انسانی پشتیبان اصلی تحول دیجیتال است

در ابتدا درباره طرح و یا مدلی پرسیدیم که باعث انتخاب ایشان 
در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برگزیده کشور شــد. این طرح، مدل یا استاندارد 34۰۰۰ در 
»مدیریت منابع انسانی« نام دارد و وی درباره آن می گوید: »این 
طرح با عنوان مدل 34۰۰۰ اســتانداردی است برای ارزیابی 
یا تحلیل و بهبود منابع انســانی ســازما ن ها و شامل رویکرد 
بخش خصوصی و رویکرد دیگر بخش دولتی است. درواقع 
دو مدل برای بخش دولتی و خصوصی است که مدل دولتی 
مورد تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت 
که بر اساس آن دســتگاه های دولتی می توانند از آن استفاده 
کننــد. کار دیگر برای اهالی صنعت مدل چهار عاملی جبران 
خدمات یا حقوق و مزایا است که مورد تصویب وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در بخش دولتی، شورای 
عالی حقوق و دستمزد این مدل را تصویب کرد که در حوزه 
حقوق و مزایا مدلی جدید است. این مدل با همکاری خانم 
دکتر ندا محمداسماعیلی، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران، به سازمان استاندارد جهانی هم پیشنهاد شده است که 
کلیات آن در دور اول مورد تصویب قرار گرفته است. بیش از 
5۰۰ شرکت و سازمان دولتی از این مدل ها در یک دهه اخیر 

استفاده کردند«.
دکتر قلی پور افزود: »کارهای اولیه طراحی مدل یا اســتاندارد 

34۰۰۰ در ســال 2۰۰9 بود که در سال 2۰۱۰ انتشار اولیه را 
انجام دادیم و به همین دلیل در یک دهه گذشته سازمان های 
زیادی به استفاده از این مدل روی آوردند. این مدل نسبت به 
مدل های مشابه خارجی قابلیت های باالیی دارد و متناسب با 
فرهنگ ایرانی و اسالمی ما طراحی شده و مقتضیات کشور ما 
در مدل دیده می شود و ارتباط خوبی با اهالی صنعت و دولت 

برقرار می کند«.
وی در ادامه گفت وگو در پاسخ به سؤالی در خصوص »تحول 
دیجیتال« که موضوع روز ســازمان ها و جوامع امروزی است 
با اشــاره به اهمیت تحول دیجیتال در منابع انسانی با استناد 
به مقاله ای از دانشــکده مدیریت دانشگاه هاروارد تأکید کرد 
که تحول دیجیتال فقط درباره تکنولوژی و ابزار نیست، بلکه 
درباره انســان ها و استعدادهاست، یعنی اگر زمانی بخواهیم 
تحول دیجیتال ایجاد کنیم باید انسان ها را آماده کنیم و تا زمانی 
که انسان ها و مهارت های انسانی آماده نباشد، این تحول اتفاق 
نخواهد افتاد. تکنولوژی را می شــود خرید، ولی مهارت های 

انسانی قابل خریدوفروش نیست و باید ایجاد شود.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران موضوع تحول دیجیتال 
را از جنس نرم دانست و افزود: »قصد ما این نیست که اهمیت 
تکنولــوژی را نادیده بگیریم یا کمرنگ جلوه دهیم، ولی اگر 
انسان ها مهارت های الزم را نداشته باشند، چنین اتفاقی شکل 
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نخواهد گرفت و تحول دیجیتــال رخ نخواهد داد. بنابراین، 
الزمه تحول دیجیتال منابع انسانی، برخورداری از مهارت های 
نرمی اســت که برای این موضوع الزم است و ما نمی توانیم 
تصور کنیم تحول دیجیتال در یک سازمان، جامعه یا شرکت 
اتفاق بیفتد بدون اینکه انسان ها شایستگی های الزم را داشته 
باشند. چون موضوع اساساً برآمده از انسان هاست و شما در 
موضوع کرونا و تحوالت ناشی از آن که دنیا را تحت تأثیر قرار 
داد، دیده اید که تکنولوژی مشکل گشــا نبوده است و نگاه ها 
به نبوغ انســانی است و این احساس و انتظار وجود دارد که 

انسان، باید مشکل را حل کند«.
وی منظــور از مهارت های نــرم را صرفاً نحوه اســتفاده از 
تکنولوژی ندانســت، بلکه جنبه های دیگر انسانی را مهم تر 
توصیف کرد و افزود: »در بخش تحول دیجیتال مرتباً تغییرات 
تکنولــوژی را داریم. انواع فناوری های تحول آفرین از جمله 
رایانش ابری، اینترنت اشــیا، اپلیکیشن های موبایل، واقعیت 
مجازی و افزوده، تحلیل داده، هوش مصنوعی، رســانه های 
اجتماعی فناوری های بوده اند که در جامعه بشری به صورت 
کلی و در سازمان ها به صورت جزئی تر تحول ایجاد کرده اند«.

دکتر قلی پور توضیح داد که در بحث مهارت های نرم و پذیرش 
تکنولوژی هم جنبه انســانی و هم بحث آماده سازی فرهنگ 
مهم است. انســان زمانی که فرهنگ تکنولوژی را نپذیرد آن 
تکنولــوژی نمی تواند موقعیت های خوبــی را در جوامع به 
دســت آورد. فرهنگ موضوع انسانی است. فرهنگ موضوع 
تکنولوژی نیست. مهارت و شایستگی انسانی موضوع فرهنگ 

است«.
وی با اشــاره به شکاف تکنولوژی جدید و قدیم گفت: »اوالً 
کار کــردن با تکنولوژی های جدید بســیار متفاوت از کار با 
تکنولوژی هایی اســت که قباًل وجود داشت، وقتی از شکاف 
مهارت در نسل قدیم و جدید سخن به میان می آید به راحتی 
در مسائل روزمره قابل تشخیص است. مثاًل در همین آموزش 
مجازی در کرونا و اســتفاده از تکنولوژی، استادان باسابقه و 
قدیمی تر استقبال کمتری داشتند و با تأخیر کار با تکنولوژی 
را آغاز کردند، ولی استادان جوان تر که با این مهارت ها آشنا 
بودند ســریع تر خود را وفق دادند و اینجا شکاف مهارتی در 

استفاده از تکنولوژی خود را نشان داد«.
استاد دانشگاه تهران منظور از مهارت را شایستگی عنوان کرد 
و افزود: »دانش، مهارت و توان و از طرف دیگر فرهنگ، عامل 
بسیار مهمی در این حوزه است. در مورد گوشی های هوشمند، 
کودکان از سنین پایین تمایل به استفاده از آن در ساعت های 
طوالنی دارند، درحالی که والدین می خواهند آنها را دور کنند. 

این مدل ذهنی است. مدل ذهنی نسل قدیمی تر این تکنولوژی 
را اتالف وقت می داند. این نگاه، خود را در انتقال و پذیرش 
تکنولوژی نشان می دهد. بحث یادگیری و هم یاددهی با روند 
دیجیتالی شدن متفاوت شده است. نحوه کسب شایستگی ها 
از این مساله تأثیر می پذیرد. وقتی می گوئیم تقویت مهارت یا 
شایستگی دیجیتال، یعنی برای زندگی در جامعه ای که روز به 

روز دیجیتالی می شود کسب مهارت ضروری است«.
وی ادامه داد: »مساله دیگر در مورد این تکنولوژی های جدید، 
سرعت نوآوری دیجیتال است که شتاب بیشتری دارد و مرتب 
در پی یافتن راه حل های دیجیتال برای فعل وانفعال ســازمانی 
و رشد نوآوری های سازمانی است که می تواند موفقیت های 

سازمانی را رقم بزند«.
دکتر قلی پور در پاســخ به این ســوال که آیا پذیرش تحول 
دیجیتال برای همه جوامع و سازمان ها ضروری است، تحول 
دیجیتال را اجتناب ناپذیر دانست و توضیح داد: »برخی مواقع 
ما انتخــاب نمی کنیم. تکنولوژی دیجیتال ما را در مقابل یک 
عمل انجام شده قرار می دهد. در بحران کرونا ما مجبور شدیم 
از فضای مجازی و تکنولوژی اســتفاده کنیــم. بدون اینکه 
انتخاب کنیم و این خود شتاب یا شکل دهی تحول دیجیتال 
را ســریع تر کرد تا آدم ها باور کنند استفاده از تکنولوژی های 
جدید زندگی آنهــا را بهتر می کند. خریــد اینترنتی راحتی 
بیشتری نسبت به خرید حضوری دارد. وقتی سازمانی امکانات 
جدیدی فراهم می کند تجربه مشتری از این نوع خدمات  دهی 
متفاوت می شود و احساس می کند نسبت به حالت حضوری 
به صورت متفاوت با او رفتار می شــود و اینکه شرکت ها چه 
کنند که فرهنگی ایجاد کنند که مشــتری تجربه خوشایندی 

داشته باشد. این بحث بسیار جدی است«.
اســتاد دانشــکده مدیریت اولین کاربرد تحــول دیجیتال را 
شفاف سازی عنوان کرد و افزود: »سازمان ها باید استراتژی ها و 
اولویت های خود را در این زمینه شفاف کنند. تحول دیجیتال 
استراتژی خود را دیجیتالی شده و با شفافیت باال همراه می کند. 
اگر شفاف سازی نکنیم، مقاومت کرده ایم. زمانی که دیجیتال 

می شویم شفافیت عملیات میسر می شود«.
وی دانشــگاه تهــران را نمونه موفق در تحــول دیجیتال به 
خصوص در بخش آموزش دیجیتال معرفی کرد و ادامه داد: 
»دانشگاه تهران یک سیستم برای آموزش مجازی ایجاد کرده 
است. وقتی وارد این سیستم می شویم از زمان آغاز بر اساس 
جدولی همه مشخصات، از جمله زمان آغاز و کل حضور را 
نشان می دهد و کاماًل عملکرد من استاد شفاف است و این در 
تمام فرایندها اتفاق می افتد، درحالی که در گذشته این قابلیت 
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وجود نداشــت. در سیســتم بانکداری وقتی با تکنولوژی و 
اپلیکیشن ها کار می کنیم همه چیز شفاف است، ولی زمانی که 
حضوری کار می کنیم. اتفاقات ناشایست غیرشفاف بسیاری 
روی می دهد؛ بنابراین، یکی از کارکردهای اصلی فناوری های 
دیجیتال بهینه ســازی ارتباطات و افزایش شفافیت عملیات 

است«.

 دکتر قلی پور مدیریت منابع انسانی را پشتیبان اصلی 
تحول دیجیتال دانست و تأکید کرد: »زمانی که ذهن 
انسان ها را متحول کنیم و شایستگی های متناسب با 
کنیم  ایجاد  را  کار  این  و فرهنگ الزم  تکنولوژی  این 

تحول دیجیتال اتفاق می افتد«.
اســتاد دانشگاه تهران، با استناد به نوشــته ها و آثار ارزشمند 
همکار خود آقای دکتر مهدی شامی زنجانی دانشیار دانشکده 
مدیریت، دانشگاه دیجیتال را دانشــگاه جهانی و بدون مرز 
توصیف کرد کــه مرزهای جغرافیایی در آن از بین می رود و 
دانشــجویان می توانند از سراسر دنیا وارد این دانشگاه شوند 
و با اســتادان، کارکنان و دانشــجویان ارتباط برقرار کنند و 
همکاری های مختلفی در حوزه های آموزشــی، پژوهشی و 

غیره داشته باشند.

اینها  برای تحول همه  که  تأکید کرد  قلی پور  دکتر   
اولین کار تحول انسان هاست و تا زمانی که انسان ها 

متحول نشوند تحول واقعی اتفاق نمی افتد.
وی نقش رهبری دیجیتال را در این زمینه بسیار مهم ارزیابی 
کرد و افزود: »مدیــران و رهبران جامعه که می خواهند برای 
سایرین الگو باشند نگاهشان به مساله چگونه است. این رهبر 
دیجیتال الگوی جامعه است و در هر جامعه ای مردم به مدیران 
خود شبیه تر هســتند تا به پدران خود. وقتی می گوئیم مدیر 
یا رهبر دیجیتال منظور رهبر رؤیاپرداز و الهام بخشــی است 
که نــگاه به آینده دارد و بقیه را تحــت تأثیر قرار می دهد و 
برای این کار باید تفکر طراحی و ریسک پذیری داشته باشد. 
اساساً یکی از مشکالت و موانع سازمان دیجیتال این است که 
رهبران، مدیران و پیشتازان شهامت ریسک کردن ندارند، چون 
موضوع تغییر اســت و ترس از تغییر باعث می شــود به این 
سمت حرکت نکنیم. رهبر دیجیتال باید بداند چقدر تحلیل 
داده مهم است تا اینکه بر اساس شهود و تجربه تصمیم نگیرد 
و برای این کار باید کارکنان را با خود همسو کنند. پس اولین 
مورد در تحول مدل ذهنی انسان ها بستگی به رهبران دارد و 
بعد دیگر بسترهای تکنولوژی است ما نمی توانیم تکنولوژی را 

تجربه کنیم بدون اینکه آن را در اختیار داشته باشیم.

 کاری که رهبران دیجیتال انجام می دهند این است 
که فرهنگ پشتیبان استفاده از این تکنولوژی را ایجاد 
سازمان  یک  رهبران  مأموریت  اصلی ترین  این  کنند. 

دیجیتال است.
استاد برگزیده دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه در منابع انسانی 
باید فرایندهای منابع انسانی را به سمت دیجیتالی شدن سوق 
دهیم، افزود: »اگر داده ها را در مورد همه کارکنان داشته باشیم، 
تکنولــوژی دیجیتال در لحظه می توانــد این اطالعات را در 
اختیار ما بگذارد که به آن گزارشــات لحظه ای می  گوییم. این 
بسیار متفاوت از زمانی است که به این تکنولوژی های دیجیتال 
مجهز نیستیم. سال ها پیش تحقیقی در تگزاس، آمریکا، انجام 
شد تا بدانند چه زمانی شادی انســان ها حداکثر می شود. از 
طریق همین موبایل های هوشمند مدام می پرسیدند شما کجا 
هســتید و چقدر خوشحالید. در تحلیل این اطالعات متوجه 
شدند خوشــحال ترین زمان ، زمانی بود که با دوستان بودند 
حتی بیشــتر از خانواده و پایین ترین سطح خوشحالی زمانی 
بود که با رئیس بودند. وقتی مدیری به جای اینکه خوشحالی 
ایجاد کند باعث ناراحتی شود، درواقع به سازمان لطمه وارد 
می کند. یکی از موارد ناخوشــی به مســیر خانه تا محل کار 
بازمی گشت. این داده  ها به مدیران بسیار کمک می کند تا زمان 
جذب نیرو کسی را اســتخدام کنند که به سازمان نزدیک تر 

باشد«.
وی گفت: »در مدیریت منابع انســانی ۱4 فرایند داریم. اول 
ساختار ســازمانی کالن: تکنولوژی دیجیتال چابکی بیشتری 
برای ســازمان ایجاد می کند. دوم تجزیه وتحلیل و ارزشیابی 
شغل: مشــاغل جدید طراحی شــغلی متفاوتی را می طلبد. 
تکنولوژی جدید طراحی شــغلی جدید ایجاد می کند. سوم 
بحث جذب در برنامه ریزی منابع انســانی و روابط کارکنان 
و ســالمت کارکنان اســت. این تکنولوژی کمک می کند در 
حوزه ســالمت کارکنان کارهای بیشتری انجام دهیم. چهارم 
مدیریت عملکرد کارکنان است. موضوع روز جهان در مورد 
مهارت عملکرد کارکنان بازخوردهای لحظه ای و مستمر است 
که بدون تکنولوژی های جدید امکان پذیر نیســت. در تمام 
فرایندهای منابع انسانی بسیار کمک می کند که متفاوت عمل 

کنیم و نتایج متفاوت داشته باشیم«.
استاد دانشکده مدیریت مدل پنج بعدی ترسیم کرد که در رأس 
آن رهبــران دیجیتال، یک بعد فناوری یا تکنولوژی دیجیتال، 
بعد دیگر فرهنگ دیجیتال و بعد دیگر شایستگی های دیجیتال 
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است که به انسان مرتبط است و در میان اینها تحول دیجیتال 
قرار می گیرد. هر کدام از اینها همدیگر را تقویت می کند. وی 

تأکید کرد که بین همه اینها انسان ها در اولویت هستند.

تنوع پذیری  را  قلی پور مزیت تحول دیجیتال   دکتر 
بیشتر دانست و افزود: »تکنولوژی های جدید مرزهای 

جنسی، قومی و نژادی را کمرنگ تر می کند«.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا مدیریت منابع انسانی 
به اندازه ای که باید رشــد نداشته است، سه موج را در ایران 
توصیــف کرد و توضیــح داد: »مــوج اول در دوران جنگ 
افزایش تولیــد در اولویت بود. هدف این بود که تولید کنیم 
تا مصرف را پاســخ بگوییم. بنابراین مدیران معنای تولید را 
می فهمنــد که این همان مدیریت تولید اســت. در دهه بعد 
از سیســتم دولتی تــا حدی به سیســتم خصوصی حرکت 
کردیم. مدیریت اقتصادی را متوجه شدند. بحث سودآوری 
و صورت های مالی را شناختند. پس موج دوم مدیریت مالی 
بود یا درک مدیریت بازرگانی. موج سوم مدیریت بازرگانی 
را درک کردند و انواع شــرکت ها شکل گرفت: فروختن و 
ارزان خریدن و گران فروختن. این سه موج را سپری کردیم. 
موج چهارم فهم و درک انسان ها یا فهم مدیریت منابع انسانی 
اســت. البته نمی توانیم ادعا کنیم که این فهم مدیریت منابع 
انسان ها وجود دارد، ولی به این سمت حرکت کرده ایم. هنوز 
در عمل به اندازه ســه موج اول جایــگاه خود را پیدا نکرده 
است، ولی این تالش ارزشمند است که ممکن است در چند 

سال آینده دستاورد خوبی داشته باشیم.
استاد دانشگاه تهران در خصوص دلیل انطباق ناپذیری فرهنگ 
و تکنولوژی در ســازمان ها تصریح کرد: »در بحث فرهنگ 
ملموسات و مصنوعات سریع تر انتقال پیدا می کند. ما آخرین 
مدل ماشــین را می خریم، ولی در بحران کرونا وقتی وزارت 
بهداشــت اعالم می کند که کادر درمان خسته است، رعایت 
نمی کنیــم و با همان ماشــین در خیابان ها دور دور می کنیم. 
مصنوعات فرهنگی ســریع تر از ارزش هــای فرهنگی وارد 
می شود. همیشه تغییر و انتقال مصنوعات فرهنگی راحت تر 
از ارزش های فرهنگی قابل دسترسی است. تغییر در رفتارها، 
ارزش هــا و مدل های ذهنی و مفروضات بنیادی ســخت تر 
و کندتر اســت، ولی با پرداخت مبلغی به راحتی یک کاالی 
مدرن را می شود خریداری کرد. نمی توانیم ارزش های قوی 
را به راحتی در ذهن خود جای دهیم. اساســاً الیه های پایین 
فرهنگ و مفروضات بنیادین و ارزش های مشترک دیربازده 
هســتند، ولی الیه های باالیی که مصنوعات هستند به راحتی 

قابل دسترسی هستند. متأسفانه همراه با تکنولوژی ارزش های 
پشتیبان تکنولوژی وارد نشــده است. به عنوان مثال بسیاری 
از ســازمان ها اتوماسیون وارد کرده اند، ولی همچنان کاغذ و 
پرینت هم وجود دارد. مدل ذهنی و این دانش ایجاد نشــده 
و همچنان دنبال کاغذ هســتیم و این هزینه های ســازمان و 
جامعه را دو برابر می کنــد. تکنولوژی را وارد کرده ایم، ولی 
روش های قدیمی همچنان ادامه دارد. خوشبختانه در دانشگاه 
تهران دیگر کاغذ کاربرد نــدارد مثاًل کارمندان دیگر احکام 
کاغــذی ندارند. فیش حقوقی و یا نامه اداری کاغذی وجود 

ندارد«.
استاد برگزیده پژوهش وزارت علوم، در پایان در حوزه تحول 
دیجیتال چنین توصیه کرد: »برای رســیدن به تحول دیجیتال 
اول از انسان ها شروع کنیم و انسان را در اولویت قرار دهیم. 
تأکید بر تکنولوژی خوب اســت، ولی انسان باید در اولویت 
باشــد و توصیه دوم این اســت که بر مهارت های نرم تأکید 
بیشتری داشته باشــند. تحول دیجیتال قبل از اینکه دیجیتال 
باشد انســانی اســت و مهارت های مهم تکنولوژیک همان 
مهارت نرم است در کنار مهارت های سخت. سومین توصیه 

این است که تغییر را از باال و از مدیران شروع کنند و چهارم 
اینکه عنایت داشته باشند داده های خوبی برای تصمیم گیری 
فراهم شــده که تصمیم های مدیران باید بر اساس این داده ها 

شکل بگیرد«.
و توصیه آخر این اســت که اگر ســریع شکســت خوردید 
استمرار داشته باشید و کار را رها نکنید. جمله جالبی در همان 
مقاله ای که ابتدا عرض کردم خواندم: »جست وجوی کمال و 
کامل بودن دشمن خوب بودن است، لذا اول نباید فکر کنیم 
ســریع به حد غایی رسیده ایم، بلکه به صورت تدریجی این 
روند را به سمت جلو پیش ببریم. جست وجوی شتابان بدنه 
را خسته می کند و از این جهت باید آهسته و پیوسته این مسیر 
را ادامه داد و از اشــتباهات و شکست ها برای موفقیت آینده 

درس گرفت«.

جست وجوی شتابان بدنه را خسته 
می کند و از این جهت باید آهسته و 
پیوسته این مسیر را ادامه داد و از 

اشتباهات و شکست ها برای موفقیت 
آینده درس گرفت
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دکتر حسـن احمدی اسـتاد پیشکسـوت دانشکده منابع طبیعی دانشـگاه تهران و عضو 
پیوسـته فرهنگسـتان علـوم جمهوری اسـالمی ایران اسـت کـه تحقیقـات و تألیفات 

گوناگونـی در زمینه منابع طبیعی داشـته اسـت. 
 واکاوی منابـع طبیعـی تجدیدشـونده موضـوع گفت وگـوی لیـال احمـدی بـا دکتر 

حسـن احمدی اسـت.

 دکتر حسن احمدی، استاد پیشکسوت دانشگاه تهران:

هفت راهکار عمده برای مواجهه با چالش های اساسی 
در حوزه منابع طبیعی وجود دارد 

۱۳۵ میلیون هکتار از کل وسعت کشور تحت تأثیر فرسایش و تخریب قرار دارد

 به عنوان یک سوال کلی و برای فهم بهتر جایگاه 
منابع طبیعی در کشور، از نظر شما ارزش منابع طبیعی 
این  در  شما  برآورد  و  است  میزان  چه  به  کشورمان 

زمینه چیست؟
اگر بخواهیم ارزش مادی منابع طبیعی کشور را نشان بدهیم 
در یک برآورد ارزش مجموعه ذخایر نفت و گاز حدود 5 
تریلیون یورو تخمین زده شــده که تقریبًا ۱۰ درصد ارزش 
منابع طبیعی کشــور است و این نشــان می دهد که ارزش 
منابع طبیعی ما تا چه حد است، در حالی که ما هیچ ارزشی 
برای آن قائل نیســتیم. جنگل و مرتــع می تواند 4۰ درصد 
تبخیــر را کاهش، ۱۰ درصد رطوبت خــاک و 2۰ درصد 
ضریب نگهداشــت رطوبت خاک را افزایــش دهد و هر 
هکتار جنگل و مرتع می تواند ساالنه 2٫5 تن اکسیژن تولید 
و 4٫5 تن گازکربنیک را جذب کنند که شاید از نظر برخی 

ارزش مادی نداشته باشد.
 

اشاره کردید،  آن  به  ارزشی که  میزان  به  با توجه   
حاضر  حال  در  را  کشورمان  طبیعی  منابع  وضعیت 

چطور ارزیابی می کنید؟
منابع طبیعی تجدیدشونده که در اصل شامل پوشش گیاهی 

است، در ایران در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. عوامل 
گوناگونی در کاهش توان طبیعی این منابع و شــکل گیری 
مؤثر بوده است. روند تخریب منابع طبیعی به گونه ای است 
کــه در صورت فقدان یک سیاســت گذاری کاهش و قطع 
تخریب، روزبه روز شاهد زوال زودهنگام منابع هستیم. البته 
باید گفت که روند کنونی تخریب در یک بســتر تحول و 
توســعه تاریخی، اقتصادی و اجتماعی رخ داده است. اگر 
چه بهره برداری از منابع طبیعی سابقه دیرینه دارد، اما از نظر 
کارشناسان که به روند تخریب منابع طبیعی توجه کرده اند 
حدود 6۰ ســال می گذرد. در این مدت همواره کارشناسان 
در این اندیشــه بوده ا ند که در جهــت بهره برداری اصولی 
از منابع گام بردارنــد و طی این مدت برنامه های گوناگون 
را به منظور حفــظ، احیا و بهره برداری منابع طبیعی به اجرا 

درآورده اند.
 

و  تخریب  میزان  از  دقیقی  آمار  در حال حاضر  آیا   
فرسایش منابع طبیعی وجود دارد؟

از کل وســعت کشــور که ۱65 میلیون هکتار است ۱35 
میلیون هکتار تحت تأثیر فرســایش و تخریب قرار دارد که 
۱۰5 میلیون هکتار تحت تأثیر فرســایش آبی و 3۰ میلیون 
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هکتار اراضی با فرســایش بادی تخریب می شــود که این 
تخریب در محدوده سه اکوسیستم جنگل، مرتع و بیابان اثر 
می گذارد. در این مســاحت ساالنه حدود 2 میلیارد و 75۰ 

میلیون تن خاک تخریب و از دسترس خارج می شود.
 

برخی  در  سیالب  وقوع  شاهد  اخیر  سال های  در   
مناطق کشور بودیم. آیا این سیالب ها باعث تخریب 
بیشتر منابع طبیعی است یا تخریب منابع طبیعی این 

سیالب ها را ایجاد کرده است؟
ســیل نشــانه تخریب اســت. خاک را تخریب و به شکل 
رســوب در دریا و اقیانوس و یا چاله های داخلی رســوب 
می دهد و عالوه بر خسارت به منابع طبیعی، خسارت جانی 
و مالی در پایین دست ایجاد می کند. به همین دلیل است که 

باید به منابع طبیعی توجه کرد.
در شرایط کنونی آمار دقیق از منابع طبیعی نداریم، به عنوان 
مثــال جنگل های زاگرس که 5 و نیم میلیون هکتار تخمین 
زده می شــود و به تدریــج در اثر تخریب بــه حدود زیر 4 
میلیون هکتار رسیده اســت. به زاگرس که یک اکوسیستم 
جنگلی محسوب می شــود دیگر نمی توان در شرایط فعلی 
جنگل اطالق کرد. در آن کشاورزی می شود، دام ها در مرتع 
چرا می کنند و از میوه ها و چوب درختان اســتفاده می شود. 
در ایــن حالت جنگل نمی تواند آب بــارش را حفظ کند. 
در همین جریان ســیالب 97 و 98 مشاهده کردیم. هر جا 
سیل آمد باالدست، جنگل بود. سیل در گلستان، مازندران، 
خرم آباد، ایالم و خوزستان و )مربوط به جنگل های کهکیلویه 
و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری مربوط به جنگل های 
زاگرس اســت(. اگر این جنگل ها تخریب نمی شد، مقدار 
قابل توجهی آب بارش را در خود جذب می کرد و این سیل 
وحشــتناک را ایجاد نمی کرد. در محاسبه ای در خصوص 
میزان تخریب این ســیالب اخیر در حــوزه آبخیز کرخه، 
کارون و دز میزان خاک فرســایش یافته یک میلیارد و 293 
میلیون و 348 هزار تن شــد و اگر عمق خاک کشاورزی را 
3۰ ســانتی متر در نظر بگیریم، این خاک معادل 33۱ هزار 
و 628 هکتار زمین کشــاورزی بوده که از دسترس خارج 

شده است.
برآورد می شود که ساالنه در کشور حدود ۱3۰ هزار هکتار 
پوشــش جنگلی و حدود 5۰۰ هزار هکتار پوشش مرتع در 
بخش اکوسیســتم مرتع و بیابان تخریب می شود. می دانید 
که پوشــش گیاهی نقش اساســی در حفاظت خاک دارد 
و می توانــد جلوی تخریب را بگیــرد، آب را نفوذ دهد و 

از روان آب جلوگیــری می کند و در نتیجه از وقوع ســیل 
جلوگیری و خاک را حفظ می کند.

 
منابع طبیعی در ۶۰ سال  کارشناسان  گفتید   شما 
اخیر به روند تخریب منابع طبیعی توجه کرده اند، آیا 

آماری از وقوع سیل در این محدوده ارائه شده است؟
بله. اگر آماری از وضعیت ســیل و تخریب در ایران نشان 
بدهیم، این آمــار می تواند اثرات تخریــب و بحران منابع 
طبیعی را بهتر توصیف کند. از ســال ۱33۰ تا ۱395 یعنی 
محدوده 65 ســال وضعیت ســیل و تخریب خاک به این 

شرح است:
در سال ۱33۰، 2۰5 مورد سیل داشتیم که به تدریج افزایش 
پیدا کرده است. در سال ۱395، 5۰6 سیل در نقاط مختلف 
کشــور اتفاق افتاد که تمامًا در اثر تخریب اکوسیستم های 
مرتع و بیابان و جنگل بوده اســت. در ســال ۱33۰ میزان 
خاک تخریب یافته که تبدیل به رســوب شــده حدود 5۰۰ 
میلیون تن بوده است. در سال ۱395 دو میلیارد 75۰ میلیون 

تن خاک تخریب و تبدیل به رســوب شــد و از دسترس 
خــارج و به دریــا و اقیانوس و یا چاله هــای داخلی وارد 
شده است، به عبارت دیگر میزان تخریب خاک 4۰۰ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. هر هکتار جنگل حدود ۱6۰۰ تا 
2۰۰۰ مترمکعب و هر هکتــار مرتع حدود 4۰ متر مکعب 
آب را در سفره های زیر زمین ذخیره و از روان آب و ایجاد 

سیل جلوگیری می کند.
 

مؤثر  تخریب های  این  ایجاد  در  را  عواملی  چه   
می دانید؟

اولین و شــاید مهم ترین عامل انسان است. 8۰ درصد این 
تخریب را به صورت تغییر کاربری انســان رقم زده است: 
تبدیل جنگل به کشاورزی و چرای دام در جنگل و تبدیل 

سیل نشانه تخریب است. خاک را 
تخریب و به شکل رسوب در دریا و 
اقیانوس و یا چاله های داخلی رسوب 
می دهد و عالوه بر خسارت به منابع 

طبیعی، خسارت جانی و مالی در 
پایین دست ایجاد می کند. به همین دلیل 
است که باید به منابع طبیعی توجه کرد
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مرتع به دیم زار، ویالسازی و ساخت وسازهای غیرمجاز که 
هنوز در عرصه منابع طبیعی قابل کنترل نیســت. 2۰ درصد 
مربوط به خشک ســالی و تغییر اقلیم اســت. خشک سالی 
در کشــور ما مربوط به امروز و فردا نیســت. 3 هزار سال 
ســابقه خشک ســالی داریم. کوروش در کتیبه دعا می کند 
که خدایا کشــورم را از سه چیز مصون بدار: خشک سالی، 
جنگ و دروغ. بین ۱2 تا ۱3 میلیارد مترمکعب بیش از حد 
معمول از آبخوان ها برداشــت می شــود. علت اصلی، حفر 
چاه هــای بدون مجوز و برداشــت بی رویه از این چاه ها و 

آبخوان هاست که رقم بسیار باالیی است.
اگر از امروز این روند را قطع کنیم 5۰ سال طول می کشد تا 
به وضع نرمال برسیم. ما باید سیاست گذاری و برنامه ریزی 
مدیریتی داشــته باشــیم و این کار یک وزارتخانه نیست و 
همه ارگان ها باید به این مهم توجه کنند که از این برداشت 

بی رویه جلوگیری کنیم.
البتــه تغییــر اقلیم مســاله مهم و مؤثــری در این تخریب 
اســت. تغییر اقلیم در خشک ســالی ها مؤثر است. یکی از 
مســائل مهمی که در چند ســال اخیر گریبان گیر ما شده و 
خشک سالی ایجاد کرده موضوع گردوغبار است که حدوداً 
تمام استان کشور را دربرمی گیرد. این گردوغبار که امروزه 
به غلط ریزگرد گفته می شــود ذرات زیر دو میکرون است، 
اما ریزگردها عناصر ریزی اســت کــه صبحگاهان در کنار 
دریاها و اقیانوس ها از بخــارات آب برمی خیزد، پس باید 
توجه شــود که بین ریزگــرد و گردوغبار باید تفاوت قائل 

شد.
این گردوغبار در جنوب و جنوب غرب و بیشتر استان ها از 

جمله آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، کردستان، خوزستان، 
اصفهان و گاهی تا تهران و استان های شمالی مثل مازندران 
و گیالن هم رسیده است، چرا که زمانی که این ذرات بسیار 
ریز باشــند بیشــتر در باال قرار می گیرند و حتی می توانند 
از فــراز البرز هــم عبور کنند و به اســتان های مازندران و 
گیالن هم می رسد. آنچه مسلم است این گردوغبار هم منبع 
داخلی و هم منبع خارجــی دارد و حدود 6۰ درصد منابع 
مربوط به خارج از کشــور است. از سودان از روی دریای 
سرخ از عربستان می گذرند و به ایران می رسند. منبع دیگر 
عراق اســت به علت ســدی که ترکیه روی دجله و فرات 
ساخته اســت، اراضی زیر کشت کاهش پیدا کرده و همین 

اراضی منبع تولید گردوغبار است.
برای حل این معضل، چاره ای نیست مگر از طریق کنوانسیون 
مقابله با بیابان زایی سازمان ملل )UNCCD( کشورها دور 
هم جمع شــوند و برنامه و طرحی برای بیابان زدایی ارائه 
کنند. بایــد توجه کنیم هیچ کدام از ما حاضر نیســتیم یک 
وجب از خاک کشورمان در دست دشمن باشد و برای این 
هدف در جنگ هشت ساله هزاران شهید دادیم، اما حاضریم 
خاک کشور به سادگی تخریب شــود و برای آیندگان غذا 

نباشد. چه تفاوتی وجود دارد! باید به این نکته بیندیشیم.
 

 راهکار شما برای حل معضالت در حوزه آبخیزداری 
چیست؟

در این میان تدویــن طرح های آبخیــزداری، بیابان زدایی، 
مرتــع داری و جنگل داری به عنوان یکــی از عناصر اصلی 
برخورد درست با مسائل منابع طبیعی مطرح بوده است. در 
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اثر شــرایط بحرانی حاضر نیز کارشناسان بر این باورند که 
می توان مشکالت منابع طبیعی کشور را به صورت علمی و 
فنی بررسی و بر اســاس آن برنامه مناسبی طراحی و اجرا 
کرد؛ بنابراین باید به مهندسی ارزش توجه کنیم. هر بخشی 
از دیدگاه خود به مشکل نگاه می کند و درصدد حل مشکل 
اســت و راه حل ارائه می دهد. ما باید نگاه دینامیکی و پویا 
داشته باشیم. باید اکوسیســتم را بشناسیم و با توجه به آن 
برنامه کالن ارائه دهیم. برای 5۰ سال آینده برنامه ریزی کنیم. 
راهبرد کالن در هر بخش داشــته باشیم تا بتوانیم مدیریت 
خدمات اکوسیســتمی را تعیین کنیم؛ بنابراین معتقدیم که 
واحــد کاری منابع طبیعی باید حوزه آبخیز باشــد. اگر به 
تعریف حوزه آبخیز توجه کنیم که در آن ســه اکوسیســتم 
جنگل، مرتع و بیابان قرار گرفته است )البته در جنگل های 
شــمال، جنگل و مرتع قرار دارد( یــک حوزه آبخیز را در 
شــرایط کنونی چند مدیر اداره می کنند. همان طور که گفتم 
در باالدســت آبخیزداری در میان بند مرتع و در پایین دست 
بیابان قرار گرفته است؛ بنابراین در این روش که چند مدیر 
یک حوزه آبخیز را اداره می کننــد به جای اینکه هم افزایی 
مثبت داشــته باشند در بیشــتر مواقع اثرات و فعالیت های 

مثبت آنان خنثی می شود.
دوم، تغییــر نگرش مدیران و سیاســت گذاران از ســمت 
راه برد درمان به ســمت راه برد پیشــگیری است. بی شک 
اصالح ساختارهای کشاورزی و منابع طبیعی برای کاهش 
خسارات ناشی از رخدادهای طبیعی نظیر سیل بسیار کمتر 
و منطقی تر از هزینه هایی است که باید برای جبران خسارت 

متحمل شد.
راه حل سوم، تهیه اطلس اراضی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور به منظور تثبیت کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر 

کاربری اراضی.
چهارم، بررســی مســائل اقتصادی و اجتماعی به ویژه در 
حوزه های آبخیز از مهم ترین مسائل قابل بررسی است که با 
توجه به فقر مردم در این نواحی موجب استفاده بی رویه از 
اراضی و تخریب آن می شــود. مردم باید بخشی از طرح ها 
باشــند و بدانند طرح برای آنان منفعــت دارد. باید به هر 

نحوی همکاری مردم را جلب کرد.
پنجــم، با توجه به زودبازده بودن پروژه های منابع طبیعی و 
مشــارکت پذیری باالی مردم لزوم برنامه ریزی و مشارکت 
مردمی باید مورد توجه قرار گیرد. علت اساسی موفق نبودن 
طرح های منابع طبیعی عدم مشارکت مردم در طرح هاست.

ششــم، لزوم تغییر جدی دیــدگاه از مدیریت انتزاعی مثل 

حکمرانــی آب به مدیریت جامــع حوزه های آبخیز یعنی، 
حکمرانی جامع حوزه آبخیز است.

راه حل هفتم، لــزوم بازنگری در مأموریت دســتگاه های 
اجرایی، آموزشــی و پژوهشــی به منظــور کاربردی کردن 
برنامه های درسی اســت تا بخش های بین رشته ای تقویت 
و شــرایط برای تربیت نیروهای مناسب با دید افق وسیع تر 

فراهم شود.
 

 پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی چرا اتفاق 
افتاد و چه عوارضی برای منابع طبیعی به دنبال داشته 

است؟
در گذشــته حــدود 65 درصد روستانشــین و 35 درصد 
شهرنشــین بودند و در حال حاضر این آمار معکوس شده 
اســت و همه این مسائل ریشه در مشکالت اقتصادی دارد. 
روســتا توان اقتصادی معینی دارد و با افزایش جمعیت کار 
در روســتا کمتر می شود و جوانان در جست وجوی کار به 
شــهرها کوچ می کنند. کرج در 5۰ ســال گذشته جمعیت 

بســیار محدودی داشت و االن دومین شــهر بعد از تهران 
اســت. دولت باید به بخش کشــاورزی در روســتا توجه 
بیشتری کند. متأســفانه نبود وضعیت اقتصادی مناسب این 

ناهنجاری ها را در کشور دامن می زند.
یک مثال در این زمینه، شــهر تهران است. تهران با کمبود 
آب درگیر است، طالقان آخرین امید تهران برای آب شرب 
است. تهران حداکثر برای 5 میلیون نفر توان و ظرفیت دارد. 
آخرین مرحله انتقال آب به تهران انجام شــد. پس ازآن چه 
باید کرد؟ باید به این مسائل توجه شود. باید قوانین ویژه ای 
وضع شود برای اینکه بتوانند مردم در شهرها و روستاهای 
خود ساکن شــوند و وضعیت اقتصادی آنها تقویت شود. 
در تهران در شــرایط آلودگی هوا، افرادی که وضعیت مالی 
مناســبی دارند، به شــهرهای دیگر می روند، ولی کســانی 

بی شک اصالح ساختارهای کشاورزی و 
منابع طبیعی برای کاهش خسارات ناشی 

از رخدادهای طبیعی نظیر سیل بسیار 
کمتر و منطقی تر از هزینه هایی است که 

باید برای جبران خسارت متحمل شد
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کــه برای امرار معــاش خود باید هــر روز در تهران و در 
خیابان هایش بمانند، چه باید کنند.

 
 را حل کالن شما به عنوان متخصص در این حوزه 

مشکل چیست؟
باید از متخصصان فن اســتفاده کننــد و اصول کلی برای 
آمایش ســرزمین طراحی و اجرا کنیم. شــاید این آمایش 

سرزمین بتواند تنگناهای موجود را کاهش دهد.
 

به  سخن  آبخیزداری  از  که  زمان  هر  دکتر  آقای   
میان می آید به فعالیت های سازه ای اشاره می شود. آیا 

آبخیزداری منحصر به سازه است؟
اول بهتر اســت حوزه آبخیز را تعریف کنیم. حوزه آبخیز 
محدوده توپوگرافی اســت که تمام جریان های آبی به یک 
بستر اصلی می ریزد و از یک خروجی خارج می شود. در این 
محدوده اکوسیستم های جنگل، مرتع و بیابان قرار گرفته اند 
و اکوسیستم دست ساز کشاورزی در بین آنها استقرار یافته 

اســت و مردم با گرایش های قــوی و جنگلی به کار تولید 
مشــغول هســتند. با توجه به اینکه مدیریت منابع طبیعی 
)جنــگل، مرتع و بیابان( در حوزه آبخیــز قرار دارند )البته 
تغییرات از اکوسیســتم ها در جنگل های شــمال در بعضی 
مناطق متفاوت اســت( بنابراین توصیه می شود که مدیریت 
منابع طبیعی در قالب حوزه های آبخیز سامان دهی شود که 
هم از نظر نیروی انســانی- هزینــه مقرون به صرفه بوده و 
هم از نظر مدیریت جامع مناسب تر خواهد بود، در شرایط 
کنونی 7۰ درصد کار آبخیزداری با سازه است و 3۰ درصد 
شــاید هم کمتر با پوشــش گیاهی است. این باید برعکس 
باشد. ما به عنوان کارشناسان منابع طبیعی باید خاک را حفظ 
کنیم. اگر بتوانیم یک بوته سبز کنیم، کاری را انجام داده ایم. 
اگر به جای کاشــت و حفظ گیاهان سازه بزنیم، این سازه 

جلوی رســوب را می گیرد. وقتی باالدست پوشش درست 
نداشته باشد خاک تخریب می شود و پشت این سازه جمع 
می شود. باید دیدگاه آبخیزداری عوض شود و احیا پوشش 
گیاهی در اولویت قرار گیــرد. رویکرد آبخیزداری باید به 
جای اجرای پروژه های ســازه ای پروژه های تلفیقی زیست 
مهندسی )بیولوژیک( در سطح دامنه ها انجام دهد و از زدن 

سازه ها در موارد خاص استفاده شود.
 

 شما از فرهنگ منابع طبیعی سخن گفته اید. چگونه 
می توان این فرهنگ را در کشور ایجاد کرد؟

متأســفانه، امروزه هرم نیروی انســانی در کشور با مشکل 
مواجه شــده اســت. همه می خواهند به سمت تحصیالت 
تکمیلــی بروند. حجم بســیار زیــادی از دانشــگاه ها را 
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی اشغال کرده اند. در گذشته 
تکنیسین ها کار عملی را به مردمان در جنگل، مرتع و بیابان 
آموزش می دادند. ولی با رفتن به سمت تحصیالت تکمیلی 
این بخش متوقف شــده است. در گذشــته آموزشگاه های 
زیادی داشــتیم که متخصص تربیت می کــرد که برخی از 
این آموزشــگاه ها به دانشگاه تبدیل شد. این کمبود نیروی 
انسانی در بخش منابع طبیعی وجود دارد، لذا باید تکنسین ها 
تربیت شوند و به بخش های مختلف بروند و کار کاربردی 
و فرهنــگ منابع طبیعی را به مردم آمــوزش دهند. ترویج 
آموزش از مسائل بســیار مهم در بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی اســت. جا دارد که وزارت جهاد کشاورزی به این 
بخش توجه و نیروی انســانی مورد نیــاز را در این بخش 

تربیت کند.

با  ارتباط  در  شما  توصیه  مهم ترین  پایان،  در   
طرح های منابع طبیعی چیست؟

پایش و ارزیابــی طرح های منابع طبیعی از اساســی ترین 
وظایــف مدیــران منابع طبیعی کشــور اســت. مدیریت 
حوزه های آبخیز شامل مجموعه اقدامات مدیریتی است که 
برای حفظ، احیا و بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده 
در یک حوزه آبخیز اجرا شــود، ولی به دلیل عدم پایش و 
ارزیابی شــرایط کنونی نمی توان در مورد موفقیت یا عدم 
موفقیــت آن داوری کــرد. باید پایــش و ارزیابی، مدنظر 
مدیران منابع طبیعی باشــد و این پایــش باید به نهادهای 
خارج از ســازمان های اجرایی واگذار شود. در مورد پایش 
و ارزیابی طرح های منابع طبیعی بحث طوالنی است و باید 

در مورد آن جداگانه به آن پرداخته شود.

باید تکنسین ها تربیت شوند و به 
بخش های مختلف بروند و کار کاربردی و 
فرهنگ منابع طبیعی را به مردم آموزش 

دهند. ترویج آموزش از مسائل بسیار مهم 
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است
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دکتـر محمدعلـی ابراهیم زاده موسـوی، عضـو هیأت علمی پردیس کشـاورزی و اسـتاد 
نمونـه دانشـگاه تهران اسـت. ایشـان فعالیت ها و مقاالت متعـددی در حوزه »فـراوری و 

صنایع غذایـی« دارد.
لیـال احمـدی در گفت وگـو بـا دکتـر ابراهیم زاده موسـوی بـه واکاوی صنایـع غذایی و 

بسـته بندی در ایـران پرداخته اسـت.

دکتر محمدعلی ابراهیم زاده موسوی، استاد دانشگاه تهران:

ارزش صنایع غذایی جهان ۳۵۰۰ میلیارد یورو است 
دانشگاه ها می توانند ارزش افزوده صنایع غذایی کشور را 

تا هدف ۱۲۰ میلیارد دالر پشتیبانی نمایند

 آقای دکتر با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت 
کردید، لطفاً درباره اهمیت صنایع غذایی در جهان و 

ایران بگویید؟
اجــازه بدهید با ذکر آماری از ارزش غذایی شــروع کنیم. 
ارزش جهانــی صنایع غذایی 35۰۰ میلیارد یورو اســت. 
ارزش تولیدات صنایع غذایــی در ایران حدود 4۰ میلیارد 
دالر برآورد می  شــود. ۱2 درصــد کارگاه های صنعتی، ۱5 
درصد اشــتغال، ۱2 درصد سرمایه گذاری، 8 درصد ارزش 
افــزوده، 7 درصد صادرات صنعتی اختصــاص به صنایع 
غذایی دارد. ســرانه ارزش افزوده صنایع غذایی در کشور 

حدود 5۰۰ دالر است.
 

 نقش دانشگاه ها در صنایع غذایی کشور چه اندازه 
است؟

دانشــگاه های درجه یک کشــور نقش عمــده ای در ارتقا 
وضعیت صنایع غذایی کشــور داشته و دارند، لیکن انتظار 
می رود با توجه به پتانسیل های بسیار زیاد در صنایع غذایی، 
دانشــگاه ها با پشــتیبانی علمی و فناوری صنایع غذایی و 
به کارگیــری فناوری های نویــن و دانش روز باعث جهش 
صنایع غذایی شوند و صنایع غذایی را برای افزایش ارزش 
افــزوده تا هــدف ۱2۰ میلیارد دالر پشــتیبانی نمایند. این 
هدف گذاری می  تواند خط مشی دانشگاه های درجه یک را 
برای ارتباط گسترده تر با صنایع غذایی کشور ترسیم نماید.

 
به  بفرمایید صنایع غذایی صرفاً  اگر ممکن است   

صنایع  یا  و  می پردازد  غذا  به  کشاورزی  مواد  تبدیل 
بسته بندی را شامل می شود؟

صنایع غذایی بخشــی از زنجیره غذا و زیست فرآورده ها 
محسوب می شود که وظیفه آن فراوری مواد اولیه، محصوالت 
کشاورزی با هدف نگهداری و افزایش ارزش افزوده است. 
بســته بندی مواد غذایی نیز بخشی از صنایع غذایی در یکی 
از حلقه های فراوری مواد غذایی است که هدف آن حفاظت 
از ماده غذایی و افزایــش ماندگاری و قابلیت بازاریابی آن 

است.

 صنایع بسته بندی را در ایران چگونه می بینید؟
صنایع بســته بندی در ایران طی دو دهه گذشته رشد بسیار 
خوبی داشــته اســت و همچنان رو به رشد است. در حال 
حاضر دســتگاه های بســته بندی در داخل کشور طراحی و 
ساخته می شــود و بخش عمده ای از مواد بسته بندی نیز در 
داخــل ایران تولید می گردد. به جز بســته  بندی  های قوطی 
فلزی که ورق آن وارداتی است. سایر مواد اولیه بسته بندی 

در داخل ساخته می گردد.
 

 چه چالش هایی در این حوزه در کشور وجود دارد؟
چالش عمده بســته بندی در کشــور هزینه باالی بعضی از 
مواد اولیــه وارداتی و گرانی قیمت تمام شــده آن ها و نیز 
فناوری های نوین در بسته بندی است که هنوز در ایران رشد 
بایســته خود را پیدا نکرده اســت. دانشگاه ها در این زمینه 
می توانند کمک زیادی به صنایع بسته بندی و هوشمندسازی 
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آن بنمایند.
 

 ظروف بسته بندی حاوی مواد پالستیکی در دهه های 
استفاده  غذایی  مواد  بسته بندی  در  همچنان  اخیر 

می شود؟
متأسفانه مواد اولیه پالستیکی بخش عمده صنایع بسته بندی 
را تشــکیل می دهد. علت اصلی ایــن موضوع پایین بودن 
آنهاســت و بســته بندی های زیســت تخریب پذیر  قیمت 
همچنان به دالیل زیر سهم عمده ای از مواد اولیه بسته بندی 

را نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان پیدا نکرده است.
الــف. پایین بــودن مقاومت مکانیکی و قــدرت ممانعت 

کنندگی زیست بسپارها.
ب. باال بودن قیمت مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر
ج. در دسترس نبودن مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر

البته در کشوری مثل ایران که ضایعات و محصوالت جانبی 
کشاورزی بسیار زیاد است، می توان از این مواد برای تولید 
مواد بسته بندی و ظروف یک بارمصرف استفاده کرد. موادی 

مثل باگاس نیشکر از این دسته مواد به شمار می  رود.
 

قابل تجزیه  مواد  با  مواد پالستیکی  آیا جایگزینی   
امکان پذیر است؟

در خصوص تولید مواد بســته بندی زیســت تخریب پذیر 
تحقیقات گســترده ای در دانشگاه تهران انجام شده است و 
نتیجه آن تأسیس چندین شرکت تولیدی است که در حال 

حاضر مواد بسته بندی یک بار مصرف تولید می  کنند.
 

 آیا بسته بندی مواد غذایی و انواع آن در مواد غذایی 
تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد می کنند؟

بعضی از مواد بســته بندی می  تواننــد باعث ایجاد تغییرات 
شیمیایی، فیزیکی و حتی چشایی در مواد غذایی شوند که 
برای همه این موارد راه حل های علمی و قابل انجام وجود 

دارد که بسیاری از آنها نیز در صنایع بکار گرفته می شود.

 مواد غذایی کنسرو شده تا چه اندازه قابل اعتماد 
هستند؟

روش کنســرو کردن مــواد غذایی یکــی از قدیمی ترین 
روش هــای نگهداری مــواد غذایــی در زمان های طوالنی 
اســت و هم چنان کاربردهای خود را دارد. مثاًل در شرایط 
بحران هــای اجتماعــی، کوهنوردی، مصــارف نظامی و... 
کنسرو بهترین روش به حساب می آید. لیکن در حال حاضر 

بــا توجه به تغییر الگوی مصــرف در جوامع مختلف مواد 
غذایی کمتر فرآوری شــده و تازه ترجیح داده می  شــوند. 
در مجموع می توانیم عرض کنیم محصوالتی که به درســتی 
کنســرو شده باشــند هیچ جای نگرانی برای مصرف کننده 

باقی نمی  گذارد.
 

و  فراوری  در  غذایی  صنعت  جدید  دستاوردهای   
بسته بندی چیست؟

فناوری های نوین بسته  بندی منجر به تولید مواد بسته بندی 
فعال شده است که می تواند بدون فرآیندهای حرارتی ماده 
غذایی را به صورت تازه تا مدت قابل قبولی نگهداری کرد. 
از این کارهای جدید می توانم به یکی از مواد بســته  بندی 
فعال که طی تحقیقات مشــترک دانشــگاه تهران با صنعت 
تولید شــده و برای بسته بندی پسته تازه مورد استفاده قرار 

گرفته است.
 

 درباره صنعت نوشابه سازی بگویید با وجود عالقه 
می شود  گفته  چرا  دارد  که  زیادی  طرفداران  و  زیاد 

نوشابه مضر است؟
در مورد صنعت نوشابه سازی رسانه ها تا حد زیادی اغراق 
می کنند. مصرف سرانه نوشابه در کشور ما حدود 32 لیتر در 
سال است که در مقایسه با بسیاری از کشورها مثل آمریکا با 
2۰۰ لیتر و اروپا که بیش از 65 لیتر است قابل قیاس نیست. 
انتقاد اصلی که به نوشــابه های گازدار وارد می شود وجود 
قند و بعضی از مواد افزودنــی مثل رنگ و نگه دارنده های 
شیمیایی است که در سایر مواد غذایی نیز مصرف می شود. 
به طورکلی می  توانم عرض کنم کــه زیاده روی در مصرف 
هر ماده غذایی حتی آب نیز توصیه نمی شــود. در دانشگاه 
با کمک صنعت تحقیقات گســترده ای را جایگزین شکر و 
افزودنی ها در صنایع نوشابه ســازی انجام داده ایم که نتایج 
آن در بعضــی از کارخانجات مواد غذایی کشــور در حال 

تولید است.

چه  غذایی  صنایع  متخصص  و  استاد  به عنوان   
توصیه ای به دانشجویان این رشته دارید؟

توصیه ای که به دانشجویان رشــته صنایع غذایی دارم این 
است که به آینده کاری خود خیلی امیدوار باشند و در دوره 
تحصیل سعی کنند تا آنجا که می توانند تالش کنند بر دانش 
و مهارت خود بیفزایند و قــوه خالقیت خود را در دوران 

تحصیل شکوفا کنند.
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بازی هـای ویدئویـی و رایانـه ای نـه تنهـا ابـزاری بـرای سـرگرمی و آمـوزش به شـمار 
می رونـد، بلکـه بـر دیگـر جنبه هـای فرهنـگ نیـز تأثیـر می گذارنـد. امـروزه بازی های 
ویدئویـی و رایانـه ای بـه بخش جدانشـدنی زندگی کـودکان و نوجوانان تبدیل شـده و 
در روزهـای کرونایـی هم نشـینی کـودکان با بازی هـای رایانـه ای و ویدئویی بـه عنوان 
چالشـی جـدی بـرای والدین مطرح شـده که مزایـا و معایبی را بـا خود به همـراه دارد. 
 بـا توجـه بـه اهمیـت این موضـوع، مینـا راسـتی، دانشـجوی کارشناسـی ارشـد علوم 
ارتباطـات دانشـگاه تهـران بـا دکتر مسـعود کوثری دانشـیار دانشـکده علـوم اجتماعی 
دانشـگاه تهـران در ارتبـاط با بازی هـای ویدئویی و رایانه ای به گفت وگو نشسـته اسـت 

کـه در ادامـه می خوانید.

دکتر مسعود کوثری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

مسئولیت اجتماعی امری مهم در بازی های رایانه ای است 
بازی های رایانه ای نوعی »غرق شدگی« را برای افراد ایجاد می کنند

 بازی های رایانه ای ما را وارد عصر جدیدی به نام 
عصر بازی کرده اند

مسعود کوثری دانشیار دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران در خصوص تغییراتی که بازی های رایانه ای بر زندگی 
افراد گذاشــته و جهان ما را تغییر داده اند، گفت: بازی های 
رایانه ای ما را وارد عصر جدیدی به نام عصر بازی کرده اند 
که با توجه به تغییرات ایجاد شــده، بررســی ابعاد مختلف 
آن ضروری اســت. بازی های رایانه ای امکان تجربه کردن 
شرایطی مانند مشارکت در جنگ ها، ماجراجویی، مسابقات 
اتومبیل رانی و… را که در شــرایط عادی تجربه کردن آن 
مستلزم صرف زمان، پول و خطر بوده را فراهم کرده است.
کوثری تصریح کــرد: البته این امر بــا بازی های رایانه ای 
گســترش زیادی یافته اســت چــرا که در گذشــته هم، 
شبیه سازهایی بودند که به صورت آنالوگ این امر را فراهم 
می کردند اما با بازی های رایانه ای، دایرۀ این تجربیات کاماًل 
گسترش پیدا کرده است بنابراین انسان فرصت تجربه کردن 
کارهایــی را پیدا می کند که در گذشــته تجربه کردن آن به 

سادگی میّسر نبود.

برای  را  شدگی«  »غرق  نوعی  رایانه ای  بازی های   
افراد ایجاد می کنند

دانشــیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان این 

نکته که بازی های رایانه ای نوعی »غرق شدگی« را برای افراد 
ایجاد می کنند، ادامه داد: بازی های رایانه ای یک »ســطح« و 
یک »عمق« دارند. به عبارت دیگر چون بازی های رایانه ای 
این امکان را فراهم می کنند تا ما از ســطِح صفحه کامپیوتر 
بگذریم و به داخل بازی برویم، نوعی غرق شدگی را برای 

فرد فراهم می کند؛ گویی که ما درون بازی قرار داریم.

وی افزود: ابزار و وســایلی که در گذشــته بــا آن ها بازی 
می کردیم، به صورت شــیء یا ابژه بیرون از ما قرار داشتند 
و بــا آن ها در تماس بودیم امــا بازی های رایانه ای ما را به 
درون خود برده و امکان تجربۀ عمیق تری را فراهم می کنند.

را  دیگری  فضای  در  زندگی  رایانه ای  بازی های   
محقق می کنند

مســعود کوثری ایجــاد و تجربۀ »فضــا« را امری مهم در 
بازی های رایانه ای عنــوان کرد و گفت: بازی های رایانه ای 
فضای جدیدی را برای مخاطب تولید کرده که در گذشته به 
این وسعت وجود نداشته است. در گذشته افراد و مخاطبان، 
بیشــتر با فضاها و مکان های فیزیکی در ارتباط بودند. البته 
با پیدایش تلویزیون و سینما تجربۀ فضا، گسترش پیدا کرد؛ 
چرا که این رسانه ها تجربۀ فضاهایی که واقعی نیستند اما از 

فضاهای واقعی فیلمبرداری شده اند را فراهم کردند.

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 45

شماره 128 / بهمن و اسفند 1399



دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خاطرنشان 
کرد: در کنار ایجاد تجربۀ فضا، تجربه های روایت کردن هم 
تغییر کرده است. به بیان دیگر، در گذشته ارتباط و روایت 
ما با رســانه ها بیرونی بوده اما بازی های رایانه ای، روایت و 

تجربه های جدیدی را برای افراد فراهم کرده است.

فراهم  افراد  برای  را  جامعه پذیری  نوعی  بازی ها   
کرده است

کوثری ساخِت بازی های رایانه ای را بر اساس روایت های 
خاصی تلقی کرد و گفت: بازی ها بر اساس روایت خاصی 
ســاخته می شوند و آن روایت، کشف فضاست. این کشف 
در رســانه های دیگری مانند رمان، رادیــو، تلویزیون و به 
نوعی در عصر کتابت تفاوت دارد. بنابراین کشــف روایت 
از طریق فضا، چیزی اســت که بازی های رایانه ای برای ما 

فراهم کرده اند.
وی تأکید کرد: شــیفتگی و مســحور شــدن کــودکان و 
نوجوانــان به بازی های رایانه ای نشــان می دهد که بازی ها 

نوعی جامعه پذیــری را برای کــودکان، نوجوانان و حتی 
افراد بزرگســال فراهم کرده است که در گذشته و از طریق 
بازی های ســنتی به این وسعت و گستردگی وجود نداشته 

است.

بازی ها  در  که  امری  فرهنگ«؛  شدن  »بازی گونه   
تحقق می یابد

مسعود کوثری با اشــاره به تأثیر بازی ها بر فرهنگ روزمره 
و »بازی گونه شــدن فرهنــگ« گفت: بازی هــای رایانه ای 
ســازوکاری دارند که مســتلزم کلیک کردن، انتخاب کردن، 
تغییر دادن و به عبارتی مســتلزم نوعی تعامل و کنش متقابل 
بین انسان و عناصر بازی است. این تعامل و کنش و واکنش 
)انتخاب کردن، گزینش کردن، ساختن، ویران کردن و حتی 

دوســت یابی( به نوعی، عمل فرهنگ ســازی تلقی می شود 
چــرا که در آن نوعی تعامل اجتماعی نهفته اســت. بنابراین 
در بازی های رایانه ای هم فرایند فرهنگ سازی اتفاق می افتد 
و مخاطبان با بازی کردن، سطحی دیگر از فرهنگ را تجربه 

می کنند.

به  منجر  بازی ها  در  سنی  رده بندی  سیستم های   
افزایش آگاهی خریداران می شود

دانشیار دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشــاره به »سیستم های رده بندی 
سنی« خاطرنشــان کرد: بازی های رایانه ای برای گروه های 
ســنی مختلفی ساخته می شــود و در هر سنی مشتری های 
خاص خــود را دارد. در جهان هم سیســتم های رده بندی 
ســنی مختلفی وجود دارد که از طرف انجمن های مردمی 
هدایت می شوند و به رده بندی بازی ها می پردازند. همچنین 
هر تولیدکنندۀ بازی موظف اســت برچسب ردۀ سنی را بر 
روی بازی قید کند تا والدین یا خریداران از آن مطلع شوند.
کوثری با اشــاره به سیستم رده بندی سنی بازی های رایانه ای 
در ایران عنوان کرد: حدود 6 یا 7 ســال پیش بنیاد بازی های 
رایانه ای توسط شــورای عالی انقالب فرهنگی تأسیس شد. 
این بنیاد با بررسی بازی های تولید شده، نظامی برای رده بندی 
سنی پیشنهاد کرده اســت. همچنین هولوگرام هایی را برای 
درج رده بندی سنی بر روی بازی های رایانه ای تولید کرده اند.

رایانه ای«  بازی های  »سواد  کرونایی  روزهای  در   
بیشتر از قبل ضرورت دارد

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پاسخ به 
این سوال که شــیوع ویروس کرونا و قرنطینه چه شرایطی 
را برای کودکان و نوجوانان فراهم می کند، با تأکید بر لزوم 
ســواد بازی های رایانه ای گفت: با توجه به زندگی شهری 
و شــیوع ویروس کرونا و قرنطینه هــای خانگی، کودکان 
و نوجوانان بیشــتر از گذشته به ســراغ بازی های رایانه ای 
می روند. در چنین شرایطی نیاز به سواد بازی های رایانه ای 
برای والدین و حتی کودکان و نوجوانان احساس می شود.

وی یادآور شد: قرنطینه و در خانه ماندن به این معنا نیست 
که تمام وقت خــود را صرف بازی های رایانه ای کنیم چرا 
که بازی کردن در ســاعات طوالنی منجر به آثار خستگی و 
روانشناختی مانند آســیب های فیزیکی یا تیک های عصبی 
می شود که حتی پزشــکان هم به این سندروم ها که در اثر 
بازی کردن طوالنی ایجاد می شــود، اشاره کرده اند. بنابراین 

با توجه به زندگی شهری و شیوع 
ویروس کرونا و قرنطینه های خانگی، 

کودکان و نوجوانان بیشتر از گذشته به 
سراغ بازی های رایانه ای می روند. در 
چنین شرایطی نیاز به سواد بازی های 
رایانه ای برای والدین و حتی کودکان و 

نوجوانان احساس می شود

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 128 / بهمن و اسفند 1399

46



باید به فکر بازی هــای جایگزین عملی و مبتنی بر حضور 
همگان باشیم که در عین حال مفرح و سرگرم کننده باشد.

 رعایت مسئولیت اجتماعی امری مهم در بازی های 
رایانه ای است

مســعود کوثری با اشــاره به حقوق کــودکان و نوجوانان 
تأکید کرد: بازی های رایانه ای جذابیت های بســیاری دارد 
اما ممکن اســت کودکان یا نوجوانان متوجه نباشند که چه 
بازی ای را مصرف می کننــد. به همین منظور گاهی اوقات 

حقوق کودکان و نوجوانان در این زمینه رعایت نمی شود.
دانشیار دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران رعایت 
مســئولیت اجتماعی در بازی های رایانه ای را مهم تلقی کرد 
و گفت: هر کاال یا خدمتی که مصرف کننده، مصرف می کند؛ 
نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی را برای تولیدکننده خدمت 
یا کاال ایجــاد می کند. بازی های رایانــه ای نیز از این قاعده 
مستثنا نبوده و چنین مسئولیتی متوجه تولیدکنندگان و والدین 
است تا از زیاده روی در مصرف آن جلوگیری کنند و مانع از 
آسیب دیدگی کودکان و نوجوانان شوند. این یک »مسئولیت 
اجتماعی« است که بر عهدۀ تولیدکنندگان بازی و والدین به 

منظور نظارت در مصرف بازی ها قرار دارد.

افزایش  به  منجر  لزوماً  رایانه ای  بازی های   
پرخاشگری نمی شود

کوثری با بیــان دیدگاه های مختلف درباره اثرات بازی های 
رایانه ای گفت: عده ای از روان شناســان و روان پزشــکان 
معتقدنــد کــه بازی های رایانــه ای نقــش تخلیه کنندگی، 
کاتارســیس یا پاالیش دارند. به عبــارت دیگر بازی های 
رایانه ای را سبب تخلیه انرژی ذخیره شده در افراد می دانند 
که ممکن است در آینده منجر به پرخاش و خشونت شود. 
به همین منظور نقشی ایمنی بخش برای بازی های رایانه ای 

قائل هستند.
وی ادامه داد: عدۀ دیگری از روان شناســان و روان پزشکان 
معتقدند که بازی های رایانه ای و بازی های خشــن، روحیۀ 
خشن و خشــونت و یا میزان اســترس و اضطراب را در 
افراد باال می برند. البته تحقیقات نشان می دهد که بازی های 
رایانــه ای و بازی های خشــن لزومًا منجر به خشــونت و 

افزایش پرخاشگری نمی شود.
دانشــیار دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران تصریح 
کرد: عده ای از محققان معتقدند که تحت شــرایطی خاص، 
بازی های رایانه ای خشــن، روحیۀ پرخاشگری را در افراد 

افزایش می دهد. اگر فرد در محیط فیزیکی خشــن زندگی 
کند، خشــونت در بازی ها قطعًا تأثیر بیشتری دارد و آن را 
تشدید می کند. برای بسیاری از افراد هم که این شرایط مهیا 
نیســت، پرخاشگری یا خشــونت بازی ممکن است کوتاه 

مدت باشد و به آثار درازمدت پرخاشگری منجر نشود.

 بیشتر از گذشته به »بازی های رایانه ای« فکر کنیم
مســعود کوثری بازی ها را نوعی رســانۀ جدید عنوان کرد 
و گفت: بازی ها نوعی رســانۀ جدید هســتند که با شــیوۀ 
رســانه های جمعی تفاوت دارند. به عبارت دیگر بازی ها، 
رســانۀ جمعی به شــیوۀ تلویزیون و یا رادیو نیســتند. در 
واقع بازی ها به مثابه رســانه های میانه ممکن است همزمان 
چندین نفــر را مانند بازی های برخط یا آنالین درگیر کند. 
در برخی از موارد هم می توانند به مثابه رســانۀ فردی مانند 

بازی های آفالین، محتوا را به فرد منتقل کند.
وی ادامه داد: صنعت بازی به مثابۀ بخشی از صنعت بزرگ 
فرهنگ، در چندسال اخیر گردش مالی بسیار بزرگی )حتی 

بیشتر از هالیوود( داشته است. بنابراین همان معضالتی که 
صنعت فرهنگ در سینما، رمان و سایر محصوالت فرهنگی 
مانند خشــونت، برهنگی و.... با آن درگیر اســت، قطعًا در 
صنعت بازی هم وجود دارد و به نوعی می تواند ابزار سلطه 

باشد.
دانشــیار دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران در پایان 
تأکید کرد: باید به بازی های رایانه ای بیشــتر از گذشته فکر 
کرد؛ چرا که دامنه آن ها روز به روز گسترده تر شده و موارد 
استفاده و سوءاستفاده از آن ها نیز متنوع تر می شود. صنعت 
بازی به عنوان یکی از صنایع رو به رشــد باید جدی گرفته 
شــود و تحقیقات متعددِ جامعه شــناختی، روان شــناختی، 
اقتصادی و… صورت بگیرد تا به صورت چشــم و گوش 

بسته با آن موافقت یا مخالفت نکنیم.

هر کاال یا خدمتی که مصرف کننده، مصرف 
می کند؛ نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی 
را برای تولیدکننده خدمت یا کاال ایجاد 
می کند. بازی های رایانه ای نیز از این 
قاعده مستثنا نبوده و چنین مسئولیتی 

متوجه تولیدکنندگان و والدین است تا از 
زیاده روی در مصرف آن جلوگیری کنند
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دکتر مهرداد رئیسی دهکردی، اســتاد دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های 
فنی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه پژوهشی توربوماشین های آبی است. رشته تخصصی 
ایشــان مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی است و در حوزه های تخصصی مرتبط 
با توربوماشــین ها فعالیت های پژوهشی و آموزشی بسیاری انجام داده اند. ۸۰ مقاله در 
مجالت بین المللی منتشــر و ۶۰ مقاله در کنفرانس هــای بین المللی ارائه داده اند. دکتر 
رئیســی در زمینه تخصصی توربو ماشــین ها، Associate Editor مجله بین المللی 

Fluid Machinery and Systems )IJFMS( است.
 لیال احمدی،  با موضوع انســتیتو توربوماشین های آبی از مؤسسات زیرمجموعه معاونت 
پژوهشی دانشگاه تهران، گفت و گویی با دکتر مهرداد رئیسی دهکردی انجام داده است. برای 

آشنایی بیشتر با این مؤسسه و فعالیت های آن با ما همراه باشید.

 دکتر مهرداد رئیسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

توربوماشین های آبی قلب صنعت هستند 
بهینه کردن عملکرد پمپ ها در صرفه جویی مصرف انرژی نقش مهمی دارد 

 آقای دکتر با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت 
کردید لطفاً بفرمایید مؤسسه پژوهشی توربوماشین های 

آبی دانشگاه تهران با چه هدفی تأسیس شد؟
مؤسسه پژوهشــی توربوماشــین های آبی در سال ۱383 
توســط رئیس وقت پردیس دانشــکده های فنی دانشگاه 
تهران جنــاب آقای دکتر نیلی و وزیــر وقت نیرو جناب 
آقای مهندس بیطرف تأسیس شد. از زمان تأسیس مؤسسه 
تا ســال ۱397، استاد محترم و برجســته کشور در حوزه 
توربوماشین ها جناب آقای دکتر نوربخش ریاست مؤسسه 
را به عهده داشــتند و از ســال ۱397 تاکنون نیز این جانب 
در مؤسســه خدمت می کنم. هدف اصلی از تأســیس این 
مؤسسه، اســتفاده از ظرفیت های دانشگاه به منظور تربیت 
نیروهای متخصص نخبه و کمک به صنعت آب و برق بوده 
است تا از اســتحکام ارتباط صنعت و دانشگاه برای حل 
مسائل کشور در حوزه توربوماشــین ها بهره گرفته شود. 
بدین ترتیب دانشــگاه تهران کمک می کند تا مشــکالت 

کشور در این حوزه برطرف شود.

 این مؤسسه از حمایت چه سازمان ها و نهادهایی 
برخوردار است؟

مؤسسه پژوهشی توربوماشــین های آبی خودگردان است 
و بودجــه مصوب نــدارد، بلکه از طریق انجــام پروژه ها 
امکانات مورد نیاز را فراهم و هزینه ها را تأمین می کند. این 
مؤسسه، هیأت امنایی بوده و رئیس هیأت امنا وزیر محترم 
نیرو است. اعضا هیأت امنا متشــکل از مسئوالن تراز اول 
وزارت نیرو و دانشگاه تهران هستند. بنابراین، سازمان ها و 
نهادهای زیرمجموعه وزارت نیرو )نظیر سازمان آب و برق 

خوزستان( از حامیان اصلی مؤسسه هستند.
 

 بیشترین تمرکز پروژه های مؤسسه در کجا و کدام 
بخش های کشور است؟

با توجه به حوزه پژوهشی مؤسسه که توربوماشین های آبی 
است، بیشــتر پروژه های مؤسسه در استان خوزستان انجام 
می شــود. می توان گفت استان خوزســتان با توجه به منابع 
آبی گسترده ای که دارد مرکز نیروگاه های آبی کشور است و 
تعداد زیادی سد )از جمله سد مسجد سلیمان و سد دز( در 
خوزستان قرار دارند. البته در سایر مناطق کشور هم نیروگاه 
آبی داریم، ولی تمرکز در اســتان خوزستان است. عالوه بر 
این تعداد زیادی ایستگاه پمپاژ برای آب شرب و آب رسانی 

کشاورزی در این استان وجود دارد.
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 اصوال توربوماشین های آبی چه کاربردهایی دارند و 
در چه بخش هایی از صنعت استفاده می شوند؟

آب و نفت بــرای منطقه جغرافیایی که مــا در آن زندگی 
می کنیم دارای اهمیت حیاتی اســت. پمپ ها وظیفه انتقال 
آب، نفت و سایر مایعات را در همه صنایع به عهده دارند. 
برای انتقــال نفت خام استخراج شــده از چاه های نفت به 
پاالیشــگاه باید از پمپ استفاده شود. دیگر کاربرد ملموس 
پمپ ها در انتقال آب از رودخانــه به تصفیه خانه و توزیع 
آن در مناطق مختلف شهرها برای مصارف خانگی، صنعتی 
و کشــاورزی اســت. طبق آمار غیررسمی  حدود 2۰ تا 3۰ 
درصد انرژی الکتریکی تولیدی در کشــور صرف کارکرد 
پمپ ها می شــود. بنابراین، بهینه کردن عملکرد پمپ ها در 

صرفه جویی مصرف انرژی نقش مهمی  دارد.
توربین های آبی وظیفه تأمین برق پایه کشور، ثابت نگه داشتن 
فرکانس برق و جبران برق مورد نیاز در زمان پیک مصرف 
را بــه عهده دارند. نیروگاه های برق آبی می تواند به صورت 
تلمبه ای-ذخیره ای باشــند، به این ترتیب که در زمان هایی 
که مصرف پایین اســت به شــکل پمپ کار کرده و آب را 
در یک ســد ذخیره می  کنند سپس در اوج مصرف از انرژی 
آب ذخیره شــده برای تولید برق اســتفاده می شود. مزیت 
نیروگاه های آبی نســبت به نیروگاه هــای حرارتی در این 
اســت که با توجه به عدم استفاده از سوخت فسیلی )نظیر 
نفت، گاز و غیره( آلودگی زیست محیطی ایجاد نکرده و در 
صرفه جویی انرژی فســیلی نقش بزرگی را ایفا می کنند. لذا 
همه کشور های صنعتی استفاده از انرژی آب را برای تولید 
برق در اولویت نخســت قرار داده انــد. بنابراین با توجه به 
کاربرد وســیع توربوماشین ها و نرخ باالی تبدیل انرژی در 
این ماشین ها، می توان ادعا کرد که این وسایل قلب صنعت 

هستند.
 

 آیا مؤسسه در زمینه تولید فناوری توربین های آبی 
هم فعالیت دارد؟

بله. یکی از وظایف مؤسســه انتقال تکنولوژی از خارج به 
داخل کشــور با همکاری مشــاوران خارجی و بومی کردن 
فناوری توربین های آبی در داخل کشــور است. مؤسسه در 
توســعه نیروگاه های برق آبی کوچک فعال بوده اســت و 
ایده استفاده از پمپ به عنوان توربین )پمپ معکوس( برای 
اولین بار در کشــور در این مؤسسه توســط استاد محترم 
جناب آقای دکتر نوربخش طرح شــد. بر اســاس این ایده 
می توان نیروگاه های آبی کوچک در مناطق روستایی و دور 

افتاده احداث کرد. از مزایای این روش در دســترس بودن 
پمپ در بازار و آشــنایی افراد با ســاختار پمپ است که 
هزینه نصب، بهره برداری و تعمیرات را به طور قابل توجهی 
کاهش می دهد. الزم به ذکر اســت که قرار است انتشارات 
Elsevier یک دایره المعارف در زمینه ذخیره انرژی منتشر 
کند که یک فصل آن به پمپ معکوس اختصاص داده شده 
است. تهیه و تدوین این فصل به طور مشترک به این مؤسسه 

و دانشگاه بروکسل بلژیک واگذار شده است.
 

و  داخلی  نهادهای  و  سازمان ها  با  مؤسسه  ارتباط   
با این  خارجی چگونه است و تاکنون چه پروژه هایی 

نهادها انجام شده است؟
مؤسســه از زمان تأســیس تا کنون با سازمان ها و نهادهای 
داخلی و خارجی ارتباطات گســترده و مؤثری داشته است 
و پروژه های زیادی را انجام داده است. از پروژه های انجام 
شده با نهادها و ســازمان های داخلی می توان به این موارد 

اشاره کرد:
۱. طراحی و ســاخت نیروگاه های آبی کوچک با اســتفاده 
از پمپ های ســانترفیوژ معکوس در مقیاس آزمایشگاهی 

)شرکت آب و نیرو(.
2. طراحی و ســاخت نیروگاه های آبی کوچک با اســتفاده 
از پمپ های محــوری معکوس در مقیاس آزمایشــگاهی 

)شرکت آب و نیرو(.
3. طراحی توربین فرانسیس )شرکت فرآب(.

4. اندازه گیــری راندمان نیروگاه آبی مســجد ســلیمان با 
همکاری مشــاور خارجی )سازمان آب و برق خوزستان(. 
الزم به ذکر اســت که در این پروژه، دبی سنج پروانه ای و 
دســتگاه کالیبراســیون آن برای اولین بار در کشور ساخته 

شدند.
5. طراحی مرکز فناوری پمپ و توربین )سازمان آب و برق 

خوزستان(.
6. بهینه  ســازی طراحی پمپ های سانتریفوژ )شرکت پمپ 

ایران(.
7. استخراج منحنی مشخصه شــیرهای پروانه ای )شرکت 

میرآب(.
8. بررســی عملکرد تجهیزات ایستگاه های پمپاژ تأمین آب 
شــرب استان خوزستان )سازمان آب و برق خوزستان(. در 
این پروژه سیزده ایســتگاه پمپاژ شامل: ام  الدبس، قیصریه، 
دارخوین، کوت امیر، منصوری یک و دو، مرغزار، سربندر، 
ماهشــهر، خطوط ۱۰، ۱6، 24 و 4۰ اینچی مسجد سلیمان 
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مورد تحلیل و بررســی قرار گرفت و راه حل ها برای بهبود 
عملکرد این ایستگاه ها طی گزارشی )در حدود هزار صفحه( 
ارائه شــده است. بنده در دو نوبت از این ایستگاه ها بازدید 
کردم و بسیار خوشنود هســتم که قدمی برای رفع مشکل 
ایستگاه های پمپاژ آب شرب استان خوزستان برداشته شد.

9. اخیــراً یــک پــروژه صنعتــی به منظــور افزایش عمر 
توربین هــای گازی صنعتــی V94.2 بــا شــرکت توربو 
کمپرســور تک خاورمیانه شروع شــده است. الزم به ذکر 
است که توربین های گازی صنعتی به عنوان driver توربو 

پمپ های بزرگ استفاده می شوند.
از جمله ارتباط های برقرار شده با نهادها و سازمان های 

خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. ارتباط با دانشــگاه ULB کشور بلژیک برای راهنمایی 
دانشجوی دکتری در زمینه توربوماشین های آبی که قرارداد 
آن بین جناب آقای دکتر نیلی ریاست محترم دانشگاه تهران 
و ریاست دانشگاه بروکسل به امضا رسید. اولین دانشجوی 
که در این چهارچوب تحصیل کرده است، کارهای پژوهشی 
خود را در مؤسســه انجام داد و از رســاله دکتری خود در 
ایران دفاع نموده اســت. همچنین اولین دفاعیه خود را در 

دانشگاه بروکسل با نمره عالی به پایان رسانید.
2. ارتباط با دانشــگاه LTU کشور ســوئد برای راهنمایی 
دانشــجوی دکتری در زمینه توربوماشــین های آبی و ارائه 
مــدرک دکتــری Dual degree که قــرارداد آن بین دو 
دانشگاه به امضا رسید. خوشبختانه اولین دانشجو از رساله 
خود )در دو دانشگاه( دفاع و مدارک دکتری خود را )از دو 
دانشــگاه( اخذ نمود. قرار است دانشجویان دکتری دیگری 
 Dual degree در قالب این قــرارداد وارد برنامه دکتری

شوند.
3. ارتباط با دانشــگاه Jiangsu کشــور چین که یکی از 
بزرگ ترین مراکز پژوهشــی کشــور چین در زمینه پمپ و 
توربوماشین های آبی اســت. این دانشگاه با شناختی که از 
مؤسسه پیدا کرده بودند از جناب آقای دکتر نوربخش برای 
ارائه سخنرانی در کشور چین دعوت کردند که بسیار مورد 
توجه قرار گرفت. از این موقعیت مؤسســه استفاده کرد و 
تفاهم نامه ای بین دانشــگاه Jiangsu و پردیس بین المللی 
کیش دانشگاه تهران را برای پذیرش دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی در زمینه ماشین های آبی تهیه و به امضا رساند.
4. امضا تفاهم نامه با دانشــگاه SKK کشــور کره جنوبی 
برای انجام پژوهش در زمینه ماشــین های سیاالتی و تبادل 
پژوهشگر از دیگر همکاری های بین المللی بود که این جانب 

در سال گذشته یک دوره آموزشی تحت عنوان کمی سازی 
عدم قطعیت در مهندسی در دانشگاه SKK برگزار کردم.

5. با دانشــگاه Tohoku کشــور ژاپن نیز برای راهنمایی 
دانشــجوی دکتری مشترک و پژوهش در زمینه کمی سازی 
عدم قطعیت در توربوماشــین ها در طی دو ســال گذشته 

همکاری داشته ایم.
 Asian( 6. عضویت در کمیته ماشــین های سیاالتی آسیا
دیگــر  از   )Fluid Machinery Committee
دستاورد های بین المللی این مؤسسه است. توضیح آنکه از 
خاورمیانه و کشورهای همسایه ما، تنها ایران در این کمیته 
نماینــده دارد. در حال حاضر جناب آقای دکتر نوربخش و 
این جانب به عنوان نمایندگان ایران عضو این کمیته هستیم.

 Fluid 7. با توجه به انتشارات مؤسسه، ژورنال بین المللی
Machinery and Systems رئیــس مؤسســه را بــه 
عضویــت هیأت تحریریه این مجلــه بین المللی تخصصی 

انتخاب کرد.
 

از  هدف  می کند،  تربیت  نیز  دانشجو  مؤسسه  آیا   
تربیت دانشجو در این مؤسسه چیست؟

در ســال های اخیر دانشکده مهندســی مکانیک تعداد قابل 
توجهی دانشــجوی کارشناسی ارشــد و دکتری در زمینه 
ماشــین های آبی پذیرش کرده اســت و این دانشــجویان 
قسمت پژوهش خود را در مؤسسه تکمیل نموده اند. بسیار 
خرســندیم که فارغ التحصیالن با تخصص ماشین های آبی 
در کارآفرینی و اشــتغال در سازمان ها و دانشگاه های معتبر 

بسیار موفق بوده اند.
 

اختیار  در  امکاناتی  چه  مؤسسه  آزمایشگاه   
دانشجویان و پژوهشگران قرار می دهد؟

در آزمایشــگاه مؤسســه چندین مدار آزمایش پژوهشی و 
نیمه صنعتی برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران ساخته 
شده که هزینه ســاخت آنها از طریق پروژه ها و قرارداد با 
صنعت تأمین شده اســت. استخر بزرگی در زیر ساختمان 
آزمایشگاه ساخته شــده که از آب ذخیره شده در آن برای 
آزمایش مدارهای توربینی و پمپی استفاده می شود. عالوه بر 
این مؤسسه دارای مرکز کامپیوتر پردازش موازی نیز هست 

که مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد.
 

مهم ترین دستاوردهای مؤسسه را چه می دانید؟  •
شــاید بتوان دستاوردهای مؤسســه را به چهار دسته کلی 
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دسته بندی کرد که مهم ترین آنها معرفی توانایی های دانشگاه 
تهران در زمینه توربوماشــین های آبی در آسیا و تا حدودی 
در اروپا است به طوری که مراکز دانشگاهی معتبری از آسیا 
و اروپا تمایل به همکاری علمی با دانشــگاه تهران در این 
زمینه پیدا کرده اند. عقد و امضا تفاهم نامه های ذکر شده گواه 
بر این مطلب اســت. دستاورد دیگر مؤسسه تربیت نیروی 
متخصص تا ســطح دکتری در زمینه توربوماشین های آبی 
است. برخی از این فارغ التحصیالن در دانشگاه های کشور 
مشغول به آموزش به نســل جدید کشور هستند. برخی با 
تأسیس شرکت ها و کارگاه هایی در این زمینه، به حل مسائل 
صنعت و اشتغال زایی پرداخته اند و سایرین نیز با بهره گیری 
از تخصص کســب کرده در مؤسسه، در شرکت های معتبر 
مرتبط فعالیت می کنند. مشــارکت در حل مشکالت کشور 
مرتبط با توربوماشــین های آبــی از طریق انجام پروژه های 
مذکور از دیگر خدمات مؤسسه و نهایتًا انتشار تعداد زیادی 
مقاالت علمــی در ژورنال های معتبر بین المللی دســتاورد 

دیگر مؤسسه است.
 

 چالشی که در کشور ما وجود دارد این است که بتوان 
از انرژی آب درست استفاده کرد. مؤسسه در این زمینه 

تا چه اندازه مؤثر بوده است؟
در خصوص استفاده درست از انرژی، مؤسسه فعالیت های 
زیادی انجام داده است که اولین کار تربیت نیروی متخصص 
در زمینه پمپ و توربین های آبی برای کشور است که الزمه 
استفاده درست از انرژی آب است. همان طور که ذکر شد با 
طراحی و استفاده از نیروگاه های برق آبی کوچک به وسیله 
پمپ معکوس می توان از پتانسیل های آبی به درستی استفاده 
کرد. از دیگر اقدامات انجام شــده ســاخت جریان ســنج 
پروانه ای برای اندازه گیری راندمان نیروگاه مسجدســلیمان 
برای نخستین بار در کشور اســت که به برنامه ریزی برای 
ارتقــا عملکرد نیروگاه هــای آبی کمک شــایانی می کند. 
خوشبختانه در مؤسسه بستر طراحی پمپ و توربین ایجاد 
شده اســت که می تواند به استفاده درســت از انرژی آب 

کمک قابل توجهی کند.
 

تعریف  مؤسسه  برای  که  ماموریت هایی  از  یکی   
شده است، تجاری سازی دستاوردها و تأمین نیاز بازار 
صنعت آب و نفت تعریف شده است، مؤسسه چقدر در 

انجام این مأموریت موفق عمل کرده است؟
خوشبختانه در جلســه هیأت امنا مؤسسه تأسیس شرکتی 

برای تجاری سازی و فناوری پمپ و توربین مورد تأیید قرار 
گرفت و تفاهم نامه ای بین جناب آقای دکتر نیلی ریاســت 
محترم دانشگاه و رئیس وقت سازمان آب و برق خوزستان 
در حضور وزیر وقت نیرو به امضا رســید و این شــرکت 
اکنون به نام »شرکت کبیر صنعت ایرانیان« فعالیت های خود 
را آغاز نموده اســت که این شرکت دفتری در پارک علم و 

فناوری دانشگاه تهران و دفتری در اهواز دارد.
 

 با محدودیت منابع آبی می توان برق مورد نیاز کشور 
چه  تا  راستا  این  در  مؤسسه  فعالیت  کرد.  تأمین  را 

اندازه کمک کننده بوده است؟
همان طور که می دانید منابع آبی کشــور محدود اســت و 
واضح است نمی توان کل انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور 
را از طریق پتانســیل های آبی تأمین کرد و مجبور هســتیم 
از نیروگاه هــای حرارتی در کنار نیروگاه های آبی اســتفاده 
کنیم. همان طور که اشاره شد از نیروگاه های آبی برای پیک 
مصرف و تنظیم فرکانس اســتفاده می شود. با گذشت زمان 

نیروگاه های برق آبی کشور دچار فرسودگی و افت راندمان 
می شوند. لذا الزم اســت این نیروگاه ها مورد بررسی دقیق 
قرار گرفته و تعمیر و نگهداری شوند. در این راستا مؤسسه 
از طریق تعامل با همــکاران خارجی می تواند فعالیت هایی 
را آغــاز نمایــد. در اولین قدم، قراردادی بین مؤسســه و 
سازمان آب و برق خوزستان و یک شرکت مهندسی مشاور 
خارجی برای اندازه گیری راندمان نیروگاه مسجدسلیمان به 
امضا رســید تا بتوانیم وضعیت این نیروگاه و راندمان آن را 
بررسی کنیم و پیشنهاد هایی برای تعمیرات اساسی نیروگاه 
ارائــه نماییم. نقش مؤسســه در این زمینــه ایجاد ارتباط، 
نظارت بر حســن انجام کار و تأمین زیرســاخت های الزم 

همچون ساخت مدار کالیبراسیون جریان سنج ها بود.
با سپاس و تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید.

مشارکت در حل مشکالت کشور مرتبط 
با توربوماشین های آبی از طریق انجام 

پروژه های مذکور از دیگر خدمات مؤسسه 
و نهایتاً انتشار تعداد زیادی مقاالت علمی 
در ژورنال های معتبر بین المللی دستاورد 

دیگر مؤسسه است
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  شما در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال 
98 به عنوان پژوهشگر نمونه جوان معرفی شدید. در 
این باره و دالیل انتخاب خودتان به عنوان پژوهشگر 

نمونه توضیح بفرمایید؟
شاخص های مختلفی برای انتخاب پژوهشگر نمونه وجود 
دارد که شاخص های اصلی شامل چاپ مقاالت در مجالت 
معتبر بین المللی، چاپ مقاالت علمی-پژوهشی در مجالت 
داخلی، تألیف کتاب، انجام طرح های پژوهشــی-کاربردی 
و ارائــه مقــاالت در همایش های داخلــی و خارجی بود. 
عالوه بر این، کیفیت مقاالت چاپ شده توسط عضو هیأت 
علمــی، اعتبار مجالت و همچنین میزان اســتناد تحقیقات 
انجام شــده عضو هیأت علمی توســط محققان مختلف از 
دیگر شــاخص های مهم در انتخاب پژوهشگر نمونه است. 
الزم به ذکر است که پژوهش های انجام شده باید در راستای 
تخصص و طرح جامع تحقیقاتی عضو هیأت علمی باشد.

خالصه عملکرد پژوهشــی این جانب شامل چاپ 5۰ مقاله 
در مجــالت معتبر بین المللــی )JCR(، چاپ بیش از 6۰ 
مقاله در مجالت علمی-پژوهشــی، تألیف دو کتاب، ارائه 
بیش از 2۰ مقاله در همایش های داخلی و خارجی و انجام 

هفت طرح پژوهشی است.
 

 اگر ممکن است کمی در مورد ویژگی های کیفی آثار 
خود و اینکه اینها چه داللت های کاربردی برای کشور 

دارند، توضیح دهید؟
ایران همواره با مشــکل کم آبی مواجه بوده است. از طرفی 
مصرف عمده آب در کشــور به آبیاری اراضی کشاورزی 
اختصاص دارد. مصرف بیش از حد آب توسط کشاورزان 
و عدم استفاده بهینه از منابع آب موجود یکی از چالش های 
اصلی و مهم کشــور است. افزایش بهره وری آب آبیاری به 
همراه کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی برای مقابله 

با مساله کم آبی کشور یک ضرورت است.
طرح های پژوهشی این جانب عمدتًا در ارتباط با صرفه جویی 
آب کشــاورزی، ارتقای بهره وری مصــرف آب و کاهش 
آلودگی منابع آب ناشی از فعالیت های کشاورزی است که 
از نظر توســعه پایدار کشاورزی، حفاظت از محیط زیست 
و منابع آب اهمیت زیــادی دارد. ویژگی اصلی طرح های 
پژوهشــی، کاربردی بودن آنها در مزارع کشــاورزی است 
که می توان با هزینه کم و اجرای ســاده، نتایج بسیار خوبی 

دکتر حامد ابراهیمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، آموزش و توانمندسازی کشاورزان، 
کم آبیاری، به زراعی، ایجاد تشکل های آب بران، ایجاد پلیس آب، مدیریت تغذیه 
گیاهان و توسعه کشت گلخانه ای و استفاده مجدد از ز ه آب ها و آب های نامتعارف 

از جمله راهکارهای مهم ارتقاء بهره وری آب هستند

دکتر حامد ابراهیمیان طالشــی، دانشــیار پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشــگاه تهران و رئیس موسســه تحقیقات 
زیست محیطی آب و خاک دانشــگاه تهران است. ایشان در 
سال ۲۰۲۰ موفق به دریافت جایزه بین المللی صرفه جویی آب 
کشاورزی )بخش کارشناسان جوان( شد. کسب جایزه مقاله 
علمی برتر در سومین جشنواره مهندسی آب ایران در سال ۹۱ 
و پژوهشگر نمونه جوان در جشنواره پژوهش سال ۹۸ دانشگاه 

تهران از جمله دیگر افتخارات ایشان است. 
صغری داوری فرد در زمینه فعالیت های دکتر حامد ابراهیمیان 

گفت وگویی انجام داده است که در ادامه می آید.
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در ارتبــاط با افزایش راندمان آبیــاری و ارتقای بهره وری 
مصرف آب کشاورزی کســب کرد. به عنوان نمونه، طرح 
پژوهشی )سه ساله( »استفاده از پساب های تصفیه شده استان 
البرز برای آبیاری اراضی کشــاورزی دشت های هشتگرد و 
ماهدشت« که در راستای تعادل بخشی آب های زیرزمینی، 
امنیــت غذایی و حفظ محیط زیســت اســت نیز یکی از 

طرح های کاربردی این جانب است.
 

 بیشترین زمینه و مسائلی که شما بر روی آنها تمرکز 
کرده اید کدامند؟ بر مبنای این تحقیقات، چه راهکاری 
کردید،  اشاره  که  مشکالتی  بر  غلبه  برای  می توان 

احصاء کرد؟
زمینــه تحقیقاتی بنده، مدیریت آب کشــاورزی، اصالح و 
بهبود عملکرد سیســتم های آبیاری و کاهش آلودگی منابع 
آب وخاک به روش شیمابیاری )chemigation( است که 
عمده این تحقیقات به صورت میدانی در مزرعه آموزشی-
پژوهشی پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی )کرج( انجام 
شده است. همچنین، توسعه و ارزیابی مدل های شبیه سازی 
و بــه به کارگیری آن ها برای کاهش تلفــات آب آبیاری و 
آلودگی از دیگر موضوعاتی اســت کــه روی آنها تحقیق 
کرده ایم. عمــده پایان نامه ها و طرح های پژوهشــی که در 
دانشــگاه تهران انجام داده ایم در راستای همین موضوعات 
مهم بوده است تا بتوان مزایا و محدودیت های راهکارهای 
مختلف را مورد بررســی قرار داد. این راهکارها متناسب با 
شــرایط هر منطقه )خصوصیات اقلیمی، خاک، منابع آب، 

الگوی کشت و …( قابل کاربرد و توصیه است.
مهم تریــن راه کارهــای افزایش بهــره وری آب آبیاری در 
کشور شامل انتخاب صحیح روش آبیاری، طراحی مناسب 
سیستم های آبیاری، مدیریت صحیح آب در مزرعه، استفاده 
از بذرها و ارقام اصالح شده، آموزش و مشارکت کشاورزان، 
تعییــن تاریخ بهینه کاشــت، تعیین ترکیب بهینه کشــت، 
مدیریت تغذیه گیاه، توســعه کشــت گلخانه ای و استفاده 
مجــدد از زهاب هــا و آب های نامتعارف اســت؛ بنابراین 
راه کارهای متعددی برای ارتقای بهره وری آب وجود دارد 

که باید متناسب با شرایط منطقه آن ها را پیاده سازی نمود.
استفاده ناکارآمد از منابع آب و نهاده های کشاورزی )کود و 
سم( منابع آبی کشور را از نظر کّمی و کیفی در معرض تهدید 
جدی قرار دهد. پیچیدگی و تنوع آالینده های کشاورزی و 
حجم باالی تلفات آب به دلیل طراحی نادرست سامانه های 
آبیاری و زهکشــی به افزایش سهم کشاورزی در آالیندگی 

منابع آب ســطحی و زیرزمینی منجر شده است. برای رفع 
مشــکالت کّمی و کیفی حاصل از زه آ ب های کشــاورزی 
مناســب ترین روش، کنترل منابع آالینده با مدیریت کاربرد 
بهنگام و صحیح مواد شــیمیایی و کاهش تلفات رواناب و 
نفوذ عمقی آبیاری در سطح مزرعه خواهد بود. با توجه به 
لــزوم افزایش بازده عملیات آبیــاری و کاربرد مواد مغذی 
به منظور دسترســی بــه امنیت مواد غذایــی، حفظ محیط 
زیست و کشاورزی پایدار باید به روش مدیریتی کارآمدی 
همچون شــیمابیاری )فرایندی که طی آن کود شیمیایی و 
مواد شــیمیایی دیگر از طریق آب آبیــاری به مزرعه داده 
می شــود( روی آورد که در این زمینه راهنمای اســتفاده از 
آن در ســامانه های مختلف آبیاری ارائه و بهترین عملیات 
مدیریتی در آن توصیف شود. آنچه مسلم است با دستیابی 
به مدیریت و طراحی بهینه شــیمابیاری، محیط زیســت از 
آلودگی ناشی از فعالیت های کشاورزی در امان خواهد بود.

 
 این راهکارهایی که اشاره کردید، چه خروجی های 

عملیاتی می تواند داشته باشد؟
عمده نتایج پژوهش های انجام شده توسط این جانب حاکی 
از امــکان کاهش مصرف آب در بخش کشــاورزی، تولید 
بیشــتر محصوالت کشــاورزی با کاهش حجم آب آبیاری 
و کاهــش آلودگی آب وخاک در اثر تکنیک شــیمابیاری و 
کودآبیاری اســت. به عنوان مثال در طرح کاربردی »کاهش 
تلفات آب، فســفر و فرســایش خاک با استفاده از مانع در 
آبیــاری جویچه ای« کــه مورد حمایت مرکــز مطالعات و 
همکاری هــای علمی بین المللــی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری بود توانســتیم تلفات رواناب آب آبیاری، فسفر 
خروجــی از مزرعه و فرســایش خاک را بــه ترتیب 45 
درصــد، 4۰ درصد و 6۰ درصد کاهــش دهیم. در واقع با 
یک راهکار ســاده و کم هزینه مقدار قابل مالحظه ای تلفات 
آب، خاک و کود کاهش یافت. همین طرح موفق شد جایزه 
بین المللی صرفه-جویی آب کشــاورزی در سال 2۰2۰ را 
کســب کند )الزم به توضیح است که کمیسیون بین المللی 
آبیاری و زهکشــی )ICID( هرســاله اقــدام به برگزاری 
مسابقه بین المللی صرفه جویی آب در کشاورزی می نماید(. 
نتایج این پژوهش ها هــم در مجالت و همایش ها و برای 
سازمان های مختلف ارائه شد. امیدواریم که نتایج طرح های 
پژوهشــی در اراضی کشاورزی کشــور پیاده سازی و اجرا 
شــود تا بر بحران آب کشور مقابله شود. عمده پژوهش ها 
و راهکارهای پیشنهادی در راستای سازگاری با کم آبی در 
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کشور است.
 

 به طور مشخص چه نهادها و سازمان هایی می توانند 
از نتایج پژوهش های شما و نیز راهکارهایی که ارائه 

داده اید، بهره ببرند؟
نتایج و دستاوردهای پژوهشــی عمدتًا در ارتباط با بخش 
کشاورزی و محیط زیست است که می تواند مورد استفاده 
وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت 
از محیط زیســت قرار گیرد. نتایج طرح های پژوهشــی در 

اراضی کشاورزی کشور قابل کاربرد هستند.
کارفرمای طرح های تحقیقاتی شــامل شرکت آب منطقه ای 
البرز، شــرکت آب منطقــه ای گیالن، مرکــز مطالعات و 
همکاری هــای علمــی بین المللــی، صنــدوق حمایت از 
پژوهشــگران ریاســت جمهوری، ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه و شــرکت های خصوصی بوده اســت. اســتفاده از 
جریان های برگشتی آب آبیاری در اراضی شالیزاری استان 
گیالن به منظور افزایــش راندمان آبیاری و کاهش آلودگی، 
استفاده تلفیقی از آب بندان و شبکه آبیاری به منظور استفاده 
حداکثری از آب باران و کاهش فشار به شبکه آبیاری تجن 
)مازندران(، افزایش بهره وری آب آبیاری با استفاده از ارقام 
مختلف محصــول ذرت )کرج(، تحلیل شــبکه ذی نفعان 
محلــی و ارتقای بهره وری آب آبیاری در شــرایط کم آبی 
به منظور احیای دریاچه ارومیه، تعیین بهره وری آب-انرژی 
و الگوی کشت اقتصادی در شرایط آبیاری با آب زیرزمینی 
)قزوین( و استفاده از پســاب های تصفیه شده برای آبیاری 
اراضی کشاورزی استان البرز از مهم ترین  دستاوردهای این 

پژوهشی بوده است که کاربردی شده اند.
 

 عمده پژوهش های شما بیشتر بر روی آبیاری متمرکز 
بوده است. با توجه به اینکه کشور ما با خشک سالی های 
پی درپی مواجه بوده است، چه راهکارهایی برای این 

مساله در سایر نقاط کشور می توان توصیه کرد؟
روش آبیــاری باید متناســب با شــرایط اقلیمــی، زراعی 
و آب وخاک مزرعه و همچنین متناســب با ســطح آگاهی 
کشــاورزان در اســتفاده از سیســتم آبیاری انتخاب شود. 
هرچند دلیل اصلی کشــاورزان برای تغییر سیستم آبیاری، 
کاهش مصرف آب نیست بلکه دالیل اصلی افزایش درآمد 
و بهــره وری اقتصــادی، کاهش هزینه نیــروی کارگری و 
کاهش هزینه پمپاژ آب است؛ اما با محدود شدن منابع آب 
و کاهش حق آبه های کشــاورزی، کشاورزان تمایل دارند تا 

استفاده مؤثری از منابع آب موجود نمایند.
اســتفاده از روش های نوین آبیاری سطحی و آبیاری تحت 
فشــار منجر به کاهش زیاد تلفات آب در مزرعه می شود. 
مشکالت عمده در آبیاری ســطحی، تلفات نفوذ عمقی و 
رواناب است که می توان با مدیریت آبیاری سطحی، راندمان 
آبیاری را افزایش داد و حتی آلودگی ناشــی از آالینده های 

کشاورزی را به حداقل رساند.
روش های نوین آبیاری تحت فشــار از جمله فناوری هایی 
است که منجر به افزایش قابل توجه بهره وری آب در ایران 
و جهان شــده است. سیســتم های مختلف آبیاری بارانی 
و قطره ای وجود دارند که متناســب با شــرایط مزرعه به 
کار می روند. توســعه سیستم های آبیاری تحت فشار نقش 
مهمی در افزایــش بهره وری آب کشــاورزی دارد. خرد 
بودن اراضی کشــاورزی در کشــور یکی از دالیل اصلی 
عدم به کارگیری سیســتم های آبیاری تحت فشار است که 
باید اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای یکپارچه سازی 

اراضی انجام شود.
علی رغم اســتفاده از سیستم های نوین و مناسب آبیاری در 
مزرعه، در بسیاری از موارد مشاهده شده است که عملکرد 
سیستم آبیاری به دلیل مدیریت نامناسب آبیاری در مزرعه 
رضایت بخش نبوده اســت. برنامه ریزی آبیاری از اقدامات 
مهــم و اساســی در مصرف صحیح آب آبیاری اســت که 

سیستم آبیاری باید بر اساس این برنامه ریزی عمل کند.
عدم آموزش و اطالع رسانی کشاورزان در راهبری سیستم 
آبیاری یکی از دالیل عدم موفقیت بســیاری از پروژه های 
سیســتم های آبیاری تحت فشار در کشور بوده است. نقش 
کشــاورزان در موفقیت پروژه های آبیاری بســیار حیاتی 
اســت. آموزش و توانمندسازی کشــاورزان و مشارکت 
آن هــا در پروژه های آبیاری برای کشــاورزی پایدار یک 
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اقدام ضروری است.

 برای افزایش بهره وری آب کشاورزی در کشور چه 
اقداماتی باید انجام داد؟

امروزه فناوری های مختلفی برای مقابله با کم آبی و افزایش 
بهره وری آب معرفی شــده اند. کاهــش قابل توجه تلفات 
آب بــا اصالح جریــان ورودی و ابعاد مزرعــه در آبیاری 
ســطحی، افزایش قابل توجه بهــره وری آب در روش های 
آبیاری قطره ای نواری و زیرزمینی برای محصوالت زراعی 
و باغی، کارایی قابــل توجه فناوری های نوین در مدیریت 
صحیح آب در مزرعه )مانند سنســورهای مختلف، مالچ ها، 
لوله های دریچــه دار، مدل های شبیه ســازی و تکنیک کم 
آبیاری(، اهمیت اســتفاده از بذرها و ارقام اصالح شده در 
افزایش بهــره وری آب، ضرورت اســتفاده از تجهیزات و 
لــوازم باکیفیت آبیاری و اهمیت آموزش و اطالع رســانی 
به کشــاورزان در مورد برنامه ریزی آبیاری و اســتفاده از 

فناوری ها از جمله راهکارهای عملی و پیشنهادی است.
موضوع پایــداری در ارتقــای بهــره وری آب از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. پیامدهای اقتصــادی، اجتماعی و 
زیست محیطی استفاده از فناوری های ارتقای بهره وری آب 
بایستی مورد توجه قرار گیرد. نتایج پژوهش ها نشان می دهد 
که شکاف بزرگی بین مقادیر پتانسیل و موجود بهره وری آب 
وجود دارد که نشان دهنده ضرورت پیاده سازی راهکارهای 
ارتقای بهره وری آب است. دولت و بخش خصوصی مرتبط 
باید اقداماتی برای ظرفیت ســازی و آموزش کشاورزان در 
اســتفاده از فناوری های جدید به منظــور افزایش بهره وری 
آب و درآمد کشاورز انجام دهند. در این صورت، پذیرش 
و مشــارکت کشاورزان در پیاده سازی راهکارهای بیان شده 
بسیار کمک کننده و مؤثر است. نظارت و کنترل در برداشت 
آب و ایجاد تشــکل های آب بران با مشــارکت کشاورزان 
نیز از دیگر اقدامات اساســی اســت که باید برای استفاده 
بهینه از منابع آب انجام شــود. عالوه بر این، تعیین تاریخ 
بهینه کاشت، تراکم و آرایش کاشت و الگوی کشت بهینه، 
اســتفاده از کشت نشایی به جای استفاده از کاشت مستقیم 
بذر، استحصال و استفاده حداکثری از آب باران و همچنین 
توســعه کشــت گلخانه ای، نقش مؤثــری در صرفه جویی 

مصرف آب و افزایش بهره وری دارد.
بــا توجه بــه محدودیت منابــع آب توصیه می شــود که 
کم آبیــاری به عنوان یــک گزینه کارآمــد به منظور افزایش 
بهره وری آب در طرح هــا و پروژه های آبیاری مدنظر قرار 

گیرد. کم آبیاری عبارت اســت از مصرف عامدانه و عالمانه 
کمتر آب و به عبارت دیگر اســتفاده بیشــتر و بهتر از واحد 
حجم آب است. کم آبیاری )deficit irrigation( با کمتر 
آبیاری )less irrigation( متفاوت است. هدف اصلی از 
اجرای کم آبیاری افزایش بهره وری آب چه از طریق کاهش 
میــزان آب آبیــاری در هر نوبت و یا حــذف آبیاری های 
اســت که کمترین بازدهی را دارند. اقدامات به زراعی مانند 
کاشت نشایی، کشاورزی حفاظتی )خاک ورزی مناسب( و 
تغییر تاریخ کاشــت منجر به کاهش مصرف آب و استفاده 
حداکثر از باران می شــود. همچنین مدیریت تغذیه گیاهان 
و مدیریت مناسب مکانیزاســیون در عملیات های کاشت، 
داشــت و برداشــت منجر به افزایش محصول و بهره وری 
آب کشاورزی خواهد شد. عملیات کودآبیاری نیز می تواند 
سبب کاهش تلفات و افزایش یکنواختی توزیع کود شوند 
که در نهایــت بهره وری آب و کود در مــزارع را افزایش 

می دهند.
استفاده از مدل های شبیه ســازی یکی از فناوری های کارا، 
کاربردی و کم هزینه است که می توان از آن ها برای مدیریت 
آب در مزرعه و ارتقای بهره وری آب اســتفاده نمود. یکی 
از اقدامــات مهم برای کنترل مصرف آب و بهبود بهره وری 
آب در بخش کشــاورزی، تحویل حجمــی آب از طریق 
اندازه گیری برداشــت از منابع زیرزمینی و شــبکه آبیاری 
است. نصب کنتور و تجهیزات مناسب برای اندازه گیری و 
تحویل حجمی آب، ایجاد پلیس آب برای نظارت و کنترل 
در بهره برداری آب، ایجاد یا توســعه تشــکل های آب بران 
غیردولتی )با مشارکت کشاورزان( در هر یک از دشت های 
کشــاورزی، قیمت گذاری مناسب آب و ایجاد بازار آب از 
اقدامات ضروری اســت که از برداشت های غیرمجاز آب 

جلوگیری می کند.
توسعه کشت گلخانه ای یکی از راهکارهای مهم در راستای 
افزایــش بهره وری آب به خصوص در شــرایط بحران آبی 
است. گلخانه به فضای محدودی اطالق می شود که قابلیت 
کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان، از نواحی 
مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. تولید 
در گلخانه از راهکارهای مؤثری است که می تواند منجر به 
افزایش بهره وری آب و تولید مواد غذایی شــود. از مزایای 
گلخانه تولید محصوالت خــارج از فصل، بهره وری زیاد، 
امکان کشت بدون خاک، استفاده بهینه از نهاده های تولید و 
ایجاد اشتغال است و به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک 

باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود.
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 برای آغاز سخن، اگر ممکن است قدری درباره 
اهمیت رشته مهندسی مکانیک توضیح بفرمایید.

مهندسین مکانیک با داشتن دروس پایه ای نظیر استاتیک، 
دینامیــک، ترمودینامیک و… جهان بینی نســبتًا دقیقی 
نســبت به پدیده هــای فیزیکی، برهم کنش اجســام و 
ذرات پیــدا می کنند. در عمل مهندســین مکانیک فارغ 
از فعالیت های مشــخص تعریف شــده در صنعت قادر 
خواهند بود در مقاطع باالتر، دانش و توانایی خود را در 
علوم مختلف مثل مهندسی شیمی، متالوژی و حتی علوم 
زیســتی اجرا کند و می توانند در تحقیقات بین رشته ای 

نقش کلیدی را داشته باشند.
 

 با توجه به اینکه مهندسی مکانیک گرایش های 
تولید  و  ساخت  مهندسی  گرایش  دارد،  مختلفی 
در  را  کاربرد  بیشترین  و  می پردازد  چه  به  بیشتر 

کدام صنایع و بخش ها دارد؟
رشته ســاخت و تولید، گرایشــی از مهندسی مکانیک 
می باشــد که در برگیرنده دروس پایه ای رشته مهندسی 
مکانیک و همچنیــن دروس و مهارت های صنعتی برای 

انجام پروســه های ســاخت قطعات می باشد. جایگاه و 
اهمیت مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید به عنوان 
یکــی از مهمترین ارکان صنعــت در همه مجموعه های 
صنعتی پیشــرو پذیرفته شده اســت. در عمل ساخت و 
تولید زبان اجرای طراحی مهندســی می باشــد از این رو 
مهندس ساخت و تولید با دانستن محدودیت های طراحی 
از یک طرف و داشــتن مهارت ها و تخصص های مورد 
نیاز ساخت قطعه و آشــنایی با محدودیت های ساخت، 
می تواند مشــاوره و همفکری بسیار مؤثری با مهندسان 
طراح داشته باشــد. از طرفی برنامه ریزی در فرایند های 
تولید و اجرای یک فرایند ســاخت بــا کیفیت و بهینه، 
مهندس ســاخت و تولید را ملزم به دانســتن دانش های 
مختلفــی نظیر ابزار شناســی، روش های تولیــد، تولید 
مخصوص می کند. از این رو مهندســان ساخت و تولید 
جایگاه کلیدی در صنایع مختلف نظیر ماشــین ســازی، 
ابزارســازی، خودروسازی، صنایع کشــاورزی، صنایع 
هوایی و تســلیحاتی، طراحــی کارگاه و یا کارخانه های 
تولیدی را دارا می باشند. در نهایت مجموعه های صنعتی 
برای ارتقا به ســطح باالتر تکنولوژی قطعًا به مهندسان 

دکتر مجید بنی اسدی، دانشــیار دانشکده مهندسی مکانیک 
پردیس فنی دانشگاه تهران است. ایشان مؤلف ده ها مقاله و 
نیز مجری ۱۰ طرح داخلی و پنج پروژه بین المللی بوده است. 
دکتر بنی اسدی در جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۸ به 

عنوان »پژوهشگر نمونه جوان« معرفی شدند. 
به همین بهانه صغری داوری فرد با دکتر مجید بنی اســدی 

گفت وگو کرده است که در ادامه می آید:

دکتر مجید بنی اسدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

مهندسین مکانیک نقش مهمی در تحقیقات بین رشته ای دارند
گرایش ساخت و تولید، زبان اجرای طراحی مهندسی است
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ساخت و تولید خالق تر با مهارت و دانش باال نیازمندند.

نمونه  پژوهشگر  عنوان  به  گذشته  سال  شما   
در  ویژگی  چه  بفرمایید  لطفاً  شدید  معرفی  جوان 
این انتخاب نقش داشته و آیا شما طرح خاصی را 

ارائه کرده بودید؟
در ســال گذشــته انتخاب پژوهشــگران بر مبنای امتیاز 
پژوهشــی و در صورت اختالف کم بیــن آنها بر مبنای 
تنــوع فعالیت هــا صورت گرفته توســط ایشــان انجام 
می شــد. خوشــبختانه اینجانب با امتیاز باال در بند های 
مختلف پژوهشــی موفق به دریافت این موفقیت شدم. 
انتشار مقاالت علمی پژوهشی، انجام پروژه های صنعتی 
و بین المللی و تألیف کتاب از جمله بند های پژوهشــی 
بررسی شده بوده است که خوشــبختانه امتیاز خوبی از 

همه آنها کسب کردم.
 

 بیشترین زمینه و مسائلی که تحقیقات شما بر 
روی آنها متمرکز بودند کدامند؟

تخصص اصلــی بنده مدل ســازی چند مقیاســی مواد 
ناهمگن می باشد. هدف از مدل سازی چند مقیاسی تعیین 
خواص مکانیکی و گرمایی مواد با داشتن برهمکنش های 
اتمی در ســایز نانو می باشــد. به طور کلی در این زمینه 
تحقیقاتی محققان اصول و روش های علم میکرومکانیک 
و نانومکانیک را بکار می گیرند تا آنالیز چند مقیاسی انجام 
شود. بنده در طول تحقیقاتی که انجام دادم تالش کردم تا 

روش های مدل سازی چند مقیاسی برروی مواد، بیو مواد 
و بافت های زنده را پیاده سازی کنم. به طور مثال خواص 
ســنجی نانو کامپوزیت های پایه پلیمری، ســاختار های 
سرامیکی، غشــا های پلیمری، داربســت های زیستی و 
بافت های زنده نظیر مغز، کبد و اســتخوان نمونه هایی از 
مدل های شبیه ســازی شده توسط بنده و گروه تحقیقاتی 
تحت نظر اینجانب می باشــد. البتــه کارهای تجربی هم 
به موازات کارهای محاســباتی انجام شده و نتایج بسیار 
ارزشمندی حاصل شــده است. بطور مثال ساخت انواع 
مختلــف نانوکامپوزیت ها نظیر نانوکامپوزیت ضد حریق 
پایه پلیمری، نانوکامپوزیت رســانا، ســاخت داربســت 
پوست انسان، ساخت استنت های زیست تخریب پذیر و 
ساخت متامتریال نمونه ای از تحقیقات تجربی انجام شده 

بوده است.
 

 اگر ممکن است کمی در مورد ویژگی های کیفی 
آثار و نتایج مهم پژوهش های خود توضیح دهید؟

خروجی های پژوهشی را می توانم به دودسته تحقیقاتی 
و صنعتی تقسیم بندی کنم. که مهم ترین خروجی های 

تحقیقاتی شامل موارد ذیل می شود:
۱. توســعه نرم افزار کاربردی بــرای اولین بار در دنیا با 
رویکردی جدید برای سه بعدی سازی ساختارهای مواد 

ناهمگن بر اساس اطالعات آماری.
2. ارائــه یک نرم افزار کاربردی برای مدل ســازی پوکی 
اســتخوان با همکاری دانشگاه استراسبورک و مرکز ملی 
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تحقیقات علمی فرانسه )در قالب پروژه بین المللی(.
3. توسعه یک نرم افزار کاربردی برای طراحی ساختار با 

رویکرد آماری )در قالب پروژه بین المللی(.
4. ارائه نرم افزار برای کنترل قاب تیلور به منظور اصالح 

ناهنجاری و عیوب استخوانی برای اولین بار در کشور.
5. ساخت اولین داربســت پوست انسان باساختار منظم 

میکرونی در کشور.
مهم ترین خروجی های صنعتی نیز شــامل موارد ذیل 

می شود:
۱. ســاخت آند پرسیلیســیم با کیفیت قابــل رقابت با 

نمونه های با کیفیت خارجی برای اولین بار در کشور.
2. ساخت ســامانه آزمایشگاهی و ســیموالتور آندهای 

جریان تزریقی برای اولین بار در کشور.
3. بهینه سازی ریز ساختار آند و کاتد پیل سوختی اکسید 

جامد.
4. مدل سازی عددی ایســتگاه تقویت فشار و عیب یابی 

مجموعه.
5. ساخت پوشش ضد حریق پلیمری.

 
 نتایج و دست آوردهای پژوهشی شما بیشتر در 

کدام بخش ها مورد استفاده قرار می گیرند؟
دســتاوردهای صنعتی ذکر شــده در صنایع نفت و گاز 
استفاده شده و مشــکالت زیادی را صنایع مربوطه رفع 
می کند. همچنین پروژه های تحقیقاتی انجام شــده نظیر 
داربســت پوســت مصنوعی ونرم افزار سه بعدی سازی 
ساختارها به تدریج در پروسه تجاری سازی قرار گرفتند. 
به طور مثال نرم افزار سه بعدی ساختار در زمین شناسی، 
متالــوژی، مهندســی مکانیک، فیزیک حالــت جامد و 

پزشکی کاربرد فراوان و منحصر بفردی دارد.
 

پوکی  مدل سازی  برای  کاربردی  نرم افزار   
و  استراسبورک  دانشگاه  همکاری  با  که  استخوان 
مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه ارائه دادید، چه 

کاربردی دارد؟
مدل سازی پوکی استخوان یکی از مسائل اساسی مدلسازی 
در دهه های اخیر است. در صورت ارائه یک مدل توانمند 
بــرای پوکی اســتخوان امکان پیش بینی ریزســاختار و 
خواص استخوان بیماران مبتال به این عارضه در سال های 

آینده را ممکن می ســازد. این مدلسازی ها به پزشکان و 
محققان برای راستی آزمایی روش های مختلفی که برای 
درمان و یا کاهش سرعت بیماری استفاده می شود کمک 
کنــد. در حل حاضر در گــروه تحقیقاتی تحت نظارت 
اینجانب یک مدل آماری میکرومکانیکی برای این منظور 
توســعه داده شده که با یک سیســتم یادگیری ماشین در 

حال تکمیل شدن است.

بعدی  سه  »مدل سازی  عنوان  با  مقاله ای  شما   
منتشر  مغز«  نامنظم  بافت  همگن سازی  و  سلولی 
رشته  و  مکانیک  رشته  بین  رابطه ای  چه  کردید، 

پزشکی وجود دارد؟
علم میکرومکانیک ارتباط دهنده خواص ریزســاختار با 
خواص ساختار می باشــد. در الگو های طبیعی و زیستی 
امــروزه این ارتباط اهمیت زیادی در طراحی مهندســی 
دارد. بطور مثال پیش بینی احتمال ضربات مغزی با توجه 
به نرخ نیــروی اعمالی به جمجمه و آســیب بافت ریز 
ساختار مغز یعنی نورون ها بسیار اهمیت دارد. بطور مثال 
شــرکت های تولید کننده هلمت برای طراحی یک کاله 
ایمنی بهینه، نیاز به این اطالعات دارند. لذا مدل ســازی 
ریز ســاختار سیستم های بیولوژیکی گامی نو برای بهبود 
دســت ســازه ها به منظور حفاظت و کم کردن آســیب 
بافت ها می باشــد. البته قابل ذکر اســت توان محاسباتی 
سوپر کامپیوترها فاصله زیادی برای مدل سازی دقیق این 
نوع سیستم ها دارد و مدل ســازی سیستم های زیستی با 

تقریب زیادی انجام می شود.
 

 به عنوان پرسش پایانی به نظر شما بزرگترین 
مشکل پژوهشی که رشته های فنی مهندسی با آن 

مواجه هستند چیست؟
در زمینــه مهندســی عدم تعامل مناســب بین صنعت و 
دانشــگاه و عدم اختصاص بودجه مناسب از طرف منابع 
عمومی و صنعتی به پژوهش در سطح دانشگاه ها می باشد. 
از آنجا که تعامل و مکانیزم درستی برای همکاری صنعت 
و دانشگاه تعریف نشده است، لذا شناخت درستی هم از 
توانایی های دانشگاه برای صنعت نمی توان تصور کرد و 
همین موضوع همکاری مؤثر این دو نهاد را کاهش داده 

است.
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 مروری بر تمدن های باستان و نقشی که ایران در 
آن ها ایفا کرده است

دکتر حســن فاضلی نشلی چند کتاب با دامنه اثرگذاری ملی 
و بین المللی چاپ کرده اســت و به همین خاطر نیز جایزۀ 
بین المللــی دریافت کرده اســت. کتاب نخســت با عنوان 
التیــن »Ancient Civliztion Review« اســت کــه 
پژوهشی جامع در حوزۀ باستان شناسی به شمار می رود. وی 
در مــورد کلیات این کتاب گفت: »در ایــن کتاب راجع  به 
اعصار مختلف جهان و به طور خــاص ایران و ویژگی های 
منطقــه ای و جغرافیایی صحبت کــرده ام. مثاًل اینکه چطور 
انسان از غارنشینی بعد از میلیون ها سال وابستگی به طبیعت، 
به کشــاورزی و یکجانشینی رو می آورد و بر طبیعت مسلط 
می شود. اینجا دو اتفاق مهم می افتد، گیاهانی مثل گندم و جو 
و حیواناتی مثل گوسفند اهلی می شوند. گوسفند وحشی و بز 
وحشی دارای پشم نبودند که برای لباس به کار گرفته شوند 
و بعد از آنکه اهلی می شــوند، این تغییرات ژنتیکی در آن ها 
شکل می گیرد و امروزه لباس هایی که ما بر تن داریم مرهون 

آن تغییرات است.
از طرفی با اهلی شدن گندم و جو، انسان توانایی درست کردن 
نان را به دست می آورد که امروزه قوت بسیاری از مردم جهان 

است. حال سوال این است که در این تحول مهم اقتصادی، 
نقش ایران چه بوده اســت؟ دوره های ماقبل آن و انسان های 
اولیــه که از آفریقا خارج شــده اند، در چه زمانی و در کجا 
مستقر شــده اند و تغییرات استراتژیک معیشتی شان چه بوده 
است؟ تاریخ باستان شناسی ایران نیز در این کتاب آمده است. 
اینکه دقیقاً از کی شــکل گرفته است؟ بخش زیادی از این 
کتاب به این مربوط است و منشأ های کشاورزی در جهان و 
منطقۀ زاگرس را نیز مورد تحقیق قرار داده ام و به مسائل آغاز 
و گسترش روستانشینی، دهکده نشینی، مالکیت های فردی، 
طبقــات اجتماعی، روابط اقتصــادی و فرهنگی، تجارت با 

مناطق دوردست و… پرداخته ام«.
او در ادامه در مورد ارزش های طبیعی و انســانی تحقیق شده 
در کتابش افزود: »یک فصل هم در مورد برهمکنش انسان و 
طبیعت صحبت کرده ام. در این فصل مناطق مختلف ایران را 
بررسی کرده ام مثل خاک های مناطق مختلف، گیاهان مختلف، 
نوع اقتصاد ایران در 5۰ ســال گذشته، نظام های کشاورزی، 
نظام های ارباب رعیتی، چشم اندازها، منابع و معادن و… تمام 
ارزش های طبیعی و انسانی ایران را بیان کرده و مورد بررسی 
قرار داده ام. یــک فصل هم در مورد فلز به طور خاص مس، 
آهن و مفرغ صحبت کرده ام که ســه فلزی بودند که تاریخ 

در بهمن  ســال جاری، جشنواره ســاالنۀ بین الملل )۱۳۹۹( با همکاری 
دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران برگزار شد و در آن برگزیدگان 
حوزۀ بین المللی در هر بخش معرفی و از آن ها تقدیر شد. یکی از برگزیدگان 
این جشــنواره، دکتر حسن فاضلی نشلی، استاد تمام گروه باستان شناسی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است.
به همین بهانه، نرگس حمیدی پور، دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات 
اجتماعی با ایشان به گفت وگو نشســته است. در این گفت وگو در مورد 
موضوعات و محورهای اصلی کتب بین المللی دکتر حسن فاضلی  نشلی 
می خوانیم که پژوهش های ارزشمندی به لحاظ مکانی در سطح جهان و به 

لحاظ زمانی نیز به خاطر ماهیتشان، به وسعت کل تاریخ بشر هستند.

دکتر حسن فاضلی نشلی:

از تمدن بخش شرقی ایران غفلت کرده ایم
خاورمیانه منشأ اثرات عمیق ایدئولوژیک، اقتصادی و اجتماعی است

مؤلف برگزیدۀ جشنوارۀ بین المللی ۱۳۹۹:
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بشر را به لحاظ تکنولوژیک تغییر داده اند و درواقع تکنولوژی 
پیشگام بوده اند و به طور کلی اینکه کدام مناطق ایران معادن 
این فلزها بوده و هستند. به طور مفصل این ها را برای چینی ها 
توضیح دادم و آن ها با ســاختارهای پژوهشی ایران نیز آشنا 

شده اند.
در مورد گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد سیاسی نیز صحبت 
کرده ام. االن در بســیاری از جوامع درصد بسیار کمی ثروت 
زیاد دارند و درصدی قشر متوسط هستند و درصد بسیاری 
طبقۀ فقیر هســتند. ریشۀ این ها به یکجانشــینی و انقالب 
کشــاورزی برمی گردد؛ زیرا انسان غارنشــینی که کشاورز 
می شود دو مشــکل دارد: زمین قابل دسترسی می خواهد و 
جنگ برای مالکیت زمین شکل می گیرد. از طرفی اگر زمین 
بیشــتر داشته باشی نیاز به نیروی کار بیشتری داری و همین 
باعث می شود به روستاهای بیشتری حمله کنند و اینجاست 
که برده داری نیز در تاریخ آغاز می شود. خالصه بحث بر سر 
آنکــه اینکه این ها چطور به وجود آمده و اصاًل جنگ و نزاع 
چطور شکل گرفته است. آیا جنگ برای فتح سرزمین ها بوده 
است؟ برای دین بوده است؟ انسان حدود 7 هزار سال پیش 
به طور جدی به این فکر می افتد که آدم های زیادی را بکشد 

و به روستاها حمله می کند«.

این کتاب توجه کشور پهناور چین به ایران باستان را 
به دنبال داشت

استاد تمام گروه باستان شناســی در مورد تالش هایش برای 
معرفی این دســتاورد به جهان بیان داشــت: »ســال گذشته 
برای یک ترم به دانشگاه پکن رفتم و باستان شناسی ایران را 
تدریس کردم. در کشور چین که کشور بسیار پهناوری است، 
در زمینۀ اطالعات باستان شناسی ایران اطالعات بسیار کمی 
وجود داشت؛ زیرا نه محققین چینی قباًل آمده اند و در ایران 
کار کرده اند و نه محققین و باستان  شناسان ایرانی سخنرانی یا 

دستاوردی آنجا ارائه داده اند.
در یــک ترمی که من آنجا بودم، باستان شناســی ایران را از 
آغاز تا پایان دورۀ هخامنشیان تدریس کردم و در مورد دورۀ 
نوســنگی، مس سنگی، مفرغ، عیالمی ها، مادها و هخامنشیان 
۱3 جلسه ســخنرانی کردم. پس از آن به حدود 3۰ دانشگاه 
دیگر و مراکز مختلف دنیا سفر کردم و سخنرانی هایی داشتم. 
این ســخنرانی ها تبدیل به متن شد و به صورت یک کتاب 
همــراه عکس و منابــع در آمد؛ که چینی ها این را ســریع 
چاپ کردند و بســیار مورد استقبال دانشگاه های چین قرار 
گرفــت. فکر می کنم یکی از دســتاوردهای این کار این بود 

که توجه کشــور پهناور چین که می تواند هزاران توریست 
برای ایران داشــته باشد را به همراه داشت. درواقع ایران اگر 
همین یک چین را برای گردشــگری داشته باشد به کل دنیا 
می ارزد و نیازی ندارد توریست دیگری وارد بکند؛ بنابراین 
توریست هایی که می آمدند و محوطه های باستانی و تاریخی 
مثل تخت جمشــید، مناطق فارس، اصفهان، تهران، همدان 
و خوزســتان را می دیدند، اطالعات بسیار زیادی داشتند که 
آن ها پیش تر چاپ شده بود. من فکر می کنم این کتاب صرف 
نظر از محتوای علمی اش که نمی  خواهم آن را قضاوت کنم، 
نوبودن ابتکار معرفی ایران در  کشــور پهناور مثل چین که 
قدرت دوم دنیاســت و ضرورت داشــت که ما با آن ها در 

ارتباط باشیم را در برداشت«.

ما بخش شرقی تمدن ایران را فراموش کرده ایم
او در مــورد کتاب دیگــرش، »Tepe Geraziani« که در 
مورد شهر سوختۀ سیستان است عنوان کرد: »این کتاب را با 
یکی از دانشجوهای دکتری ام، »حسینعلی کاوش« کار کردیم 
و از »ماسیمو ویداله« عضو هیأت علمی گروه میراث فرهنگی 
دانشــگاه پادوا در ایتالیا، نیز دعوت کردیــم و پیرامون تپۀ 
گراتزیانی که در سیستان و نزدیک شهر سوخته است کاوشی 
را نوشــتیم. این کار را به صورت کتاب درآوردیم و در ایتالیا 
به چاپ رســید و از ما تقدیر شــد. سیستان به شهر سوخته 
شناخته شده است و در آنجا ما صدها محوطۀ تاریخی داریم 
که برخی شــهر و برخی روستا هستند. در واقع تاج سیستان 
شهر سوخته است و این فرهنگ در هزارۀ سوم به اوج خود 
می رسد و تمدنی است که ۱2۰۰ سال قدمت دارد. این کتاب 
رابطۀ ایران را با جهان شــرق نشان می دهد. اگر ایران را دو 
بخش شرقی و غربی تقسیم کنیم، بخش غربی می شود همینی 
که االن هستیم و شرق می شود خراسان بزرگ شامل سمرقند، 
بخارا و… اما ما این بخش را که مسیر مهاجرت آریایی ها از 
آســیای مرکزی به داخل فالت ایران است، کنار گذاشته ایم. 
همۀ این ها گسترۀ فرهنگ ایرانی است که اوج تمدن اسالمی 
ما نیز در آنجا شــکل گرفت و اکثر دانشمندان و بزرگان ما 
از این بخش شرقی بوده اند. به طور کلی مسئلۀ رابطۀ ایران با 
آســیای مرکزی به محاق رفته و ایران شرقی مورد فراموشی 

قرار گرفته است«.
فاضلی نشــلی در مورد اعتبار بین المللی این اثر افزود: »این 
خوب است که ما می توانیم تزهای دکتری مان را نیز در سطح 
دنیا به عنوان کتاب چاپ کنیم و به نظرم این جز ارزش های 
این کتاب است. اگر بتوانیم سایر رساله های دکتری مان را در 
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همین مسیر چاپ کنیم، اتفاق بسیار خوبی است زیرا همۀ دنیا 
به آن دسترسی خواهند داشت و ما می توانیم دستاوردهایمان 

را به جهانیان معرفی کنیم«.

منشأ تحوالت دورۀ نوسنگی خاورمیانه است
 The« این اســتاد دانشــگاه تهران در مورد کتاب سومش
Neolithisation of Iran« کــه دربارۀ نوسنگی شــدن 
اســت اظهار کرد: »این کتاب را انتشارات آکسفورد چاپ 
کرده است و مجموعه مقاالتی دربارۀ عصر نوسنگی است. 
این کتاب را با همکاری »راجر َمتیوز«، اســتاد باستان شناس 
دانشــگاه ردینگ در انگلیس، نوشتیم. در این کتاب آخرین 
پژوهش هــای علمی که در ایران در مورد عصر نوســنگی 
انجام شده اســت را به همراه 23 محقق ایرانی جمع آوری 
کردیم. نوسنگی شــدن اثرات عمیق ایدئولوژیک، اقتصادی 
و اجتماعی در پی داشــته است. ما جایگاه ایران را در این 
تحول بزرگ بررســی کرده و دســتاوردهای ۱5 سال اخیر 
دیگر محققین را جمع آوری کردیم و در این کتاب به چاپ 
رســاندیم و نتایج آن را در اختیار جهانیان قرار دادیم. منشأ 
این تحوالت خاورمیانه است و سوال این است که آیا این 
تحوالت در فلسطین، ترکیه یا عراق بوده است و آن جوامع 
وارد ایران شده اند یا ایرانیان هم زمان با آن ها پیش رفته اند و 
این تحول را شکل داده اند؟ البته در این بین هم کتاب های 
دیگری در خارج از کشور چاپ شد که من نیز فصل هایی 

دربارۀ آن ها نوشته بودم«.
فاضلی نشلی در مورد پژوهش های بین المللی دیگرش برای 
آینده گفت: »هم اکنون نیز به همراه یکی دیگر از اساتید مطرح 

دنیا، با انتشارات راتلج در حال همکاری هستیم که پژوهشی 
است که تا سال آینده چاپ خواهد شد«.

روح بین المللی شدن در ما کمتر دیده می شود
اســتاد بین المللی دانشــگاه تهران که ســالی چندین بار در 
خارج از ایران و در دانشگاه های معتبر دنیا سخنرانی می کند 
و ارتباطــات دارد در مورد موانع کارهــای بین المللی بیان 
داشت: »مشکل اساسی ما این است که روح بین المللی شدن 
در مــا وجود ندارد. من نمی خواهــم مملکت خودم را زیر 
سوال جدی ببرم اما مشکل اساسی این است که اراده ای در 
تعامالت با دنیای علم و مراکز علمی معتبر دنیا وجود ندارد 

و در این ارتباط به در بسته برخوردیم.
االن همین گروه باستان شناســی دانشگاه پکن مرکز تاریخی 
رادیوکربن دارد که تاریخ گــذاری مطلق می کند و خروجی 
آن ســاالنه 3۰۰۰ نمونه رادیو کربن است که در دنیا مرجع 
است و مراکز علمی دنیا این را به رسمیت می شناسند. حال 
آنکه کل کربن-۱4 که ایران در طول سال های بعد از انقالب 
اســالمی انجام داد و آن هم در خارج از کشــور، 2۰۰۰ تا 
هم نمی شود و هیچ دانشــگاهی در ایران مرکز رادیو کربن 
ندارد؛ اما دانشــگاه پکن که می خواســت این مرکز را ایجاد 
کند، با دانشگاه آکسفورد که بهترین مرکز رادیوکربن دنیاست 
و دانشــگاه هاروارد تفاهم نامه و قرارداد مشترک امضا کرد 
و در طول 2۰ ســال طوری شــد که االن مرجع است. گروه 
باستان شناسی دانشگاه پکن با مؤسسۀ باستان شناسی لندن نیز 

تفاهم نامه دارد و استاد و دانشجو مبادله می کند.
از لحاظ فیزیکی این گروه تقریباً نیمی از ساختمان دانشکدۀ 
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ادبیات و علوم انسانی را شامل می شود که شامل آزمایشگاه های 
مختلف اســت و یک موزه به اندازۀ طبقۀ همکف دانشکدۀ 
ادبیات دارد. این گروه در آنجا research based یا همان 
پژوهش محور اســت. این ها دو کار مهم کرده اند: اول آنکه 
محققین و دانشــجویان خود را به اروپا و آمریکا فرستاده اند 
و آن دانش را اخذ کرده انــد. در مرحلۀ دوم با تمامی مراکز 
علمی دنیا تفاهم نامۀ مشترک امضا کرده اند تا جایی که آن قدر 
گروه باستان شناسی قدرت دارد که خودش تصمیم می گیرد 
در چه ســطحی در دنیا فعالیت کند؛ یعنی به مدیران داخلی 
اختیاراتی داده اند. ما تــازه در بخش نامۀ اخیر وزارت علوم 
توانسته ایم استاد بین الملل وابسته به گروه از خارج از کشور 
بیاوریم. حاال ما اگر هم بخواهیم این کار را اجرا کنیم، با کجا 
می توانیم ارتباط برقرار کنیم؟ کانون آن اروپا و آمریکاســت 
که باستان شناسی آنجا شاخه های بسیار متنوعی دارد. باالخره 
ما باید از یک جایی شــروع کنیم و این شــروع مهم است. 
اصاًل چقدر گروه های ما آمادگی جذب اساتید و دانشجویان 
را به طور جدی دارند؟ اینها معضالت پیش روی ماســت که 
وقتی ســتاد تصمیم سازی می کند در رده های پایین چقدر از 

آن استقبال می شود؟
االن اگر کســی بخواهد از خارج از کشــور به عنوان برای 
مثال ســفیر به ایران بیاید، منبع انگلیســی نیست که ایران و 
ویژگی هایش را درســت بــه آن معرفی کنــد. فقط کتاب 
 Iran from the Earliest Times« گریشــمن با عنوان
to the Islamic Conquest« است که آن هم مربوط به 
سال ۱954 است؛ یعنی نزدیک 7۰ سال است که کار جدیدی 
در این باره منتشــر نشده است. من تقریباً ۱۱ سال است که 
دارم روی ایــن کتاب به عنوان یک پژوهش تازه کار می کنم 
اما چطور می شود از زحمات یک پژوهشگر تشکر کرد؟ آیا 
می توانیم با دانشگاه های معتبر دنیا ارتباط برقرار کنیم؟ سنگ 

زیر پای محققان بسیار است«.
فارغ التحصیل دانشــگاه برادفورد انگلیــس در مورد راهکار 
تعامالت بیشتر و بهتر بین المللی افزود: »راهش این است که به 
پژوهشگران و محققان و گروه های آموزشی اختیارات بیشتری 
بدهیم و فقط ســتاد تصمیم نگیرد. ســتاد تصمیمات خوبی 
می گیرد اما چون این اختیارات به صف داده نمی شود، صف 
خنثی می شود. صف چه کسانی هستند؟ گروه های آموزشی. 
لذا فاصلۀ ما با مراکز علمی دنیا در رشتۀ باستان شناسی بسیار 
است و خأل هایی داریم؛ ما نه مرکز DNA داریم، نه باستان 
جانورشناس، نه باستان گیاه شناس، نه ایزوتوپ ایستنسروم، 
نه باستان ســنجی و نه کربن -۱4. اصاًل هیچ دانشگاهی در 

ایران استاد علوم میان دانشــی ندارد. هیچ کدام را نداریم و 
گروه آموزشــی خالی در کشور هستیم. پس اگر می خواهیم 
بین المللی شویم، این روح بین المللی شدن زمانی پدید می آید 
که به قول معروف این نیاز در گروه ها و دانشگاه ها احساس 
شــود و پس از آن حاکمیت آن را بپذیرد. حاکمیت بپذیرد 
که کارشناسان تصمیم بگیرند و مسئولین عمل کنند، نه آنکه 
مسئولین تصمیم بگیرند و کارشناسان عمل کنند. مثال دیگری 
می زنم، االن در کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان اجازه 
می دهند شما به زبان انگلیسی رسالۀ دکتری تان را بنویسید؛ 
یعنی حتی نیازی نیســت که به زبان آن کشور مسلط باشید؛ 
زیرا جهانی کردن آن علم و تخصص مهم است تا زبان مانع 
و عامل ایستایی متخصص نشود. االن مهم این است که شما 
بتوانید اعتبار بین المللی به دست بیاورید. حال ما اگر بخواهیم 
این اعتبار را وارد دانشــگاه کنیم، دانشگاه استقبال می کند اما 
ممکن است ســازمان بازرسی مانع ایجاد بکند و با سواالت 
متعــددی مواجه شــویم؛ یعنی ما باید بــه مراکز ذی صالح 
پاسخ دهیم که چرا از یک مرکز پژوهشی اعتبار مالی کسب 
کرده ایم. من ســه سال پیش حدود 35۰ هزار پوند یعنی نیم 
میلیون دالر اعتبار مالی پژوهشــی در انگلستان داشتم؛ اما به 
خاطر روابط ایران و انگلســتان، این اعتبار جذب نشده و به 

اردن رفته است«.

نام ایران باید زنده باشد
استاد پژوهشگر دانشگاه تهران در پایان، علت اشتیاق خود به 
کارهای پژوهشی را به رغم مشکالت موجود این گونه عنوان 
کرد: »دلیل عالقۀ من این اســت که نام ایران باید زنده باشد. 
االن کتاب های ترکیه شناسی، کردستان شناسی، عرب شناسی، 
بلوچستان شناسی، افغانستان شناسی و ترکمنستان شناسی در 
دنیا جای ما را گرفته است و ما جایگاهی که باید را نداریم. ما 
در کاوشی که امسال در شمال ایران داشتیم، با جان و دلمان 
کار کردیم. یک کاوش باستان شناسی که یک قبرستان مربوط 
به هزارۀ اول یعنی 3 هزار ســال پیش بود را تابستان امسال 
در دوران کرونا کاوش کردیم و در اوج گرمای مازندران، تیر 
ماه، خودمان هزینه کردیم و از لحاظ مالی در شرایط فاجعه بار 
کار کردیم که بعدها نیز یک کتاب در این باره منتشر خواهد 
شد. این ها باید دیده بشود تا پژوهشگران و جوانان ما دلگرم 
بشوند. این ها درد و دل های یک استاد و پژوهشگر است که 
من می خواستم بیان کنم. نکتۀ آخر آنکه می توان فقط درس 
داد و زندگی کرد اما آدمی که به تن آسایی زنده نیست. به امید 

ایران سربلند و جاویدان«.
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در  ویژگی های  چه  بفرمایید  اول  سوال  عنوان  به   
پژوهش های شما موجب شد که در جشنواره پژوهش 
عنوان  به  دانشگاه   98 سال  بین الملل  جشنواره  و 

پژوهشگر نمونه جوان برگزیده شوید؟
معیارهای دانشــگاه تهران برای انتخاب پژوهشگر نمونه و 
پژوهشگر بین الملل، بر اساس کیفیت کار پژوهشی و اینکه 
کار شــما چقدر مورد توجه پژوهشگران دیگر قرار گرفته 
و ارجاع داده شــده اســت. اینکه پژوهش / پژوهش های 
عضو هیأت علمی باید در راستای طرح جامع تحقیقاتی و 
تخصص ایشان باشد، بتواند تأثیرگذار باشد و مشکالت هر 
چند کوچک موجــود در آن زمینه را مرتفع نماید. انتخاب 
موضوع پژوهش بسیار اهمیت دارد، اینکه مساله محور باشد 
جزو چالش های مهم و روز باشــد و اینکه پژوهشگر سعی 
نماید بر اســاس تکنیک ها و روش های نوین آن را نمایش، 
واکاوی و راه حــل علمی و مورد توجه جامعه علمی ارائه 
کند. این کار آسانی نیست و در برخی موارد حدود دو سال 
برای تکمیل یک پژوهش زمان از ما گرفته است. به عنوان 
نمونه، پژوهشــی که فکر کنم مورد توجه بود در راســتای 

تدوین شاخص های زیســت محیطی مدیریت پایدار منابع 
آب در ایران بوده اســت کــه در آن پژوهش ما حدود ۱3 
شاخص بین المللی را برای بیش از 4۰۰ سفره آب زیرزمینی 
کشــور که دارای آمار و اطالعات خوب بود، پیاده سازی 
کردیم. یکی دیگر از موارد تأثیرگذار، فکر کنم پژوهشــی 
بود که بر روی حوضه کشکان در خصوص سیالب حوضه 
انجام گرفت، البته شــروع کار این پژوهش مربوط به قبل 
از ســیالب فروردین 98 این حوضه بود، اما خروجی کار 
مقارن شــد با زمانی که توجهات به سمت سیالب رخ داده 
در این حوضه جلب شــده بود. حــدود ۱6 پژوهش انجام 
شده در سطح بین الملل از نوع مساله محور را برای بررسی 

فرستادیم.
به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ دانشــگاه تهران 
و به عنوان یک پژوهشــگر که در مراحل ابتدایی کار قرار 
دارد الزم می دانم که به همه پژوهشــگران توصیه نمایم که 
به توانایی و استعداد خود به عنوان یک ایرانی ایمان داشته 
باشند و برای یافتن موضوع پژوهش که در سطح بین الملل 
مورد توجه قرار گیرد، الزم نیست بسیار کنکاش و جستجو 

دکتر سید موسی حســینی، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی 
دانشــکده جغرافیا با تخصص مهندسی منابع آب، برگزیده 
جشنواره پژوهش دانشــگاه تهران در سال ۱۳۹۸ در بخش 
پژوهشگر نمونه جوان و برگزیده جشنواره بین الملل دانشگاه 
در همین سال است. تالیف ۳۹ مقاله در ژورنال های معتبر و 
تمرکز بر مدیریت و مدل سازی منابع آب سطحی و زیرزمینی 

کشور از جمله فعالیت های پژوهشی ایشان است. 
 به همین مناسبت صغری داوری فرد  گفت وگویی با دکتر سید 

موسی حسینی انجام داده است که در ادامه می آید.

دکتر سید موسی حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

بخشی نگری، بهره وری پایین کشاورزی، مدیریت استانی آب به 
جای مدیریت حوضه آبریزی و تحقق نیافتن مدیریت یکپارچه، 

بزرگترین چالش کشور در زمینه آب است
جنگ جهانی بعدی برای استحصال منابع آبی خواهد بود
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نمایند، اطراف ما پر اســت از مسائلی که در صورت توجه 
و تعمق در آنها هر یک ســاحتی از پژوهش را می تواند باز 
نماید. البته همانطور که قباًل هم گفته شــد، کمبود و یا در 
برخی موارد نبود داده خود مانعی بر مســیر انجام پژوهش 
در کشــور اســت. انجام پژوهش بصورت تیمی بسیار در 
ارتقای همه جانبه ســطح کار اهمیــت دارد، هرچند که ما 
ایرانی ها در انجام کارهای تیمی مانند بقیه کشــورها قوی 
نیستیم، اما یکی از رموز موفقیت کشورهای توسعه یافته در 
انجــام پژوهش های تأثیرگذار همین کار تیمی و بکارگیری 
تخصص های مختلف در انجام پژوهش است که این برای 
من بســیار اهمیت دارد. همیشه به دانشجویان خود گفته و 
می گویم که انجام پژوهش بخشــی از کار است و بخشی 
دیگر که شــاید از مرحله اول مهم تر باشــد، نحوه نمایش 
آنها در تحقیقات اســت که در ایــن مرحله از عجله پرهیز 
نمایند. پیشــنهاد می کنم که کیفیت پژوهش هر چند که در 
برخی مــوارد برای من و تیم چندنفره حدود دو ســال از 
ابتدا تا نوشتن نســخه اولیه گزارش طول کشیده است، بر 
تعداد پژوهش ارجحیت داده شود. انشاهلل که بتوانیم با انجام 
پژوهش های تأثیرگذار در راستای همگرایی ارتباط دانشگاه 
و صنعت و در نتیجه اعتالی کشور عزیزمان گامی هر چند 

کوچک برداریم.
 

که  آب  منابع  مدیریت  اهمیت  درباره  قدری  لطفاً   
توضیح  داشتید  زمینه  این  در  هم  پژوهش هایی  شما 

بفرمایید.
مدیریت منابع آب شامل تمام فعالیت های فنی، تشکیالتی، 
قانونی و عملیاتی می  شود که در جهت توسعه، برنامه ریزی، 
بهره برداری و نگهداری بخش آب انجام می شود. مدیریت 
برتری دارد بر برنامه ریزی و آن هم بر توسعه ارجحیت دارد. 
در مورد اهمیت این موضــوع همین بس که جنگ جهانی 
بعدی از نظر پدر مدیریت منابع آب دنیا، پروفســور دانیل 
الکس )دانشگاه کرنل( برای اســتحصال منابع آبی خواهد 

بود نه کشورگشایی و منابع ارضی.
همه پژوهشگران حوزه آب می دانند مدیریت مطلوب منابع 
آب، مدیریت یکپارچه ) Integrated( اســت. مدیریت 
یکپارچه منابع آب یک الگو و فرآیند بهینه برای رسیدن به 
اهداف در این حوزه اســت. سازمان ملل برای پیاده سازی 
ایــن الگوی مدیریتی در تمام کشــورها، یک نشســت در 
ژوهانســبورگ آفریقای جنوبی در سال 2۰۰2 برگزار کرد 
و در آنجا از همه کشــورهای دنیا خواست تا برنامه هایشان 

را در راســتای مدیریت یکپارچه منابع آب حداکثر تا سال 
2۰۰5 ارائه کنند. 

خوشــبختانه کشــور ما جزو کشورهای پیشــگام و اولین 
کشــور در خاورمیانه بود که برنامه هایش را در قالب طرح 
راهبردهای بلندمدت توسعه بخش آب در سال 2۰۰3 ارائه 

کرد.
پارادایم مدیریت یکپارچه منابع آب دارای چند بعد است: 
هم جنبه های اقتصادی، هم اجتماعی، هم زیســت محیطی 
و هــم جنبه های ســازمانی را در نظر می گیــرد. بعد آخر، 
جنبه ســازمانی شــاید در مدیریت ســنتی منابع آب مورد 
توجه کمتری قرار گیرد اما مواردی مانند کارآمدی قوانین، 
چارچوب اداری و تشــکیالتی، سیاست ها و استراتژی ها، 
ســاختار سیاسی در این بعد از مدیریت وجود دارد و الزم 

است به آنها توجه شود.
به صورت ساده، این الگوی مدیریتی می خواهد بین اهداف 
متضاد در بخــش آب ایجاد توازن کند و بنابراین در دنیای 
پویــای امروزی و با توجه به چند بعدی بودن این پارادایم، 
الزم است به روز رســانی و تغییرات در مؤلفه های آن در 
طول زمان داده شــود. مدیریت یکپارچــه منابع آب اجازه 
توســعه صنایع در حوضه های آبریزی که خود از نظر منابع 
آب تجدید شونده در تنش هستند را نمی دهد. اگر مدیریت 
یکپارچه منابع آب تحقق می یافت، اکنون شاهد آن نبودیم 
که بیش از 67درصد از دشــت های کشور جزو دشت های 
ممنوعه از نظر توسعه بهره برداری اعالم شود. این دشت ها 
به علت برداشــت بیش از حد مجاز )مطمئن yield( آثار 
مخرب زیست محیطی شامل فرونشست، کاهش کیفیت آب 
و شور شــدن آب )به علت تداخل آب شور در سفره های 

ساحلی و کویری( در آنها مشاهده شده است.
 

مدیریت  در  شده  انجام  اقدامات  از  شما  ارزیابی   
منابع آب در کشور چیست؟

اخیراً طرح احیا و تعادل بخشــی سفره های آب زیرزمینی 
از سال 2۰۱4 توسط وزارت نیرو در کشور شروع شده که 
هدف آن توســعه شبکه پایش کمی و کیفی در آبخوان ها و 
هوشمندسازی چاه های پمپاژ به منظور تکمیل بانک داده ها 
و اطالعات، ارتقا سطح مدیریت از استانی به حوضه آبریز، 
افزایش مشارکت عمومی در نگهداری و صیانت از این منابع، 
افزایــش بهره وری چاه های پمپاژ، نظارت بر شــرکت های 
حفاری، افزایش بازرسی ها، راه اندازی بازارهای محلی آب 
و تشکیل گروه آب بران می باشد. پیش بینی شده است این 
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اهداف به طور کامل تا پایان سال 2۰2۱ تحقق یابد. اهداف 
پیش بینی شــده در این طرح ملی بسیار کارآمد و منطبق بر 
مدیریت یکپارچه می باشد و انشاهلل در زمان پیش بینی شده 
عملیاتی شــود. البته در اینکه ایرانی هــا در زمینه مدیریت 
و بهره برداری از آب از قدیم االیام شــهرت دارند شــکی 
نیســت، در این زمینه همین بس که دو هیدروژئولوژیست 
معروف آمریکایی به نام های تاد و میز در کتاب معروف شان 
با عنوان هیدرولوژی آب هــای زیرزمینی که در دنیا مرجع 
اســت، فصل اول کتاب را با قنات شــاهکار ایرانی ها آغاز 
کرده و تصویری از رشته قنات ورامین نیز آورده است. در 
فصل های انتهایی کتاب، از قنات به عنوان تکنیک برداشت 
از منابع آب زیرزمینی که در راســتای توسعه پایدار است، 
نام می برند. نمونه دیگری که ممکن است برای شما جالب 
باشــد اینکه وزارت نیرو برای برآورد حجم آب پمپاژ شده 
توســط چاه های بهره برداری و یا حجــم تخلیه منابع آب 
زیرزمینی توسط چشــمه ها و قنوات یک رویکرد مجزا و 
جالب دارد به این ترتیب که تنها بخشی )کمتر از ۱۰درصد( 
از کل چاه های بهره برداری و چشــمه ها و قنوات را پایش 
می کند و ســپس نتایج را به همه آنها تعمیم می دهد. فرآیند 
انتخاب چاه ها، چشــمه ها و قنوات انتخابی نیز بر اســاس 
معیارهای از قبل تعریف شده می باشد. این رویکرد تنها در 
ایران وجود دارد! در یک مطالعه، ما این رویکرد چگونگی 
پایش چاه ها در ایران را در یک مقاله مطرح کردیم بســیار 
برای داوران جالب بود و به پیشنهاد داوران، عنوان آن مقاله، 
درس هایی از ایران برای پایش حجم آب پمپاژی از سفره ها 
در نظر گرفته و چاپ شد. این موارد و بسیاری دیگر نشان 
دهنده پیشینه درخشان ایرانیان در زمینه مدیریت منابع آب 

اســت. از طرفی برای دنیا اهمیــت دارد که ایران به عنوان 
دومین کشور در منطقه منا )خاورمیانه و شمال آفریقا( بعد 
از عراق، از نظر حجم آب قابل تجدید است و یا چهارمین 
برداشــت کننده حجمی منابع آب زیرزمینی در سطح دنیا 
است، چه رویکرد و برنامه ای برای پایش و مدیریت منابع 

آب به ویژه آب های زیرزمینی دارد.
 

 شما به قنات در ایران اشاره کردید لطفاً بفرمایید 
با  را  آبی  منابع  از  استفاده  سیستم  این  می توان  آیا 

تکنولوژی های نوین تلفیق کرد؟
همانطور که گفته شد، مشخص شده که قنات به عنوان یک 
تکنیک برداشت از منابع آب زیرزمینی است که در راستای 
مدیریت پایدار این منابع اســت. ایران به عنوان خاســتگاه 
قنات، دارای رشته قنوات بسیاری است که متأسفانه به دلیل 
پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در سفره ها و به ویژه آنهایی 
که در مجاورت تمرکز شــدید چاه هــای پمپاژ قرار دارند، 
خشک شــده اند. اما هنوز هم قنوات فعالی وجود دارد که 
نیاز به نگهداری، الیروبی و مرمت دارند. به نظر من شــیوه 
بهره برداری از منابع آب زیرزمینی توســط قنوات می تواند 
امروزه بیشتر الگو قرار گیرد تا اینکه بخواهیم توسعه قنوات 
را به جای چاه ها مدنظر قــرار دهیم. منظور تجدیدنظر در 
حجم آب مجاز برداشت شده )Safe Yield( از منابع آب 
زیرزمینی اســت که طرز فکر حاکم در این زمینه با اصول 
مدیریت پایدار این منابع محدود هم راستا نیست. قنات تنها 
قسمتی از آب زیرزمینی را که بخش انتهایی مادرچاه در آن 
قرار دارد، توســط نیروی گرانــش و نه نیروی الکتروپمپ 

تخلیه می کند.
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 در بخشی از صحبت هایتان اشاره کردید که ایران 
دومین کشور بعد از عراق در منطقه منا، از نظر حجم 
آب قابل تجدیدپذیر و چهارمین برداشت کننده حجمی 
منابع آب زیرزمینی در سطح دنیا است با توجه به اقلیم 
خشک و نیمه خشک ایران این گونه بهره برداری از 

میزان منابع آب چه مخاطراتی می تواند داشته باشد؟
نکته مهمی کــه در زمینه اســتحصال از منابع آب تجدید 
شونده به ویژه منابع آب زیرزمینی در کشورمان وجود دارد 
و نیاز به بازنگری دارد این است که گفته می  شود برداشت 
مجاز )Safe Yield( از ایــن منابع به اندازه میزان تغذیه 
آب به این منبع انجام شــود. به این صورت که بر اســاس 
آمار و اطالعات، میزان نفوذ آب به ســفره از ســطح زمین 
که توســط بارش، رودخانه ها، آب های ســطحی )برکه ها 
و تاالب ها و…(، نفوذ از آب های برگشــتی و پســاب از 
بخش کشاورزی، شــرب و صنعت و همچنین جریان های 
زیرزمینی که از فرای مرز ســفره آن را تغذیه می کند، را به 
عنوان مجموع تغذیه سفره لحاظ می شود. سپس برداشت از 
سفره تقریبًا برابر با این میزان تغذیه در نظر گرفته می شود. 
اما واقعیت این اســت که اگر انســان را از روی کره زمین 
حذف کنیــم، چرخه هیدرولوژی طبیعــت خود در تعادل 
اســت به اینگونه که نرخ تغذیه به ســفره آب زیرزمینی و 
مقدار تخلیه طبیعی از آن توســط چشــمه ها و زهکشی به 
رودخانه ها و دریاچه ها و دریاها برابر اســت و نه مازاد بر 
آن. حال انســان با دخالت در این چرخــه و پمپاژ از این 
منابع به انــدازه نرخ تغذیه این تعــادل را به هم می زند و 
یکی از آثار این دیدگاه خشــک شدن تاالب ها و دریاچه ها 
و کاهش دبی پایه رودخانه ها اســت کــه بخش عمده آن 
مربوط به مشارکت آب های زیرزمینی است. این طرز فکر 
سال هاست در کشورهای توسعه یافته تغییر پیدا کرده است، 
به عنوان نمونه دانشگاه ایالتی کانزاس آمریکا بسیار بر روی 
میزان برداشت مجاز از ســفره ها تحقیق کرده اند و پیشگام 
در این زمینه هستند. همانطور که حتمًا می دانید یا شنیده اید 
از مشکالت برداشــت زیاد از منابع آب زیرزمینی، کاهش 
سطح آب زیرزمینی و بنابراین نیاز به کف شکنی و استفاده 
از تجهیزات قوی تر برای پمپاژ آب درون چاه است، کاهش 
ذخایر و کیفیت منابع آب زیرزمینی، فرونشســت زمین و 
عواقب زیســت محیطی و اقتصادی آن، هجوم آب شــور 
دریا به ســمت سفره های آب شیرین ساحلی و یا باالزدگی 
آب شــور در سفره های کویری اســت. این موارد آخر، در 
کشورمان بسیار مشهود است. به عنوان نمونه، برداشت زیاد 

از منابع آب شیرین سفره های مسیله، شریف آباد و کهک در 
استان قم؛ سفره های برازجان و گناوه در استان بوشهر، سفره 
عجب شیر در اطراف دریاچه ارومیه و… نمونه هایی است 
که گرادیان آب زیرزمینی معکوس شــده است به این معنا 
که بطور طبیعی، جهت جریان آب زیرزمینی در ســفره های 
ســاحلی به سمت دریاچه یا دریا اســت اما برداشت زیاد 
از سفره سبب هجوم آب شــور دریا از زیرزمین به سمت 
ســفره و در نتیجه معکوس شــدن جهت جریان زیرزمینی 
شده اســت. این مساله سبب پیدایش شــورترین منابع آب 
زیرزمینی شناسایی شده و در حال استحصال در کشور در 
دشت برازجان و گناوه شده است. و مثال هایی از معضالت 
زیست محیطی ناشی از برداشت زیاد از منابع آب زیرزمینی 

در کشور که هم اکنون شاهد آن هستیم، زیاد است.
 

 به نظر شما استفاده نادرست از منابع آب های زمینی 
و فرونشست زمین چه مسائل و مشکالتی را می تواند 
پیش روی کشور قرار دهد؟ و آیا تنها عامل مؤثر در این 

چالش زیست محیطی برداشت بی رویه است؟
اینکه فرونشســت زمیــن ارتباط تنگاتنگ و مســتقیمی با 
میزان برداشــت از منابع آب زیرزمینی دارد، کاماًل درست 
است. طی تحقیقی که ما در قالب یک مقاله مروری توسط 
یک تیم هفــت نفره انجام دادیم و هــم اکنون در یکی از 
ژورنال های معتبر در حال داوری است، بر روی 29۰ مقاله 
بین المللی که در 4۱ کشور دنیا مساله فرونشست را بررسی 
و نتایج را در پژوهش خودشان ارائه کرده بودند، مشخص 
شــد که عامل اصلی فرونشست در بلندمدت، فعالیت های 
انسان ســاخت )آنتروپوژنیک( اســت )8۰درصــد موارد(. 
عواملی مانند برداشــت از منابــع آب زیرزمینی )6۰درصد 
موارد(، تغییرات کاربری )۱۰درصد موارد( و برداشت نفت 
و گاز و معدن کاری )مجموعــًا حدود ۱۰درصد( از جمله 
موارد مؤثر بر فرونشست ناشی از فعالیت های انسانی است.
همچنین عوامل طبیعی مانند تراکم طبیعی الیه ای زیرزمینی، 
فعالیت های تکتونیکی و وجود گســل نیــز در 2۰درصد 
موارد مؤثر بوده اند. همچنین در ســطح دنیا، در مواردی که 
فرونشست ناشی از برداشت منابع آب زیرزمینی بوده است، 
مصرف این منابع آبی بیشــتر در بخش کشــاورزی است. 
ســفره های آب زیرزمینی کم عمق، همچنین سفره هایی که 
شــامل خاک های ریز دانه نرم )رس و ســیلت( هستند و 
بطور کلی آنهایی که در مناطق خشــک واقع هستند، مقدار 
فرونشست در آنها بیشتر است. فرونشست دارای پیامدهای 
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منفی متعددی در زمینه های زمین شناسی و ژئومورفولوژیک 
)چاه زایی، ایجاد درز و شــکاف در ســطح زمین، تخریب 
عوارض ســطحی زمین(، زیســت محیطی )کاهش کیفیت 
منابع آب زیرزمینی، بروز ســیالب بویژه در مناطق ساحلی 
به خاطر کاهش تراز ســطح زمین و تأثیرات جزر و مدی، 
کاهش نرخ نفوذپذیری خاک، تداخل آب شــور و شیرین 
در(، اقتصــادی )تخریب ســاختمان ها و ســازه ها، اجرای 
طرح های تغذیه مصنوعــی به دلیل جبران و توقف کاهش 
ســطح آب زیرزمینی، ایجاد باتالق و مرداب ها در ســطح 
زمین به دلیل کاهــش نفوذ، تخریب ابنیه تاریخی، تخریب 
سیســتم لوله کشی آب و نفت و گاز و تأسیسات روزمینی 
و زیرزمینــی( و هیدروژئولوژیکــی )برهــم زدن ارتباط 
هیدرولیکی بین آبخوان و واحدهای ژئولوژیک مجاور، بر 

هم زدن ویژگی های هیدرودینامیکی سفره( است.
از نظر واحدهای جغرافیایی، دشــت های ساحلی و مناطق 
دلتایی بیشترین فرونشســت و مناطق کوهستانی، کمترین 
مقدار را داشــته اند. در مورد کشــور خودمان پانل سازمان 
ملل بر روی فرونشســت که حدود سی سال از تشکیل آن 
می گذرد، در گزارش منتشــر شــده، از حدود 75 نقطه با 
فرونشســت زیاد ) hot spots( در دنیا، حدود ۱5 مورد 
مربوط به ایران اســت و این خود نشــان دهنده این است 
که کشــور ما از نظر فرونشست بســیار برای این سازمان 
اهمیت دارد. در کشور ما نیز تحقیقات در این زمینه در حال 
رشــد است اما نکته قابل تأمل در زمینه بررسی فرونشست 
این است که موشــکافی کردن این مساله نیازمند کار تیمی 
اســت، هم به تخصص های سنجش از دور هم زمین شناس 
و هم هیدروژئولوژی و هم منابع آب نیازمند است تا نتیجه 
جامعی گرفته شود. پیشــنهاد من به محققین این است که 
ارتباط ایــن چالش جهانی را اگر بخواهند بررســی کنند، 
این کار به صورت تیمی انجام شــود و از بخشی نگری در 

بررسی این گونه مسائل زیست محیطی پرهیز شود.
 

 آقای دکتر لطفاً قدری درباره هدر رفت منابع آب در 
حوزه کشاورزی و اینکه چه چالش هایی در این مورد 
وجود دارد و چه راه کار عملی باید برای این مشکل در 

پیش گرفت، بفرمایید.
در حدود 92درصد از منابع آب تجدیدشــونده کشــور در 
بخش کشاورزی مصرف می  شــود. از نظر سازمان ملل ما 
جزو کشــورهایی هســتیم که غالب آب تجدیدشونده در 
بخش کشاورزی مصرف می  شــود در حالی که کشورهای 

اروپایی اکثراً جزو کشــورهای بــا مصرف غالب صنعتی و 
کشورهایی مانند آمریکا مصرف آب در بخش کشاورزی و 
صنعتی در تعادل است. هر چند که پسآب کشاورزی که از 
درجه کیفیت پایینی برخوردار است و آلوده به آالینده هایی 
مانند نیترات، فسفات، علف کش و… است به عنوان یکی 
از منابع تغذیه ســفره ها در نظر گرفته می  شود، پایین بودن 
درجه کیفیت زهاب های کشاورزی از جمله مسائل زیست 
محیطی اســت. هر چند اخیراً وزارت نیــرو طرحی را در 
مورد امکان اســتفاده از آب فاضالب تصفیه شده در بخش 
کشاورزی و شناسایی مناطق مســتعد در کشور تعریف و 
با همکاری چند دانشــگاه در ایران که دانشــگاه تهران نیز 
جزو آن اســت، اجرا نموده اســت اما نگرانی های زیست 
محیطی و ســالمت ناشــی از تخصیص آب تصفیه شــده 
فاضالب به بخش کشاورزی و حسن اجرای استانداردهای 
وزارت بهداشت در خصوص نوع کشت و استاندارد تصفیه 
فاضالب، خود از دیگر نکات نگران کننده اســت. مضاف 
اینکه تصفیه فاضالب و تکنولوژی که در کشورمان برای آن 

استفاده می  شود نیاز به به روزرسانی و ارتقا دارد.
 

ویژه ای  اهمیت  از  که  امروز  که  بحث های  از  یکی   
برخوردار است توجه به پژوهش در حوزه آب است، 

لطفاً بفرمایید این موضوع در کشور چه جایگاهی دارد؟
خوشــبختانه مسئولین اجرایی کشور به اهمیت جایگاه آب 
مشرف هستند، به عنوان نمونه، مرکز مطالعات استراتژیک 
ریاســت جمهوری در طی سال های اخیر، چالش های مهم 
کشــور را مطرح و اولویت بندی نموده است و چالش های 
حوزه آب در رده نخســت در سال ۱398 قرار داده است. 
هم اکنون شــاهد اطالع رســانی مراکــز مختلف از جمله 
معاونــت علمی ریاســت جمهوری، صنــدوق حمایت از 
پژوهشــگران جوان، بنیاد ملی نخبگان و همچنین معاونت 
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محترم پژوهشی دانشگاه تهران در خصوص حمایت ویژه 
از پژوهش ها در زمینه آب و محیط زیســت هستیم و این 
خود نشــان دهنده توجه مراکز دانشگاهی و اجرایی کشور 
به این حوزه اســت. این موارد هر چند امید بخش است اما 
کافی نبوده و با توجه بــه اهمیت موضوع نیاز به اهتمام و 
حمایت های بیشتر دارد. خوشبختانه بیشتر رشته های مرتبط 
با علوم محیطی در دوره کارشناســی در ارتباط با مدیریت 
و مسائل و چالش های آب، واحدهای درسی تعریف کرده 
و ارائه می کنند و این خود اهمیت فراوان دارد اما پیشــنهاد 
می شود حداقل در قالب دروس اختیاری برای سایر رشته ها 
نیز ارائه شــود تا جایگاه و نقش آب و چالش های زیست 
محیطــی، اقتصادی و اجتماعی مرتبــط با آن بیش از پیش 

برای همه آشکار گردد.

زمینه  در  دانشگاهی  تحقیقات  و  ظرفیت  از  آیا   
استفاده  مربوطه  سازمان های  در  آب  منابع  مدیریت 

می شود؟
ویژگی دانشگاه های نسل سوم که دانشگاه تهران هم جزو آنها 
محسوب می شود، ارتباط با جامعه و صنعت و کارآفرین بودن 
آنها است. همگرایی ارتباط بین دانشگاه و صنعت همیشه یک 
دغدغه بوده و هست. برای روشن شدن بیشتر مساله، به عنوان 
نمونه، مقاالتی که پژوهشــگران تایلندی در حوزه آب انجام 
می دهند، تقریباً همه در انتهای مقاله در بخش تشکر، به حمایت 
از سازمان خاصی اشاره دارند، این نشان می دهد که تحقیقات 
در این کشور از سوی سازمان های اجرایی پیشنهاد و راهبری 
می شــود و دانشگاه تنها محیطی برای اجرای درخواست های 
پژوهشی سازمان های بیرون است. به عنوان عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران، سعی می کنم که دانشجویان را ترغیب نمایم تا 
تمام پایان  نامه ها و رساله های خود را از اولویت های تحقیقاتی 
سازمان های مرتبط مانند آب منطقه ای و محیط زیست استان 
بومی انتخاب کنند تا عالوه بر مساله محور بودن پژوهش آنها، 
این ذهنیت در ذهن دانشجو ایجاد شود که در واقع با انجام دادن 
این پژوهش مشکل هر چند کوچک از محل زندگی خویش 
را واکاوی و حل می نماید تا با انگیزه و دغدغه بیشتری آن را 
انجام دهد. عالوه بر اینکه سازمان مربوطه نیز برای در اختیار 
گذاشتن داده ها و اطالعات همکاری الزم را بعمل می آورند. اما 
برداشت کلی من از ارتباط بین دانشگاه و سازمان های اجرایی، 

هنوز در حد رضایت بخشی نیست.

خصوص  در  تحقیق  چند  شما  اینکه  به  توجه  با   

رود کشکان داشتید، به نظر شما توجه به نتایج این 
بحران  بینی  پیش  در  تأثیری  می توانست  پژوهش ها 
داشته  بهار 98  در  رودخانه کشکان  طغیان  از  ناشی 

باشد؟
الزم می دانم اندکی در مورد ســیالب در کشورمان صحبت 
نمایم، وقوع ســیالب و به طور کلی فرآیند تبدیل بارش به 
رواناب به نظر من پیچیده ترین فرایندی است که در طبیعت 
وجود دارد و نمی توان به صورت قطع در این مورد صحبت 
کرد. توسعه و پیدایش روزافزون مدل هایی که مقدار سیالب 
را پیش بینی می  کنند و این فرآیند را مدل ســازی می  کنند، 
نشــان دهنده درجه پیچیدگی و عدم قطعیت حاکم بر این 
پدیده است. با توجه به اینکه عوامل بسیار زیادی در تبدیل 
بارش به روانــاب موثرند و دارای تغییرات زمانی و مکانی 
شدیدی نیز در سطح حوضه هستند، در مورد مدل جامع و 

کامل و بدون خطا نمی توان صحبتی به میان آورد.
در مورد بروز ســیالب در حوضه کشــکان در انتهای سال 
۱397 و اوایل ۱398، همان طور که مســتحضرید تشریح 
رخداد سیالب از سوی ریاست جمهوری به دانشگاه تهران 
واگذار شــد، البته من عضو هیأت تهیه این گزارش نبودم، 
ولــی وقتی آمار بارش های قبلی در این حوضه را دیدم، به 
نظر نمی رســید که بارش با دوره بازگشت بزرگی رخ داده 
باشد و موجب بروز این سیالب شده است! یکی از عوامل 
مؤثر می تواند شرایط هیدرولوژیک قبل از بروز واقعه بارش 
مورد نظر باشــد به این ترتیب کــه رخداد بارش های اولیه 
هر چند با شــدت کم، موجب می شــود که تلفات بارش 
که مهمترین آنها می تواند نفوذ در خاک باشــد، توسط این 
وقایع جبران شود و سبب می شود که بخش زیادی از بارش 
اصلی هر چند با عمق و شــدت نه چندان بزرگ، تبدیل به 

رواناب شود.
تجربه دیگری در مورد سیالب قمرود در ۱۰ و ۱۱ فروردین 
۱388 رخ داد، در آنجــا عامل مهم در بروز ســیالب، تقارن 
زمانی مدت بارش )حدود 25 ســاعت از ســاعت 4 عصر 
دهم فروردین تا ساعت ۱7 یازدهم فروردین( با زمان تمرکز 
حوضــه قمرود )مدت زمانی که طول می کشــد که رواناب 
از دورتریــن نقطه به محل مورد نظر برســد( که حدود 24 
ســاعت برآورد می  شــود، موجب بروز سیالب شده است. 
این تقارن زمانی بدترین وضعیــت هیدرولوژیکی در بروز 
ســیالب است، زیرا در یک زمان تمام بخش های حوضه در 
تولید رواناب مشارکت نموده و رواناب تمام بخش ها )حتی 
رواناب گلپایگان به عنــوان دورترین نقطه حوضه( در یک 
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زمان از نقطه موردنظر )شهر قم( عبور نمایند. بروز این تقارن 
زمانی بصورت طبیعی بسیار نادر است، اما در بروز خسارات 
جانی و مالی به ویژه در اطراف حرم مطهر، به دلیل تغییرات 
کاربری ناشــی از تجاوز به حریــم رودخانه و تبدیل بخش 
عمده ای از آن به پارکینگ اســت. بروز سیالب با دبی اوج 
25۰ متر مکعب در ثانیه )بیشــتر از ۱۰ برابر ظرفیت انتقال 
کانال طراحی شــده( و تبدیل شــدن تمام مقطع رودخانه و 
بخشی هایی که تبدیل به پارکینگ شده به مقطع عبور جریان 
نشان می دهد که هرچند این تغییر کاربری می تواند مشکالت 
رفت و آمد شهروندان را حل نماید اما عدم توجه به حقوق 
و حریم رودخانه به دلیــل عدم وقوع بارش مخاطره آفرین 
در طی چند سال، نمی تواند تکیه گاه محکم و توجیه علمی 
برای تغییرات کاربری در محدوده حریم رودخانه ها به ویژه 
در محدوده های شهری باشد. البته مشکالت ناشی از پایداری 
غیــر قابل اعتماد ســد پانزده خرداد که بــر روی توده های 
کارستی )آهکی( بنا شده است در ذخیره سیالب های ورودی 

به سد نیز تأثیرگذار بوده است.
اخیراً طرح کاداستر رودخانه های اصلی کشور از سوی قوه 
قضائیه به وزارت نیرو ابالغ شــده و هدف از آن تهیه اسناد 
برای تعریف حریم رودخانه های اصلی کشــور می باشــد، 
انجام این گونه طرح ها به منظور شناسایی حریم رودخانه ها 
و جلوگیــری قانونی از تغییرات کاربری و تجاوز به حریم 
رودخانه ها بســیار اهمیت دارد اما مانع اصلی بر انجام این 
طرح، نبود داده ها اســت. زیرا معمــوالً حریم رودخانه ها 
در محیط هــای کم خطــر و طبیعی را بر اســاس محدوده 
سیالب دشت با وقوع سیالب 25 ساله مشخص می  شود، اما 
مشــخص نمودن این محدوده نیازمند مدل سازی بر اساس 

داده های ارتفاعی مقطع رودخانــه و زمین-های اطراف با 
رزولوشن باال و همچنین وجود داده های سیالب ثبت شده 
در ایستگاه های هیدرومتری در رودخانه ها برای شبیه سازی 
توسط مدل های هیدرولیکی است که در هر دو مورد کمبود 

شدید وجود دارد.
ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود که با وجود این 
همه تحقیقات در زمینه ســیالب در کشور توسط محققین 
چرا باز هم شــاهد وقوع همه ساله سیالب هستیم؟ به نظر 
من، عالوه بر تکثر و ماهیت پویای فرآیندهای تأثیرگذار بر 
تولید سیالب که منجر می  شود هر واقعه سیالب یک رخداد 
منحصربفرد از حیث فاکتورهای محرکه آن باشــد، نکته ای 
که ممکن اســت کمتر به آن توجه شود، استفاده محققین از 
روش ها و مدل هایی اســت که در سایر نقاط دنیا توسعه و 
ارزیابی شــده اند و ممکن است کمتر به شرایط توسعه ای و 
اعتبار این روش ها توجه شــود. بومی نمودن این روش ها 
برای شــرایط آب و هوایی و هیدرولوژیکی کشور اهمیت 
فراوان دارد. باز هم الزم می بینم که کمبود شــدید داده های 
سیالب را مانع مهمی بر مسیر محققین در این زمینه متذکر 
شوم. مشکلی که همه دانشگاهیان برای تعریف موضوعات 

پایان نامه ها و رساله ها با آن روبرو هستند.
 

 با توجه به وضعیت منابع آبی که در باال به آنها اشاره 
پروژه های  اجرایی  و  تعریف  در  شما  نظر  به  کردید، 
عمرانی و صنعتی تا چه اندازه به مسائل مرتبط با منابع 

آبی از جمله محیط زیست توجه می  شود؟
یکی از ابعــاد مهم پارادایم مدیریــت یکپارچه منابع آب، 
توجه به اخالق زیست محیطی است که در تصمیم گیری ها 

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 69

شماره 128 / بهمن و اسفند 1399



و سیاست گذاری های این حوزه الزم است مورد توجه قرار 
گیرد. در مدیریت سنتی منابع آب، به دلیل بخشی نگری به 
این اصل مهم کمتر توجه می شــود. اخالق زیست محیطی 
خود دارای چند مؤلفه است: در نظر گرفتن شرافت انسان ها، 
رعایت حقوق طبیعت، مشارکت ذی نفعان، عدالت، توسعه 
و حکمرانی مناسب. هر کدام از این مؤلفه ها در نظر گرفته 
نشــود، مدیریت یکپارچه وجود نــدارد. به صورت خیلی 
ساده، اخالق محیط زیستی ایجاب می کند که تنها تخصیص 
آب به نفع انسان برای توســعه در نظر نگرفته نشود، بلکه 
به همه گونه های جانوری و گیاهی و حتی چشم اندازهای 
زمین نیز توجه شــود. این بعد در مدیریت یکپارچه منابع 
آب از جمله ابعاد مهم اســت اگر مدیریت یکپارچه منابع 
آب تحقق یابد، این موضوع توجه به مسائل زیست محیطی 
و رعایت حقوق طبیعت رعایت می شود. توجه به این بعد 
مهم ممکن است در حال حاضر در نقاط صنعتی و به ویژه 
مناطق صنعتی ساحلی کمتر دیده می شود، به عنوان نمونه، 
گزارشــات فعاالن محیط زیســت در منطقه ویژه اقتصادی 
پارس جنوبی، عســلویه نشان دهنده این موضوع است که 
عالوه بر آلودگی هوا توســط فلرها و مشعل ها، استفاده از 
آب دریا برای خنک کردن تأسیســات پاالیشگاهی به ویژه 
در تأسیســات غیر دولتی، معضالت زیست محیطی را هم 
برای مردم آن منطقه و هم موجودات آبزی و گیاهان ایجاد 
کرده اســت. شاید در نگاه اول به نظر برسد استفاده از آب 
برای خنک کــردن و وارد کردن آن در دریا چه مشــکلی 
می تواند داشــته باشد؟ مساله به این سادگی نیست به دلیل 
کاهش ترســیب امالح در لوله ها در دماهای باال و بنابراین 
افزایش طول عمر آن ها، معموالً مواد شیمیایی به آب خنک 
کننده اضافه می شود که آن مواد، خطرناک است. خوشبختانه 
این موارد شامل همه پاالیشگاه ها نمی شود و برخی از آنها 

دارای سیستم خنک کننده گردشی هستند.
 

 آقای دکتر به عنوان پژوهشگری که روی منابع آبی 
آبی  از سالمت منابع  ارزیابی شما  ایران کار کرده اید 
ایران به لحاظ عاری بودن از آالینده های مثل نیترات 

چیست؟
نیترات آالینده ای اســت که می تواند توسط هم انسان، هم 
گیاه و هم حیوانات تولید شــود. فاضالب های تولید شده 
انســانی و حیوانی در دامداری ها و کودهایی شــیمیایی که 
به محصوالت زراعی داده می  شــود، منابع نیترات هستند. 
یون نیترات به دلیل داشتن بار منفی در خاک جذب پایینی 

داشــته و با آبیاری و آب باران در خاک شسته می  شود و به 
راحتی به منابع زیرزمینی می رســد. استراتژی شرکت آب 
و فاضالب به عنوان متولی توزیع آب شــرب برای کاهش 
نیترات در آب شرب، به ویژه زمانی که غلظت این آالینده 
از حد استاندارد )5۰ میلی گرم در لیتر( فراتر رود، استفاده 
و اختالط بیشتر با منابع آب سطحی است که بواسطه فرآیند 
ترقیق غلظت نیترات در آب شــرب کاهــش می یابد. هم 
اکنون شاهد پیاده سازی سیستم جمع آوری فاضالب شهری 
در ســطح تهران هســتیم و این یک اقدام بسیار مناسب در 
راستای عدم اختالط فاضالب با منابع آب زیرزمینی است 
که الزم است برای سایر کالنشهرهای کشور نیز اجرا شود. 
امــا وجود نیترات در منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی 
با منشأ فاضالب، در مناطق کشاورزی با دلیل استفاده زیاد 

از کودهای شیمیایی متداول است.
در بســیاری از منازل برای تهیه آب شرب با کیفیت بهتر، از 
سیستم تصفیه خانگی استفاده می  شود، نکته قابل توجه اینکه 
معموالً مکانیزم کارکرد این سیستم ها بر اساس جذب فیزیکی 
اســت، این سیستم ها به دلیل استفاده از غشاها با روزنه های 
مختلف، معموالً در ابتدای استفاده تمام امالح موجود در آب 
را جذب می کنند و بنابراین آب فاقد امالح که برای رشد به 
ویژه برای کودکان ضروری اســت، خارج می کند. حال اگر 
ظرفیت این غشــاها از امالح پر شود، معکوس عمل می کند 
و بــه جای گرفتن امالح از آب، امــالح را باز پس می دهد 
مضاف اینکه وجود امالح بر روی ســطح غشاها، خود منبع 
تغذیه برای انواع باکتری ها و رشــد آنها است. در استفاده از 
این سیستم ها توجه به این نکات و تعویض به موقع فیلترها 
حائز اهمیت است. استفاده از تکنولوژی نانو در تصفیه آب و 
فاضالب در کشورمان، محدود به مطالعات آزمایشگاهی است 
و پیاده سازی آنها در محیط واقعی نیاز به مجوزهای گوناگون 
دارد. در حالی که در تمام دنیا از این تکنولوژی که یک روش 
کارآمد و سریع برای حذف آالینده ها است، استفاده گسترده 
می  شــود. اینجانب به دلیل عالقه، رساله دکتری خود را در 
ســال ۱385 در زمینه حذف آالینده نیترات از آب زیرزمینی 
انتخاب کردم، اما عدم توجه مسئولین به حوزه علمی سبب 
شد که ادامه دادن این زمینه پژوهشی بسیار محدود و آن هم 

در محیط آزمایشگاهی انجام شود.
 

 با توجه به مطالعات شما در زمینه منابع آبی، تخمین 
چه  به  آبی  منابع  ذخایر  نیز  و  آبی  از سفره های  شما 

میزان است؟
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سفره های آب زیرزمینی سه دســته هستند: یکی سفره های 
آبرفتی که بیشــتر ســفره های کشــور از این نوع هســتند، 
ســفره های سازند ســخت و سفره های کارســتی )آهکی(. 
بیشــتر مشــکالت کاهش کمیت و کیفیت که اکنون وجود 
دارد مربوط به ســفره های آبرفتی است. هر چند که اکتشاف 
و استحصال از منابع آب در ســازندهای سخت و کارستی 
به علت هزینه بر بودن اکتشــاف و حفاری در آنها هنوز در 
حد سفره های آبرفتی نیســت، اما ۱۱ تا ۱3 درصد از سطح 
کشور ما را ســازندهای آهکی تشــکیل می دهد که تمرکز 
اصلی آنها در محدوده زاگرس است. برخی از استان ها مانند 
کرمانشاه، لرســتان و فارس از این منابع در قالب چشمه ها 
و یا حفر چاه ها زیاد اســتحصال می  شــود اما آمار دقیقی از 
ذخایر منابع آب زیرزمینی کارستی و سازند سخت در کشور 
نیست و انشااهلل حداقل این منابع برای آیندگانمان باقی بماند. 
دشت های آبرفتی شناسایی شده در کشور که بهره برداری و 
پایش کمی و کیفی در آنها انجام می  شود حدود 6۰9 تا است، 
از زمان ورود الکتروپمپ ها به ایران در زمان قاجار و امکان 
پمپاژ آب از اعماق بیشتر، می توان گفت که زمان شروع افول 
کمیت و کیفیت ســفره های آبرفتی است. هم اکنون وزارت 
نیرو و محققین می توانند بر اساس اطالعاتی که از سفره های 
آبرفتی دارند، میزان ذخایــر آب زیرزمینی و زمان اتمام این 
منابع با حفظ روند برداشــت کنونی را تقریب بزنند اما ارائه 
و اشــاعه این اطالعات به خاطر مسائل اجتماعی اصوالً کار 
صحیحی نیست. انشاهلل با اقدامات مؤثری که در راستای احیا 
و تعادل بخشی سفره ها آغاز و پیاده سازی شده است، شاهد 

کاهش روند تخلیه این منابع باشیم.
 

 به عنوان پژوهشگر مدیریت منابع آب لطفاً بفرمایید 
بزرگترین چالش این حوزه در ایران چیست؟

البته این ســوال آنقدر در محافل مختلف تکرار شــده که 
کلیشــه ای شده است. تحقق نیافتن مدیریت یکپارچه منابع 
آب در کشور به صورت کامل را شاید بتوان مهم ترین مشکل 
در این حوزه دانســت، منظور توجه به همه ابعاد مدیریت 
یکپارچه شامل ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و 

سازمانی است.
البته همــه ضعف مدیریت در حوزه آب را مطرح می کنند. 
همه ما موضوع کمبود نزوالت جوی به دلیل نوسانات آب 
و هوایی و افزایش جمعیت و توســعه بخش کشاورزی و 
صنعت و نیاز روزافزون بخش های مختلف به منابع آب را 
کاماًل می دانیم. بهره وری پایین بخش کشــاورزی به عنوان 

مهم ترین بخــش مصرف کننده منابع آب تجدید شــونده 
کشــور )در حد 92درصد(، مضاف بر این، رقابت بر ســر 
مساله آب و استحصال هر چه بیشتر بخش های مختلف از 
این منابع محــدود و آلوده نمودن آنها از جمله چالش های 
موجود در بخش منابع آب کشــور است. بخشی نگری در 
حوزه آب، که منظورم توسعه به یک بخش و عدم توجه به 
ســایر بخش های دخیل از جمله چالش های موجود در این 
حوزه اســت. مدیریت استانی آب به جای مدیریت حوضه 
آبریزی نیــز از جمله نقاط ضعف این حوزه اســت. عدم 
توجه به ارزش گــذاری آب به عنوان یک کاالی اقتصادی، 
برداشــت های غیر مجــاز از منابع آب به ویــژه آب های 
زیرزمینــی، کمبود و یا عدم وجود قوانین مؤثر و بازدارنده 
در این حوزه، دخیل ننمــودن همه ذی نفعان حوزه آب در 
تصمیم ســازی ها، وجود مراکز موازی تصمیم گیری در این 
حوزه، همه این موارد و ســایر موارد ذکر نشــده خالصه 
می  شــود در تحقق نیافتن کامل مدیریــت یکپارچه در این 
حوزه در کشــور. این مدیریت تحقق پیدا نمی کند مگر در 
بســتری از وجود داده های کافی و قابــل اعتماد در حوزه 
آب. البته شــاهد اتفاق خوبی اخیراً در این زمینه هســتیم، 
طرح آمایش منابع آب، اجرای طرح احیا و تعادل بخشــی 

دشت های کشور از جمله آنها است.
 

 به عنوان پرسش پایانی شما چه راهکارهای را در 
زمینه مدیریت منابع آب پیشنهاد می کنید؟

با توجه به مطالب گفته شــده الزم است وضعیت مدیریت 
منابع آب در کشور بر اساس شاخص ها و استاندارد بین المللی 
که تمام جنبه های یکپارچگی مدیریت را در بر گیرد در طول 
دوره های مختلــف ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آنها برای 
تحقق بهتر مدیریت بهینه منابع آب که همان مدیریت یکپارچه 

است، در برنامه های آتی مورد توجه قرار گیرد.
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ساختار سنی جمعیت 
عامل کلیدی مرگ های کرونایی است

دکتر رسول صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

کرونا باعث کاهش ۴۰ درصدی آمار ازدواج در فروردین و اردیبهشت شد

یکی از مســائلی که پس از همه گیری کرونا در جهان مطرح شد، تأثیر بیماری کووید-۱۹ بر روندهای 
جمعیتــی و فرایندهای مرتبط با آن همچون ازدواج، زاد و ولد، مهاجرت و... بود. پاندمی کرونا هر چند 
مسئله ای جهانی است اما با واکنش های ملی و محلی همراه بوده و فراتر از ابعاد بهداشتی و پزشکی آن، 
یک مسئلۀ اجتماعی برآمده از موقعیت ها و شرایط ساختاری با پیامدهای متعدد و پیچیدۀ اجتماعی است. 
با توجه به اهمیت این موضوع، مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران، با 
دکتر رسول صادقی، دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور در 

ارتباط با تأثیر کرونا بر مسائل جمعیتی به گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید.

 پاندمی کرونا نابرابری های اجتماعی و جمعیتی در 
حوزه سالمت را برجسته کرد

دکتر صادقی با بیان اینکه پاندمی کرونا عالوه بر چالش های 
متعدد اقتصادی و اجتماعی، اهمیت نابرابری های اجتماعی و 
جمعیتی در حوزه ســالمت را بیش از پیش برجسته ساخته 
است، گفت: این ویروس هر چند مسئله ای جهانی است اما 
با واکنش های ملی و محلی همراه بوده و مهم تر از آنکه صرفًا 
یک مسئلۀ بهداشتی و پزشکی باشد، مسئلۀ اجتماعِی برآمده 
از موقعیت ها و شرایط ساختاری با پیامدهای متعدد و پیچیدۀ 

اجتماعی است.
رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور ادامه داد: ساختارهای 
سنی و ترکیب های جمعیتی، فقر و نابرابری اجتماعی نه تنها 
ریسک ابتالء و ســرایت این ویروس را افزایش داده، بلکه 

خود نیز متأثر از آن، گسترده تر و شدیدتر خواهند شد.

 ساختار سنی جمعیت، عامل کلیدی مرگ های پاندمی 
کرونا است

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران یادآور شد: تفاوت های 
ابتالء و مرگ پاندمی کرونا در مناطق و در میان زیرگروه های 
مختلف جمعیتی و اجتماعی را می توان تا حدود زیادی توسط 

عوامل و نیروهای جمعیت شناختی تبیین کرد و نابرابری های 
فضایی و اجتماعی کووید -۱9 تا حدود زیادی به ویژگی ها 
و مشخصه های جمعیتی بر می گردد. ساختار سنی جمعیت، 
تعیین کنندۀ مهم و کلیدِی شــیوع ابتالء و مرگ های پاندمی 

کرونا است.
وی تصریــح کرد: با توجه به سیســتم ایمنــی ضعیف تر و 
شیوع باالی بیماری های مزمِن قلبی-عروقی، ریوی و دیابت 
در سنین ســالمندی، تلفات انســانی این ویروس در گروه 
سالمندان بیشتر از ســایر سنین است. از این رو، کشورهای 
با ســاختار سنی سالخورده نظیر ایتالیا )با میانه سنی 47 سال 
و 23 درصد جمعیت ســالمند(، در مقایسه با کشورهایی با 
ساختار سنی جوان، بیشترین میزان های مرگ ناشی از کووید 

-۱9 را تجربه می کنند.

کرونا  پاندمی  در  مهاجرت ها  و  جمعیت  تراکم   
تأثیرگذار است

صادقی عالوه بر ســاختار ســنی، تراکم جمعیت در سطوح 
خانوار، محله و شهر را بر شیوع این ویروس اثرگذار عنوان 
کرد و گفت: در مناطقی که تراکم جمعیتی باالســت، شیوع 
و تلفات کرونا بیشــتر است. بر اســاس مطالعات صورت 
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گرفتــه، در مناطقی با تراکم جمعیتــی باال، ترکیب جمعیتِی 
عمدتاً مهاجر، ســالمند و شــاغل در بخش خدمات، میزان 
ابتالء به کووید -۱9 بیشــتر اســت. همچنین مهاجرت ها و 
جابه جایی های جمعیتی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی شیوع 
و گســترش پاندمی کرونا است؛ چرا که کووید -۱9 از منشأ 
آن در ووهان چین بر اثر مهاجرت و جابه جایی های جمعیتی 

تقریباً به تمام کشورهای جهان سرایت پیدا کرد.

 پیامدهای جمعیت شناختی پاندمی کرونا بستگی به 
میزان شیوع و طول مدت آن دارد

رئیــس مؤسســه مطالعــات جمعیتــی کشــور پیامدهای 
جمعیت شــناختی کوتاه مدت و بلندمــدت پاندمی کرونا را 
وابســته به میزان شیوع و طول مدت آن عنوان کرد و گفت: 
امروزه کووید -۱9 توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان 
یکی از علت های مرگ مطرح شده و کشورها، ملزم به ثبت 
آن در فهرست علل مرگ هستند. به طور کلی برآورد می شود 
که میزان مرگ ومیر برای گروه های مختلف سنی به ویژه برای 
ســالمندان در مقایسه با ســال قبل افزایش یابد و در مقابل، 

شاخص امید زندگی کمتر شود.
وی ادامــه داد: برخالف مرگ ومیر، تأثیــر پاندمی کرونا بر 
باروری با تأخیر اتفاق می افتد و معموالً اثر آن نیز کاهشــی 
اســت. میزان های مقطعی باروری در بســتر شوک و عدم 
اطمینان های اقتصــادی و نرخ های باالی بیکاری و همچنین 

ترس از مراجعه به مراکز بهداشتی کاهش می یابد.

 اولین تأثیر کووید -19 بر ایران افزایش مرگ ومیر 
بوده است

رسول صادقی اولین و مشــخص ترین تأثیر کووید -۱9 بر 
کشــور ما را افزایش مرگ ومیر دانســت و گفت: بر اساس 
آمارهای رسمی از زمان شروع کووید -۱9 تا به امروز، حدود 
55 هزار فوتی ثبت شــده که میانگین سنی آن ها عمدتاً 5۰ 
ســال است. به عبارت دیگر بیشتر افرادی که جان خود را از 

دست داده اند، سالمند بودند.
وی ادامه داد: مقایســۀ میزان مرگ و میرهای ناشی از کووید 
-۱9 با سال گذشته نشــان می دهد که تعداد مرگ ها حدود 
2۰ درصد افزایش داشته که در مناطق شهری بیشتر از مناطق 
روستایی بوده اســت. یعنی مناطق شهری حدود 25 درصد 
و مناطق روســتایی حدود ۱4 درصد شــاهد افزایش تعداد 

مرگ های ثبت شده بوده اند.
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال 

که آیا آماری در زمینه تأثیر کرونا بر امید زندگی در ایران وجود 
دارد یا خیر، عنوان کرد: چون تأثیرات کووید- ۱9 بر روی سنین 
باال بوده، نمی تواند چندان بر امید زندگی کاهش ایجاد کند. اما 
اگر بر روی کودکان و جوانان تأثیرگذار بود، می توانست امید 
زندگی را به طور چشمگیری کاهش دهد. برآورد خام ما حدود 
نیم تا یک سال را نشان می دهد. اما برای دریافت آمار دقیق باید 
صبر کنیم تا سال تمام شود و با استخراج »الگوی سنی مرگ« و 
انجام محاسبات، مشخص شود که ویروس کرونا تا چه میزان 

بر امید زندگی در کشور اثرات کاهشی داشته است.

 ویروس کرونا سبب شده تا رفتارهای باروری افراد 
تغییر کند

رئیس مؤسســه مطالعات جمعیتی کشور با اشاره به کاهش 
بــاروری و فرزنــدآوری در کشــور عنوان کرد: متأســفانه 
پاندمــی کووید -۱9 به طرز قابل توجهی موضوع باروری و 
فرزندآوری را تحت تأثیر قرار داده و سبب شده تا رفتارهای 
بــاروری افراد تغییر کند که نتیجه آن، کاهش فرزندآوری در 
کشور است. از ســوی دیگر، با توجه به وجود تحریم ها و 
افزایــش بیکاری، جامعه ما با مشــکالت اقتصادی متعددی 
روبرو است که کووید -۱9 شدت آن ها را بیشتر کرده است.

وی ادامــه داد: تمامی این موارد به اضافه نگرانی هایی که از 
مراجعه به مراکز بهداشتی ایجاد شده است، سبب می شود تا 
افــراد، فرزندآوری خود را به تأخیر بیاندازند. به این معنا که 
اگر فردی تصمیم داشــت تا صاحب فرزند شود، این فرزند 
را امسال نخواهد داشت و به عبارت دیگر تأثیر کووید -۱9 
بر بــاروری با یک وقفه 8 یا 9 ماهــه خواهد بود. آمارهای 
موجود نشان می دهد که در ایران ۱۰ درصد موالید نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته که باز هم این کاهش 
در مناطق شــهری )۱5 درصد( نسبت به مناطق روستایی )5 

درصد( بیشتر بوده است.

 شیوع ویروس کرونا بر تنش ها و فشارهای روحی-
روانی خانواده ها دامن زده است

رسول صادقی ادامه داد: این موضوع حتی بر میزان ازدواج ها 
هم تأثیر منفی داشت. خصوصاً که در دوران قرنطینه به دلیل 
تعطیلی مراکز ثبت ازدواج و تاالرها، ازدواج ها با کاهش 4۰ 
درصدی در فروردین و اردیبهشت مواجه شد. اگرچه که بعداً 

این کاهش جبران شده است.
دانشــیار جمعیت شناسی دانشــگاه تهران عنوان کرد: شیوع 
ویروس کرونا در این مدت به نوعی زندگی خانواده ها را هم 
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تحت تأثیر قــرار داد. در بحث روابط درون خانواده به دلیل 
همان بحران و شرایط اقتصادی که کووید -۱9 ایجاد کرد، بر 

تنش ها و فشارهای روحی-روانی خانواده ها دامن زد.
صادقی به نقل از مدیرکل اداره مشاوره و روان شناسی بهزیستی 
گفت: حتی میزان تماس هــای زوجین به دلیل اختالف های 
خانوادگی در دوران قرنطینه و کرونا با مراکز مشاوره سه برابر 
شده که البته این شرایط در کشورهای دیگر از جمله استرالیا، 
نیوزلند، چین، و ترکیه هم مشاهده شده است. بنابراین کووید 
-۱9 از یک ســو میزان مرگ ومیر را افزایش داده، باروری را 
کــم کرده و از طرف دیگر طالق ها افزایش یافته و ازدواج ها 
کمتر شده است. همه این عوامل می تواند اثرات منفی بر روی 

رشد جمعیت کشور داشته باشد.

از  حمایت  زمینه  در  سیاست گذاری  متأسفانه   
خانواده ها وجود ندارد

وی در پاســخ بــه وجود بســته های حمایتی-معیشــتی از 
خانواده ها تصریح کرد: متأسفانه در زمینه بسته های حمایتی، 
سیاست گذاری های خوبی انجام نشده و چیزی تحت عنوان 
بســته های حمایتی از خانواده ها مخصوصاً برای خانواده های 
جوان که مشــوق های مالی برای فرزندآوری یا ازدواج داشته 
باشند، نداشتیم که خود این امر هم به طور قطع، سیر کاهشی 
باروری یا اثرات منفی بر رشد جمعیت را بیشتر می کند. بنابراین 
پاندمی کووید -۱9 در شــرایطی کــه حمایت های اجتماعی 
و حمایت هایی که در قالب سیاســت های دوست دار خانواده 
وجود نداشته باشد، می تواند پیامدهای بیشتری داشته باشد و به 

نوعی باروری و رشد جمعیتی کشور را کاهش دهد.
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران برای خروج کشورها از 
چنین وضعیتی تأکید کرد: پیشنهادها در این زمینه می تواند در 
راستای حمایت از خانواده ها باشد تا عالوه بر کمک به مردم، 
شــاهد کاهش پیامدهای اجتماعی باشیم. البته پیشنهادهایی 
در این زمینه داده شــده مانند وجود بسته های حمایتی برای 
ازدواج و فرزندآوری ها که به آن اشاره شد و اطمینان دادن به 
افراد برای مراجعه به مراکز باروری مبنی بر اینکه این مراکز 

به لحاظ بهداشتی برای آنان امن و عاری از خطر است.

به  مهاجرت ها  میزان  پساکرونا  دوران  در  احتماالً   
دالیل معیشتی افزایش خواهد داشت

رئیس مؤسســه مطالعات جمعیتی کشور روند مهاجرت در 
بستر کووید -۱9 را در کوتاه مدت کاهشی دانست و گفت: 
مهاجرت های داخلــی و بین المللی با توجــه به ممنوعیت 

و محدودیت ها، بســته شــدن مرزها، بازنگــری در قوانین 
مهاجــرت ی کاهــش می یابد. در حال حاضــر، حدود 7۰ 
کشــور در جهان، محدودیت ها و اقدامات سختگیرانه ای را 
در زمینه مهاجرت و مهاجران اعمال کرده اند. حتی بســیاری 
از کشورها )از جمله ایران( محدودیت هایی برای مهاجرت و 
جابه جایی های داخلی نیز اعمال کرده اند و افرادی که از این 
محدودیت ها و مقررات سرپیچی کنند، جریمه خواهند شد. 
البته، انتظار می رود در دوران پساکرونا مهاجرت های داخلی 
و مهاجرت هــای بین المللی به دالیل معیشــتی و اقتصادی 

افزایش قابل توجهی پیدا کنند.
صادقی یادآور شــد: به طور خالصه، مســائل و چالش های 
برآمــده از پاندمی کرونا نــه تنها به سیســتم مراقبت های 
بهداشتی بســتگی دارد، بلکه به ساختارهای سنی، توزیع و 
جابه جایی های جمعیتی، فقر و اشــکال مختلف نابرابری و 
همچنین رفتارهای اجتماعی مردم نظیر تاب آوری، تبعیت از 

قرنطینه و دستورالعمل های بهداشتی و… نیز وابسته است.

عظیم  موج  یک  شاهد   19- کووید  پایان  از  بعد   
مهاجرتی خواهیم بود

رســول صادقی در پاسخ به این سوال که آیا آماری در زمینه 
تأثیر کرونا بر روندهای مهاجرتی در ایران وجود دارد یا خیر، 
خاطرنشان کرد: کووید -۱9 خودش با مهاجرت و جابه جایی ها 
گســترش پیدا کرد و به یک پاندمی عالم گیر تبدیل شد. در 
ایران هم شــهرهایی مانند قم، تهران و استان های شمالی که 
جابه جایی ها در آن بیشــتر بود، این ویروس گسترش زیادی 
داشت. در مورد مهاجرت های بین المللی فعاًل به طور موقتی 
با کاهش مواجه هستیم اما بعد از پایان ماجرای کووید- ۱9 

و باز شدن مرزها، شاهد یک موج مهاجرتی خواهیم بود.
دانشــیار جمعیت شناســی دانشــگاه تهران و رئیس مؤسسه 
مطالعات جمعیتی کشــور در پایان خاطرنشان کرد: عوامل و 
نیروهای جمعیت شناختی نه تنها تبیین کنندۀ تفاوت ها در ابتالء 
و مرگ کووید ۱9 هســتند، بلکه در مقابل، خود نیز به شدت 
از آن متأثر هســتند. شیوع ویروس کرونا، اقتصادهای ناپایدار 
را ناپایدارتر، کارگاه ها و کارگران دستمزدی را تعطیل، ناامنی 
شغلی را بیشــتر، نابرابری اجتماعی را گسترده تر و میزان های 
فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد. سالمندان، زنان سرپرست 
خانوار، مهاجران و فقرای حاشــیه شهری از جمله گروه های 
آسیب پذیر اجتماعی هستند که در این شرایط نه تنها وضعیت 
اقتصادی شان بدتر شده، بلکه امکانات و دسترسی محدودتری 

نیز به سیستم های بهداشتی و مراقبتی دارند.
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کاوش های بزرگی در محوطه های 
ریوی، بازه هور و ویرانشهر در جریان است

دکتر میثم لباف خانیکی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

تخصص های رویکردگرایانه باید جایگزین تخصص های محصور در یک دورۀ خاص بشود

 دکتر میثم لباف خانیکی، عضو هیأت علمی رشته باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دارای 
دکترای تخصصی باستان شناسی و مؤلف ده ها مقاله در زمینه باستان شناسی در شرق ایران، باستان شناس 
برجسته ای اســت که نتایج تالش های بی وفقه اش در زمینه تحقیق و پژوهش در باستان شناسی موجب 

شد تا او به عنوان پژوهشگر نمونه جوان در جشنواره پژوهش سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران معرفی شود. 
به همین بهانه صغری داوری فرد با دکتر میثم لباف خانیکی درباره باستان شناســی و مسائل مرتبط با آن 

گفت وگویی انجام داده است که در ادامه آمده است.

رشته  وضعیت  بفرمایید  شروع  عنوان  به   
دانشگاه های  و  تهران  دانشگاه  در  باستان شناسی 

ایران چگونه است؟
رشــته باستان شناسی در دانشــگاه تهران، بیشــتر از همه 
دانشــگاه های داخل ایران، سابقه آموزشی و پژوهشی دارد. 
ریشه اش عمیق تر است. پس دور از انتظار نیست که بیشترین 
ثمرات علمی و عملی از دانشــگاه تهران حاصل شود. البته 
در ســال های پس از انقالب، گروه های باستان شناسی مثل 
دانشــگاه زاهدان و بعد، دانشگاه تربیت مدرس توانسته اند 
نیرو های کارآمدی در حوزه باستان شناسی پرورش بدهند. 
متأســفانه باید عرض کنم که در سال های اخیر، پاره ای از 
گروه های آموزشی در دانشگاه  هایی که فاقد زیرساخت های 
کافی برای تأســیس این رشــته بوده اند، به جذب دانشجو 
پرداخته انــد که نه در هیأت علمــی و نه در میزان دانش و 
توانمندی فارغ  التحصیالن از کیفیت کافی و الزم برخوردار 

نیستند.
 

 لطفاً قدری درباره سیر تحول این رشته در ایران 
ارزیابی  چگونه  را  روند  این  شما  اینکه  و  بفرمایید 

می کنید؟
در سال ۱3۱3 دانشــگاه تهران و دانشکده ادبیات تأسیس 
شــد که یکی از گروه های آموزشــی از همان بدو تأسیس 
رشته باستان شناسی بود. طبق آماری که از تعداد دانشجویان 
دانشــکده ادبیات در سال تحصیلی ۱33۰-۱329 در دست 
اســت، تعداد دانشجویان رشــتۀ باستان شناسی در آن سال 
چهارده نفر بوده است. در سال ۱338 به همت دکتر عزت اهلل 
نگهبان، مؤسســه باستان شناســی دانشــگاه تهران تأسیس 
شــد و از ســال ۱34۰-۱339 دورۀ کارشناسی ارشد رشته 
باستان شناسی در دانشگاه تهران به جذب دانشجو پرداخت. 
اولین برنامه حفاری علمی مؤسســه باستان شناسی دانشگاه 
تهران با همکاری اداره کل باستان شناســی در تپه مارلیک با 
هدایت دکتــر نگهبان و همکاری چند تن از دانشــجویان 
کارشناسی ارشــد دانشــگاه تهران انجام پذیرفت. از سال 
تحصیلی ۱343-۱342 که گروه های آموزشی در دانشکده 
ادبیات تعریف شــدند، دکتر عیســی بهنام مدیریت گروه 
آموزشی باستان شناسی را عهده دار شد و پس از بازنشستگی 
ایشان، دکتر نگهبان به مدیریت گروه پرداختند. کاوش های 
هفت تپۀ خوزســتان و حفاری های علمی در تپه های ســه 
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گانۀ زاغه، سگزآباد و قبرســتان بوئین زهرا از جمله دیگر 
فعالیت های میدانی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران بوده 
که کاوش در تپه های بوئین زهرا همچنان به عنوان بخشــی 
از واحد عملی کاوش باستان شناســی دانشجویان دانشگاه 

تهران ادامه دارد.
 

 شما در جشنواره پژوهش 98 به عنوان پژوهشگر 
برتر شناخته شدید لطفاً قدری درباره طرح پژوهشی و 

ویژگی که طرح شما داشت توضیح بفرمایید.
انتخاب بنده در جشــنواره سال 98، به دلیل انجام طرح های 
پژوهشی و مقاالت متعددی بود که پیش از این در نشریات 
داخلی و خارجی به چاپ رسانده ام. طرح های پژوهشی در 
راســتای مطالعاتی صورت گرفته که دربارۀ مناظر فرهنگی، 
هنــر و معمــاری دوران تاریخی ایران انجــام داده ام. حوزۀ 
جغرافیایی مورد عالقۀ بنده، شرق ایران است و طرح های بنده 
با تمرکز بر مناطقی از کرمان و خراسان صورت گرفته است. 
در ســال های اخیر، به تبعیت از پایان نامه کارشناسی ارشد و 
رسالۀ دکتری ام، مطالعات میدانی و کتابخانه ای ام را به سوی 
فرهنگ و تمدن خراســان سوق داده ام و چند سالی است که 
کاوش هایی را در محوطه های ریوی )خراسان شمالی(، بازه 
هور )خراسان رضوی( و ویرانشهر )خراسان شمالی( هدایت 
کرده ام. مهمترین یافته های ما در بازه هور به دســت آمد. در 
آنجا کاوش های پنج سالۀ ما به کشف بقایای آتشکدۀ مهمی 
منجر شد که از دورۀ اشکانی تا اوایل دورۀ اسالمی فعال بوده 
و به عنوان یکی از مراکز مذهبی شرق ایران شناخته می شده 
است. پاره ای از نتایج مقدماتی در مقاالتی که عرض کردم به 

زبان های فارسی و انگلیسی انتشار یافته است.
 

 لطفاً قدری درباره محوطه های که کاوش شده و نام 
بردید بیشتر توضیح بدهید و اینکه این کاوش ها از چه 

زمانی آغاز شده و در چه مرحله ای قرار دارند؟
محوطۀ تاریخی بازه هور در جنوب مشــهد واقع است که 
طی مطالعات و کاوش های باستان شناسی که از سال ۱392 
تا ۱398 به سرپرستی بنده در این محوطۀ تاریخی صورت 
گرفت، آثاری از یک آتشــکدۀ ساسانی کشف گردید که به 
نظر می رسد از دورۀ اشــکانی تا اوایل دورۀ اسالمی فعال 
بوده و به عنوان یکی از مراکز عمدۀ مذهبی شــمال شــرق 
ایران شــناخته می شده اســت. هم اکنون مطالعات دربارۀ 
این آتشــکده جریان دارد و معرفی و ساماندهی آن خواهد 
توانســت عالوه بر فتح باب جدیدی در ارتباط با مطالعات 

تاریخی و باستان شناختی خراسان، امکان توسعۀ اقتصادی 
منطقه را با تکیه بر گردشگری فرهنگی فراهم آورد.

محوطه تاریخی ویرانشــهر که در اســتان خراسان شمالی 
واقع است، برای اولین بار در سال ۱355 توسط گروهی از 
باستان شناسان اعزامی از دانشگاه تورین ایتالیا شناسایی شده 
بود. برای اولین بار مطالعات باستان شناسی در این محوطه 
به سرپرســتی بنده و دکتر روکو رانته با حمایت پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری کشــور و موزۀ لوور فرانسه 
آغاز گردید و در ســال جاری کاوش های باستان شناسی در 
این محوطه به کشف آثار معماری شاخصی از دورۀ اشکانی 

و احتماالً ساسانی انجامید.
محوطۀ ریوی واقع در اســتان خراسان شمالی، یکی دیگر از 
محوطه های تاریخی مهم منطقۀ شــمال شرق ایران است که 
کاوش های باستان شناسی در آن به سرپرستی آقای محمد جواد 
جعفری )دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران( و 
خانم دکتر یودیت تومالســکی )مدیر موسسۀ باستان شناسی 
آلمان، شعبه تهران( جریان دارد. بنده این افتخار را داشتم که 
در سال ۱395 با ایشان همکاری داشته باشم و ضمن کاوش 
و بررســی باستان شناسی در آن محوطه به وجود بقایای یک 
شــهر ساسانی به وسعت بیش از 4۰ هکتار در بخش شمالی 
محوطه پی بردیم. در جریــان کاوش مذکور، بخش هایی از 
یک فضای معماری دورۀ ساسانی حاوی خمره های ذخیره و 

دیگر مواد فرهنگی ساسانی کشف گردید.
 

دوره  باستان شناسی  بر  بیشتر  شما  پژوهش های   
ساسانی متمرکز می باشد، آیا این دوره مشخصه بارزی 

دارد، یا خیر؟
همانطور که عرض کــردم، بنده اعتقاد چندانی به یک دوره 
با آغاز و پایان مشــخص و متمایز نــدارم. در واقع فرهنگ 
و هنر دورۀ ساســانی تداوم دورۀ اشــکانی است و در دورۀ 
اسالمی به حیات خود ادامه می دهد. ولی این مرحله از هنر 
و فرهنگ ایران را به عنوان آخرین مرحلۀ به اصطالح عصر 
باستان برگزیدم؛ چون روند تکاملی هنر ایران باستان در دورۀ 
ساســانی به اوج خود می رســد و پس از امتزاج با باور های 
اســالمی به شکل بدیعی در ادوار اسالمی تجلی می یابد. لذا 
شناخت هنر و فرهنگ ایران در این برهۀ زمانی خاص، امکان 
مناسبی برای درک بهتر ادوار پسین و پیشین فراهم می آورد.

 
 چه تفاوتی بین رشته باستان شناسی و پژوهش در 

این رشته در ایران و کشور های دیگر جهان وجود دارد؟
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گرچه در ســال های قبل، تفاوت هایی در روش شناســی 
باستان شناســی ایــران و خارج ایران وجود داشــت، ولی 
گسترش روابط بین مجامع دانشگاهی ایران و دیگر کشورها 
موجب شــده اســت که باستان شناســان ایرانی از آخرین 
روش های مطالعات میدانی و روش های آزمایشگاهی مطلع 
باشــند. اما هنوز در زمینۀ آمــوزش تفاوت هایی بین ایران 
و کشور های توســعه یافته وجود دارد. هنوز باستان شناسی 
ایران، متأثر از رویکرد تاریخ هنری، آثار فرهنگی باقی مانده 
از گذشته را بر اساس »زمان« تقسیم بندی می کند و دروس 
در قالب ســه گرایش پیش از تاریخی، تاریخی و اسالمی 
ارائه می شــود. باید بدانیم که کلیــۀ آثار فرهنگی که در این 
ســرزمین خلق شــده، محصول فرایند پیوسته ای است که 
از دورۀ پیش از تاریخ شــروع شــده و تا امروز ادامه دارد. 
لذا کســی که عالقه مند به مطالعۀ مثاًل آثار دورۀ سلجوقی 
است، باید با فرایند های فرهنگی ادوار پیش و پس از دورۀ 
سلجوقی آشــنا باشد. اصاًل الزم اســت که تخصص های 
رویکردگرایانه، جایگزیــن تخصص های محصور در یک 

زمان یا دورۀ خاص بشود.
 

چه  عرصه  این  پژوهشگر  عنوان  به  شما  نظر  به   
با  مرتبط  فعالیت های  و  رشته  این  در  تنگنا های 
این  متولی  سازمان  آیا  و  دارد  وجود  باستان شناسی 
پژوهش های  از  بدرستی  فرهنگی  میراث  یعنی  امر 

باستان شناسی حمایت می کند؟
همانطور که قباًل اشاره کردم، میراث فرهنگی در حد توانش 
از پژوهش های باستان شناســی حمایت می کند. اما واقعیت 
این اســت که اساسًا بودجۀ کافی در اختیار این بخش قرار 
نمی گیرد. شاید الزم باشد که در این زمینه، مراکز علمی از 
جمله دانشــگاه تهران بودجۀ مورد نیاز برای پژوهش های 
باستان شناســی را فراهم آورند. قطعًا تبعات و برکات این 
پژوهش ها نهایتًا عاید دانشــگاه و میراث فرهنگی و کشور 

خواهد شد.
 

سن  و  قدمت  تعیین  مثل  آزمایش ها  برخی  برای   
لطفاً  است،  آزمایشگاهی  تجهیزات  به  نیاز  یافته ها 
بفرمایید از این نظر مشکالت و کمبود های این رشته 

چیست؟
بخش عمده ای از نیاز های آزمایشــگاهی باستان شناسی را 
آزمایشــگاه های پژوهشــکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه 
میــراث فرهنگی مرتفع ســاخته اســت. اخیراً موسســۀ 

باستان شناســی دانشــگاه تهــران نیــز در صــدد تقویت 
زیرســاخت های آزمایشــگاهی و تعامل بــا دیگر گروه ها 
برآمده که انشــااهلل به نتایج خوبی نائل شود. ولی همچنان 
انجام آزمایش های رادیو کربن در ســالیابی و تشــخیص 
قدمت دقیق یافته های باستان شناســی در داخل کشــور با 
مشکل مواجه اســت و بهره گیری از امکانات آزمایشگاهی 

خارج از کشور صرف هزینه های هنگفت را می طلبد.

آیا دیدگاه درستی در سیاست گذاری   به نظر شما 
رشته  این  اهمیت  و  باستان شناسی  به  نسبت  کشور 
متولی  سازمان های  عملکرد  شما  اساساً  دارد؟  وجود 
چگونه  را  فرهنگی«  »میراث  مثل  باستان شناسی 

ارزیابی می کنید؟
متأّســفانه، خیر! به نظر می رسد هنوز اهمیت باستان شناسی 
و فایده  هایــی که می تواند برای تقویت و توســعۀ کشــور 
داشــته باشد کاماًل درک نشده اســت. این در حالیست که 
ایران، کشــوری اســت که پایه های قدرتمند فرهنگی آن 
و غنای تاریخــی آن می تواند مبنایی بــرای تقویت دیگر 
زیرساخت های اجتماعی، سیاســی و اقتصادی کشور قرار 
گیرد. معرفی فرهنگ و تاریخ این سرزمین از کار ویژه های 

باستان شناسی است.
ســازمان میراث فرهنگی، که البته هم اکنــون به وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی تبدیل شده، 
ارگانی است که اساساً معاونِت میراث فرهنگی آن به منظور 
شناســایی، معرفــی، حفاظت و نجات آثــار و محوطه های 
تاریخی کشــور بنیان نهاده شده اســت. در سرزمینی که در 
جــای جای آن آثار و مواریث فرهنگی ملموس وناملموس، 
با پیشینۀ چند صدساله و چند هزار ساله وجود دارد، وظیفه 
این نهاد بسی ســنگین و البته حساس و پراهمیت می شود. 
یقیناٌ دانشگاه ها می توانند به عنوان بازوی پژوهش در پیشبرد 
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اهداف باستان شناسی این وزارتخانه نقش عمده ای ایفا کنند. 
الزم اســت توجه جدی تری در تعامل بین این وزارتخانه و 

وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرد.
 

 بخش دیگری از فعالیت های باستان شناسی، مربوط 
امکانات  و  وضعیت  شما  است.  موزه ها  وضعیت  به 
ارزیابی  چگونه  را  ایران  باستان شناسی  موزه های 

می کنید؟
واقعیت این است که موزه های باستان شناسی ایران، همچنان 
مطابق رویۀ سنتی و قدیمی عمل می کنند. اگرچه موزه ملی 
ایران، اخیراً اقداماتی در راســتای بهره گیری از تکنولوژی 
روز را در نمایــش و معرفی آثار در پیــش گرفته ولی در 
اغلب موزه های باستان شناســی کشور، چندان خبری از امر 
آموزش نیســت. این در حالیســت که موزه در کشور های 
توســعه یافته، بسان دانشــگاهی با انواع و اقسام ابزار های 
چندرســانه ای به آموزش مخاطبین می پردازد. دیگر، هدف 
موزه ها صرفًا حّظ بصری نیســت. در بــدو ورود به موزه، 
برای مخاطب سوال ایجاد می شود و زمانی که بازدیدکننده 
به آخرین ویترین یا گالری می رســد، پاسخ بخش عمده ای 
از ســوال خویش را دریافته اســت. آیا موزه های ایران این 

چنین اند؟
 

بین تحقیقات  رابطه  امکان دارد قدری درباره  اگر   
باستان شناسی و تاریخ تمدن ملت ها بفرمایید؟

فی الواقع شــناخت و معرفی تاریــخ تمدن ملت ها، بخش 
مهمی از تحقیقات باستان شناسی را تشکیل می دهد. گرچه 
اطالعات مهمی در متون تاریخی ضبط شــده اســت ولی 
آنجا که پا به عرصۀ پیش از تاریخ می گذاریم یا می خواهیم 
دربــارۀ تاریخ اجتماعی و زندگی تــودۀ مردم اطالعاتی به 
دســت آوریم، گزارش های تاریخی از سخن باز می مانند. 
آنگونه که طبری نام کتاب خود را به درستی انتخاب کرده، 
تاریخ، شــرح زندگانی و رویداد هــای مرتبط با »ملوک و 
رسل« است. اما باستان شناسی به جزئیاتی از زندگی روزمرۀ 
مردم عادی و نکاتی از زندگی حتی مشــاهیر سیاسی، دینی 
و اجتماعی می پــردازد که یا در تاریــخ نیامده و یا گاهی 
تاریخ آن را به غلط و تحریف شــده نقل کرده است. اجازه 
بدهیــد مثالی در این رابطه عرض کنــم. یکی از بزرگترین 
هنرمندان یونان باســتان کــه در دورۀ پریکلس (پایه گذار 
دموکراسی در آتن( زندگی و فعالیت می کرد، شخصی است 
به نــام فیدیاس. مهم ترین و معظم تریــن آثار هنری دورۀ 

کالســیک یونان را این فرد خلق کرده است. در نوشته های 
مورخیــن معتبری مثل پلوتارک آمده که به دنبال توطئه ای، 
فیدیاس متهم به فســاد اقتصادی و الحاد می شــود و نهایتًا 
دستگیر شــده و در زندان جان می سپرد. این در حالیست 
که یافته های باستان شناسی نشــان داده اند که فیدیاس بعد 
از خلق مجســمه های کالن در پارتنــون آتن، تازه به المپ 
رفته و مجســمه معروف زئوس را در آنجا ساخته است و 
تا آخر عمر به آفرینش های هنری مشــغول بوده است. وی 
چنان محبوبیتی داشته که بازماندگان وی نیز در المپ مورد 
احترام بوده اند. می بینید که باستان شناسی حقایقی را آشکار 
می سازد که در متون تاریخی کاماًل به گونه ای دیگر روایت 

شده است.
 

فرهنگی  آثار  از  که  بین المللی  نهاد  یا  سازمان  آیا   
چگونه  و  دارد؟  وجود  دنیا  در  کند  حمایت  باستانی  و 
)مثل  بین المللی  نهاد های  این  ظرفیت  از  می توان 
در معرض خطر  که  آثاری  از  برای حفاظت  یونسکو( 

هستند استفاده کرد؟
همانطور که فرمودید، یونســکو وظیفــۀ اصلی اش همین 
است. نهاد های دیگری مثل ایکوموس ) شورای بین المللی 
بناها و محوطه های تاریخی( هم هستند که در ایران شعبه 
و دفتر دارند. ولی متأســفانه آنطور که باید و شاید عرصه 
برای فعالیت آنها مهیا نیســت. شــاید الزم باشد نهاد های 
قدرتمند آموزشی و پژوهشــی مثل دانشگاه تهران با این 
مؤسســات وارد تعامل بشوند و ضمن هم افزایی در کنار 
یکدیگــر، حفاظت از آثــار فرهنگی و باســتانی ایران را 

نمایند. تقویت 
 

 در یک نگاه و برآیند کلی، چه میزان از سایت  ها و 
محوطه های باستان شناسی ایران شناسایی شده اند؟ 

وضعیت مراقبت و حفاظت از آنها چگونه است؟
همانطور که پیش تر عرض کردم، ایران چنان مملّو از آثار و 
محوطه ها و تپه های تاریخی است که حفاظت از آنها را باید 
آحــاد مردم ایران عهده دار شــوند. باید جدیت و نیرو های 
بیشــتری برای حفاظت از آثار تاریخی ایران بسیج شوند. 
این آثار بــا این تراکم در هیچ جای دنیا پیدا نمی شــود و 
قطعًا شایستگی توجه بیشتر مسئوالن و تخصیص اعتبارات 

دولتی کالن را دارد.
 

 در اجرای طرح های عمرانی در کشور مثل سدسازی 
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باستان شناسی  به  مرتبط  مسائل  به  اندازه  …چه  و 
اهمیت داده می شود؟

در ســال های اخیر، هر گونه اقدامی در جهت توســعه و 
عمران مناطق مختلف کشــور به استعالم از وزارت میراث 
فرهنگی منوط شــده اســت. برای اجرای پروژۀ سدها هم 
وزارت نیرو مکلف شده است که بودجه ای را به مطالعات 
باستان شناســی تخصیص دهد. ولی اینجا تناقضی الینحل 
وجود دارد. باستان شناســان با بودجۀ وزارت نیرو به محل 
اجرای پروژه اعزام می شــوند؛ تشــخیص می دهند که در 
محدوده ای که قرار است آبگیری شود محوطه های باستانی 
مهمی وجود دارد؛ آن محوطه ها را کاوش می کنند و زمانی 
که آثار از زیر خاک آشکار شد، آبگیری سد شروع می شود! 
نتیجه، نابودی کامل آثاری اســت که حفاظ خاک از روی 
آن ها برداشته شده است. اما چاره چیست؟ اوالً باید آگاهی 
تاریخی و فرهنگی و حتی آینده نگری اقتصادی مسئوالن به 
اندازه ای رشد کند که بدانند مزایای حفظ آثار تاریخی این 
سرزمین بسیار ســودمندتر از احداث سدی است که کمتر 
از 5۰ ســال عمر مفید دارد. ثانیــًا وزارت میراث فرهنگی 
باید چنان قدرت و مشــروعیتی داشــته باشد که از اجرای 
طرح های در ظاهر عمرانی این چنینی مقابله کند. ثالثًا باید 
وزارت آموزش و پرورش و رسانۀ ملی چنان در رشد آگاهی 
مردم بکوشــند که خود مردم و جامعه، سود و زیان اجرای 
طرح های توسعه ای آسیب رسان به مواریث فرهنگی شان را 
دریابند. رابعًا زمانی که کار از کار گذشــت و بنا شــد که 
سدی احداث شود، دوستان باستان شناس حتی االمکان نباید 
به کاوش محوطه های تاریخی و برداشتن خاک از روی آثار 
اقدام نمایند. همین خاک بهترین حفاظ برای نگهداری آثار 

باســتانی در زیر زمین است. شاید بعد از 5۰ سال که عمر 
سد به پایان رسید، امیدی برای حفظ بقایای آثار باشد. این 
مطالب را بر پایۀ تجاربی که دربارۀ نابودی آثار پشــت سد 

سیمره کسب کردم، عرض نمودم.
 

بین المللی  همایش  که  است  دکتر چندسالی  آقای   
بفرمایید  لطفاً  می شود،  برگزار  جوان  باستان شناسان 
داشته  دستاوردی  و  نتایج  چه  همایش  این  برگزاری 
است و استقبال باستان شناسان خارجی از این همایش 

چگونه بوده است؟
حداقــل نتیجه ای که این همایش داشــته اســت، تکاپوی 
نسل جوان باستان شناسان ایرانی برای برگزاری گردهمایی 
باستان شناســان ایرانــی و خارجــی، آشــنایی ایشــان با 
باستان شناســان خارج از مرز های ایران، آشــنایی با ایده ها 
و فناوری های نو در حوزۀ باستان شناســی، برقراری ارتباط 
و تعامــل با افراد، نهادها و مؤسســات خــارج از ایران و 
آگاهــی باستان شناســان غیرایرانی با فعالیت های باســتان 
شناســان ایرانی بوده است. در وهلۀ بعد، مجموعه مقاالتی 
که به عنوان محصول این همایش منتشــر شده است بسان 
دایره المعارفی از باستان شناسی ایران، حاوی آخرین اخبار و 

نتایج پژوهش های باستان شناسی در ایران است.
همیشه باستان شناسان خارجی از رویداد های این چنینی در 
ایران استقبال کرده اند. سفر به ایران و مراوده با باستان شناسان 
ایرانی، امتیاز مهمی برای ایشــان محسوب می شود و البته 
برای باستان شناســان جوان نیز فرصتی فراهم می آورد تا به 
راه های تعامل علمی با همکاران و هم رشته ای های خارجی 

خود قدم گذارند.

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 79

شماره 128 / بهمن و اسفند 1399



الزاماتی برای بودجه سال آتی 
مؤلفه های اصلی که در اصالح برنامه بودجه 

باید به آن توجه کرد 

دکتر وحید ماجد، عضو هیأت علمی دانشگاه:

»بودجه« مهمترین ســند اقتصادی و مبنای برنامه ریزی ســالیانه کشورها اســت. با توجه به اهمیت این 
موضوع و در جریان بودن بودجه ســال ۱۴۰۰، دکتر وحید ماجد، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و 
رئیس مؤسســه توسعه و تحقیقات اقتصاد دانشــگاه تهران در گفت وگو با صغری داوری فرد، به بررسی 
الزامات بودجه نویســی و نکات اصالحی که می توان در الیحه بودجه ۱۴۰۰ به آن توجه کرد، پرداخته 

است که در ادامه می خوانید. 

 دکتر وحید ماجد با اشاره به اینکه بودجه کشور از دو بخش 
کلی تشــکیل شده است، می گوید: »بودجه عمومی و بودجه 
شــرکت های دولتی که مجموع این دو بودجه کل کشور را 
تشــکیل می دهد که معموالً تمرکز بــر روی بودجه عمومی 
است، بودجه عمومی بخشی از بودجه است که شامل بودجه 
وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی اســت که با عنوان بودجه 
دولت می شناسیم. بودجه شرکت های دولتی که بخش اعظمی 
از بودجه را به خود اختصاص داده اســت در حدود دو سوم 
بودجه و شــاید هم بیشــتر، در واقع درآمد و مخارج خود 
شرکت های دولتی است که عموماً مجلس محترم به این بخش 
از بودجه در ســنوات قبل دقت کافی را نداشته است. بودجه 
عمومی کشور یا همان بودجه دولت در الیحه بودجه ۱4۰۰ 
حدود 84۰ هزار میلیارد تومان از ســوی دولت پیشنهاد شده 
است، در این بودجه پیشنهادی منابع دولت شامل درآمدها و 
واگذاری دارایی هایی سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی 
بود که درآمدها شامل مالیات و عوارض گمرکی که چیزی در 
حدود 3۱7 هزار میلیارد پیش بینی شده که توسط دولت نسبت 
به سال گذشته افزایش ده درصدی در نظر گرفته شده است«.
وی افــزود: »واگــذاری درآمد های ســرمایه ای کــه عمومًا 
درآمد های نفتی است برابر 225 هزار میلیارد تومان از سوی 
دولت پیشنهاد شــده است که رشد فروش نفت را نسبت به 
ســال قبل به میزان ۱۱۰ درصد در نظر گرفته است. واگذاری 

دارایی های مالی که همان فروش اوراق مشارکت و استقراض 
از مردم و بدهی های اخذ شده از جمله از صندوق توسعه ملی 
است 298 هزار میلیارد تومان است که باز رشد ۱25 درصدی 
نســبت به سال گذشــته را نشــان می دهد. بنابراین مجموع 
درآمدها یا همان منابع بودجه با این حساب 84۰ هزار میلیارد 
است که یک رشــد 59 درصدی در الیحه پیشنهادی دولت 
برای بودجه ۱4۰۰ پبش بینی شــده است که باید با هزینه ها 

تراز می شد«.
دکتر ماجد در ادامه به بخش مصارف بودجه اشــاره کرده و 
گفت: »مصارف بودجه هم که دو بخش است بودجه جاری و 
بودجه عمرانی که در واقع عناوینی است که معموالً عموم با 
آن آشنا هستند، بودجه عمرانی در سند بودجه با عنوان تملک 
دارایی های ســرمایه ای از آن یاد می شود که برابر با ۱۰4 هزار 
میلیارد تومان در الیحه پیشنهادی دولت برای ۱4۰۰ پیش بینی 
شده است که این بخش هم نسبت به سال گذشته 37 درصد 
افزایش را نشان می دهد. در بخش مصارف هم که با هزینه های 
جاری شناخته می شود که شامل حقوق و دستمزد و کمک به 
صندوق های بازنشستگی است که رقم آن 637 هزار میلیارد 
تومان اســت نسبت به بودجه ۱399 رشد 59 درصدی داشته 
است. در الیحه پیشنهادی دولت بودجه عمرانی در واقع ۱۱ 
درصد بودجه عمومــی دولت بود و تملک دارایی هایی مالی 
که همان پرداخت بدهی ها، خرید اوراق واگذار شــده ۱۰۰ 
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هزار میلیارد تومان است که عماًل وقتی با بدهی های سال آتی 
مقایسه می شود 2۰۰ هزار میلیارد تومان به میزان بدهی ها در 

این بخش اضافه می شود«.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به 
کاستی های بودجه پیشــنهادی دولت، این کاستی ها را به دو 
بخش کاســتی در اصول و کلیــات و عدم واقع بینی منابع و 
مصارف تقســیم بندی کرده و افزود: »در اصول و کلیات به 
اصالح ســاختاری بودجه که منجر به افزایش کسری بودجه 
می شــود و در ســنوات گذشــته نیز در واقع این مشکالت 
ساختاری وجود داشــت، از سوی دولت محترم توجه کافی 
نشده است. پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام در 
سال ۱397 مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصالح ساختار 
و راه های کاهش کسری بودجه را تدوین کند و بودجه ۱398 
در این چارچوب تنظیم بشــود ولی متأســفانه هیچ کدام از 
لوایح بودجه ۱398 و ۱399 مطابق با برنامه اصالح ســاختار 
بودجه و کاهش کســری بودجه تنظیم نگردید و متأسفانه در 
مجلس شورای اســالمی نیز اصالحات قابل توجهی در آن 
انجام نشــد. الیحه بودجه ۱4۰۰ هم توجه کافی یا به اصالح 
ساختار نداشــت بلکه در اغلب شاخص های کالن از جمله 
کسری تراز عملیاتی نســبت به درآمد های مالیاتی که به کل 
منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه ای و غیره 
حتی نسبت به سال های گذشته شاید در وضعیت بدتری قرار 
دارد. عالوه بر این در الیحه پیشنهادی دولت هیچ منبع پایدار 
جدیدی هم تعریف نشده است و پایه های مالیاتی مثل مالیات 
بــر درآمد و خودروهای لوکس کــه در قانون بودجه ۱399 
وجود داشت در الیحه بودجه ۱4۰۰ حذف شده است. مسئله 
دوم در کاســتی در اصول و کلیات عدم تحقق بودجه ریزی 
عملیاتی است. متأســفانه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 
۱4۰۰ بمانند سنوات گذشته به صورت کامل در قالب بودجه 

عملیاتی تدوین نشده است«..
وی تصریــح کرد: »عــدم انطباق فعالیت دســتگاه ها با نظام 
بودجه ریزی عملیاتی و اعمال تغییرات در بودجه های ساالنه 
باعث شده که نظام بودجه ریزی عملیاتی در کشور قابل اجرا 
نباشد و واقعی نبودن برخی از بودجه های سالیانه و در پی آن 

موجب و تشدید کسری بودجه شده است«.
دکتر ماجد با تشریح بودجه ریزی عملیاتی که رابطه میان وجوه 
تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن 
برنامه را نشان می دهد؛ بخش دوم کاستی های الیحه پیشنهادی 
بودجه ۱4۰۰ شمســی را عدم واقع بینی در منابع و مصارف 
عنوان کرد و گفت: »این عدم واقع بینی را می توان در هفت بند 

به آن اشــاره کرد که اولی کسری بودجه ساختاری در الیحه 
پیشنهادی اســت که در حدود 5۰ درصد است و با توجه به 
گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس به صورت رسمی ارائه 
کرده اســت رقمی در حدود 45۰ هزار میلیارد تومان کسری 
برای بودجه سال آینده پیش بینی می شود که البته سناریوهای 
مختلفی وجود دارد کسری از ۱95 هزار میلیارد تا 45۰ هزار 
میلیارد تومان می تواند باشد که گزارشات رسمی این برآورد 
را داشتند. بر این مبنا کسری ساختاری بودجه ۱4۰۰ در حدود 
53 درصد است که یا باید از محل فروش نفت یا استقراض از 
صندوق ملی توسعه یا فروش اوراق جبران بشود که این امر 
موجب تورم زایی شدید بودجه در سال آینده می تواند باشد«.

وی وابستگی به نفت را دومین کاستی بودجه در بخش منابع 
عنوان کرده و افزود: »در الیحه پیشنهادی دولت پیش برآوردی 
درآمد حاصل از نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت است 
که در واقع این در تضاد با برنامه های توسعه کشور است که 

در بلندمدت باید وابستگی به نفت از بین برود«.
دکتر ماجد انقباض اعتبارات عمرانی و کاهش آن نســبت به 
ســال گذشته را سومین کاستی بودجه برشمرد و گفت: »یک 
مقوله بسیار مهم دیگر بحث انقباض اعتبارات عمرانی است که 
در واقع کاهش شدید سهم مصارف عمرانی از بودجه عمومی 
اســت که از ۱5 درصد در الیحه بودجه ۱399 به ۱۱ درصد 
در الیحه بودجه ۱4۰۰، نشــان دهنده کاهش سرمایه گذاری 
دولت است و اگر این را در کنار کاهش سرمایه گذاری بخش 
خصوصی قرار بدهیم به معنای انقباض بیشــتر فعالیت های 

تولیدی و رکود تورمی بیشتر در سال های آتی خواهد بود«.
وی تصریح کرد: »این هم یک موضوع بســیار مهم اســت 
هرچند دولت محترم به این موضوع عنایت داشتند ولی به هر 
حال در شرایط مذکور شاید دولت به دلیل محدودیت منابع 

ناچار است به این کاهش بوده است«.
عضو هیأت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به 
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افزایــش هزینه های جاری در الیحه بودجه این افزایش را یک 
عامل تورم زا عنوان کرد و افــزود: »علیرغم محدودیت منابع، 
افزایش هزینه های جاری قابل توجه است که طبق محاسباتی که 
انجام شده است و گزارشی هم که مرکز پژوهش ها داشته است، 
6۰ درصد رشد نشان می دهد. از یک طرف چون منابع بودجه 
درست پیش بینی نشده و از طرف دیگر هم افزایش هزینه های 
جاری را در بودجه شــاهد هستیم تورم شدید و تشدید تورم 

موجود در سال آتی به نظر می رسد دور از انتظار نباشد«.
کاهش درآمد های مالیاتی موضوع دیگری بود که دکتر ماجد 
ضمن اشــاره به آن گفت: »در بحث برآورد منابع برای سال 
آینده در الیحه بودجه پیشنهادی سهم درآمد های مالیاتی در 
منابع بودجه عمومی کاهش پیدا کرده اســت. به نظر می رسد 
به صورت تصنعی ســهم نفت افزایش پیدا کرده است براین 
مبنا سهم مالیات بر درآمد دولت که در الیحه بودجه ۱399 در 
حــدود 36 درصد بوده، در الیحه بودجه ۱4۰۰ به 27 درصد 
رسیده است که ســهم پایین درآمد های مالیاتی دو اثر منفی 
خواهد داشت یکی وابستگی مجدد به درآمد های نفتی و در 
صورت عدم تحقق درآمد های نفتی و نیاز دولت به استقراض 
از بانک مرکزی موجب می شود که پایه پولی افزایش پیدا کند 
که در این صورت نقدینگی در جامعه افزایش خواهد یافت 
که این آثار تورمی را تشــدید می کند و یا مراجعه به عموم و 
بانک های تجاری برای تأمین کسری که تنگنای مالی را تشدید 
خواهــد کرد، در خصوص درآمد های نفتی و پیش بینی منابع 
حاصل از محل فروش نفت هم در واقع به نظر می رســد که 

یک بیش برآوردی اتفاق افتاده است«.
رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد دانشگاه تهران تصریح 
کــرد: »پیش بینی منابع قابل توجــه و غیر واقع از محل پیش 
فروش نفت در الیحه بودجه سال آینده و ایجاد بدهی تعدیل 
شونده با نرخ ارز از این محل در واقع یکی از کاستی های دیگر 
بودجه ۱4۰۰ اســت، پیش فروش نفت به معنی ارائه مجوز 
انتشار اوراقی با سررسید دو سال است که نرخ سودی معادل 
افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت را در پی خواهد داشت 
و این بسیار ریسکی اســت و حداقل سود سپرده بلندمدت 
نیز برای خریداران این اوراق تضمین می شــود، در صورت 
گشــایش در فروش و صادرات نفت دولت پیش بینی می کند 
که از این محل یا افزایش ظرفیت پاالیشگاه های کشور در دو 
ســال آتی این اوراق را با تحویل نفت تسویه کند در غیر این 
صورت دولت متعهد خواهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت 
را به دارندگان اوراق پرداخت کند که عالوه بر موضوع سود 
این اوراق، دولت ریسک تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز هم 

را به نظر می رسد قبول می  کند که این بسیار خطرناک است و 
پایداری تعهدات دولت را ممکن است زیر سوال ببرد«.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به کســری 
تراز عملیاتی قابل توجــه در الیحه بودجه ۱4۰۰ تاکید کرد: 
»موضوع اصالحات ساختاری در بودجه آنگونه که در منویات 
مقام معظم رهبری بوده است حتماً باید مد نظر قرار بگیرد تا 
انشااهلل نمایندگان محترم مجلس به این موضوع عنایت ویژه 
داشته باشند. بحث برآوردهای غیر واقع بینانه در بودجه باید 
اصالح بشود و برآوردهای واقع بینانه در آن گنجانده شود که 

در اصالحات این هم مد نظر قرار بگیرد«.
دکتر ماجد در پایان گفت: »مســاله بعــدی که در واقع یک 
مساله جدی است بحث هزینه و مصارف است چون در این 
بخش انتظار نمی رود نمایندگان محترم مجلس با توجه به تابع 
هدف خود که عموماً به دنبال این هســتند که سهم مناطق و 
فعالیت های مورد عالقه خودشان را از بودجه عمومی افزایش 
بدهند، در این بخش یعنی هزینه های جاری همسو با دولت 
به دنبال افزایش هزینه های جاری خواهند بود و ممکن برای 
افزایش هزینه های نهادهای خاص یا مناطق خاص چانه زنی 
کنند و بــا توجه به قدرت چانه زنی کــه در مجلس وجود 
دارد به نظر می رسد هزینه های جاری بیشتر هم افزایش پیدا 
کند که این مســاله کسری بودجه را تشــدید خواهد کرد و 
آثار تورمی بودجه ســال آینده را بیشتر تشدید می کند. نکته 
مهمی که اینجا وجود دارد این اســت که به نظر می رسد که 
در کاهــش هزینه های جاری نه از ســوی دولت محترم و نه 
از ســوی مجلس محترم همت کافی وجود ندارد و متأسفانه 
سال هاســت این موضوع، مســاله بودجه ریزی در کشور را 
بغرنج و دچار چالش کرده است. نکته دیگر این است که اگر 
در واقــع، هزینه های عمرانی افزایش پیدا بکند؛ یعنی کاهش 
در هزینه های جاری به نفع هزینه های عمرانی باشــد و این 
همت وجود داشته باشد می تواند افزایش هزینه های عمرانی 
برای به حرکت درآوردن اقتصاد ملی و افزایش اشغال کمک 
کند و نهایتاً یک مساله که باید به آن توجه کرد توسعه متوازن 
منطقه ای است که بر مبنای آمایش سرزمینی صورت گرفته که 
این مقوله در بودجه ریزی استانی و سهم مناطق از بودجه باید 
مد نظر قرار بگیرد و البته این نمی تواند یک شــبه اتفاق بیفتد 
و باید یک قاعده و قانون مشــخصی در قالب قوانین دائمی 
کشور تصویب بشــود از جمله می تواند در قالب برنامه های 
توسعه باشد. هرچند قباًل به این موضوع توجه شده است، اما 
عملیاتی شدن آن از طریق بودجه های ساالنه است که این مهم 

باید مد نظر قرار بگیرد«.
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 از هم کالمی با شما و دیدارتان، هرچند به صورت 
از  که  مشتاقیم  ابتدا  در  خوشحالیم.  خیلی  مجازی 
شما  کارهای  و  پژوهش ها  مجموع  دربارۀ  شما  زبان 
شد  باعث  که  دستاوردهایتان  و  امتیازها  از  بشنویم. 
شوید،  برگزیده  نمونه  پژوهشگر  به عنوان  امسال 

بگویید.
ممنون از اظهار لطف شــما. فعالیت های من نسبتًا گسترده 
اســت و عالوه بر تدریس، آهنگ ســازی موسیقی هنرِی 
مستقل، موسیقی فیلم و پژوهش هم انجام می دهم. اگرچه 
اســتادان و دانشجویان رشــته های عملی مثل نوازندگی و 
آهنگ سازی در همه جای دنیا کمتر پژوهش انجام می دهند، 
در کنار عالقه شــخصی، برخی سیاست های دانشگاه تهران 
)که البته از جهاتی مورد نقد هم هســتند( باعث شــد من 
در ایــن زمینه، به زعم خودم رشــد کنــم. موضوع اصلی 
که در زمینۀ پژوهش در ۱۰ ســال گذشــته رویش متمرکز 
بوده ام، موســیقی »آلفرد شــنیتکه«، آهنگ ساز روس است 
و تالش می کنم وجوه مختلف موســیقی اش را درک و به 
نوعی طبقه بندی و الگوســازی کنم. مقاله اخیرم در ســال 
 ،Music Theory Spectrum ژورنــال  در  گذشــته 
توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد و برای ادامۀ 
مســیر، انگیزۀ بیشــتری ایجاد کرد. در سه سال گذشته هم 

مشــغول کار روی مقالۀ دیگری دربارۀ موسیقی »شنیتکه« 
بوده ام. دو کتاب درســی و یک کتاب پژوهشی نیز به قلم 
من توسط انتشــارات دانشگاه تهران منتشر شده است. سه 
سی دی مستقل، دو سی دی مشترک در ایران و یک سی دی 
مشــترک در آمریکا منتشــر کرده ام. مضاف بر اینکه حدود 
5۰ پایان نامه کارشناسی ارشــد را در دانشگاه تهران و هنر 
راهنمایــی کرده ام. فعالیت های فرعی دیگری مثل داوری و 

طرح سوال هم دارم.
 

موسیقی  حوزه  در  هم  تألیفی  کتاب های  شما   
و  صحبت  تالیفی   کتاب های  دربارۀ  لطفاً  داشته اید. 

معرفی  کنید.
سه کتاب به قلم من توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر 
شده اســت. دو کتاب »مقدمه ای بر آنالیز موسیقی آتنال« و 
»زبان تخصصی موسیقی«، در واقع کتاب هایی درسی هستند 
که من تألیف کرده ام. از آنجایی که بسیاری افراد تألیف را با 
تصنیف اشــتباه می گیرند، شاید بد نباشد در اینجا یادآوری 
کنم که تألیف از الفت می آید؛ یعنی نویســنده بین آنچه که 
وجود دارد پیونــد ایجاد می کند و مطالب یا نتایج جدیدی 
هم به آن می افزاید. اما تصنیف به دستاوردهای کاماًل جدید 
اشاره دارد و شاید قابل مقایسه با مقاله های علمی-پژوهشی 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

موسیقی غنی، لذت عمیق و رشد فرهنگ شخصی 
و اجتماعی را به دنبال دارد

دکتر امین هنرمند، دانشیار گروه موسیقی دانشگاه تهران است. 
وی مدرک کارشناســی خود را در رشتۀ نوازندگی موسیقی 
جهانی از دانشگاه تهران دریافت کرده و مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری را در رشــتۀ آهنگ سازی در دانشگاه تورنتو گذارنده 
اســت. او اکنون در همین حوزه مشغول به ساخت آثار هنری، 
تدریس و پژوهش است. بهانه این گفت وگو انتخاب وی به عنوان 
»پژوهشگر جوان نمونه« در بیست و نهمین جشنواره پژوهش و 
فناوری دانشگاه تهران است که در آذر سال جاری برگزار شد. 
آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی نرگس حمیدی پور و مهراوه 
تقی زاده، دانشجویان کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی با دکتر 

امین هنرمند، عضو هیأت علمی گروه موسیقی دانشگاه است.
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باشــد. دو کتاب مورد اشاره برای استفاده در کالس تدوین 
و تألیف شــده اند و اولین منابع به زبان فارسی در زمینه های 
مطروحه هســتند. کتاب »مقدمه ای بر تحلیل موسیقی آلفرد 
شنیتکه« دستاوردهای شخصی تر من را مطرح می کند که در 
حال حاضر چاپش متوقف شده و در بازار یافت نمی شود. 
دلیلش هم این اســت که کتاب نیازمند تغییرات اساسی و 
به روز شدن است که باید در فرصت مقتضی به آن بپردازم.
دلیل عالقه ام به موسیقی شــنیتکه این است که بسیاری از 
آثار او، عــالوه بر محتوای غنی و تکنیک های جالب توجِه 
سازماندهی شده، احساســاتم را به شکلی درگیر می کند که 
عالقمند می شوم آنها را بارها گوش کنم. من شخصًا ارزش 
ویژه ای برای قطعاتی که دلتنِگ دوباره شنیدنشــان می شوم، 
قائل هســتم! برخی آثار، به ویژه در دوره مدرن، شنیدنشان 

فقط برای یک بار برایم جالب است.
 

کمتر  عملی  رشته های  در  پژوهش  اینکه  باوجود   
موفق  و  کردید  کار  حوزه  این  در  شما  است،  مطرح 
هم بوده اید. پژوهش برای شما به صورت جدی از چه 
بر چیزی که  آغاز شد و فکر کردید که عالوه   زمانی 
وجود دارد، شما در مسائل نظری عمیق تر شوید؟ و 

چگونه ادامه پیدا کرد تا به اینجا رسید؟
شــروع آن از دورۀ دکتری بود و در کنار عالقه شــخصی، 
سیاســت های دانشــگاه تهران هم باعث شــد پژوهش در 
فعالیت های من پررنگ شــود؛ اما بسیاری از همکاران که 
در زمینه نوازندگی یا آهنگ ســازی در دانشگاه با موفقیت 
فعالیت می کنند، نمی توانند زیاد کارهای پژوهشــی را پیش 
ببرنــد و حق هم دارند؛ چراکه غالبــًا در این زمینه تربیت 
نشــده اند، امــا در عوض ممکن اســت بتواننــد )البته در 

بهترین شــکل و با نگاه آرمان گرایانه( آثاری ایجاد کنند که 
تحلیل گران و تئوریســین ها در موردشان مطلب بنویسند. 
مثاًل موضوع اصلی پژوهش من در مورد آثار و رویکردهای 
خاص آلفرد شنیتکه است، در صورتی که خود او با وجود 
اینکه مقاالتی نوشته است و سال ها در کنسرواتوار مسکو و 
همچنین آکادمی هامبورگ تدریس کرده اســت، پژوهشگر 
محســوب نمی شود. اینکه از اســتادان رشته های عملی در 
موســیقی نمی توان انتظار پژوهش قابل توجه داشت، یک 
موضوع جاافتاده در جهان است. مثاًل در دانشگاه تورنتو که 
من در آن تحصیل کرده ام، استادان آهنگ سازی مقاله یا کتاب 
نمی نویســند، بلکه تولیدات هنری عملی دارند و از طریق 
آنها در دانشــگاه ارتقا پیدا می کننــد. این موضوع به نوعی 
در سیستم آموزشــی دانشگاه ها نیز نهادینه شده است. مثاًل 
افرادی که در مقطع دکترای رشــته های موسیقی شناســی، 
قوم موسیقی شناســی، تئوری یا آموزش موســیقی تحصیل 
می کنند، عالوه بر کالس، پایان نامه نظری مفصلی می نویسند 
و در نهایت مدرک Ph.D. دریافت می کنند؛ اما تحصیل در 
رشته های آهنگسازی، نوازندگی یا رهبری، عالوه بر کالس 
شامل تلفیقی از کارهای نظری و عملی است و در آمریکای 
 Doctor of« می شود؛ یعنی D.M.A شمالی غالبًا منجر به
Musical Arts« یا دکترای هنرهای موســیقایی. اگرچه 
من شــخصًا به پژوهش عالقه مندم، اما امیدوارم مســئوالن 
محترم دانشــگاه در ارتباط با فعالیت های پژوهشی افرادی 
که تخصصشان تولیدات هنری است، کمی تجدیدنظر کنند.

 
 ما در ایران هم این دو ساختار متفاوت را داریم؟

در ایران فعاًل رشته دکترای موسیقی نداریم و تنها در رشته 
دکتــرای پژوهش هنر یا مطالعــات عالی هنر که به صورت 
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همان Ph.D تعریف شده است، افراد می توانند پایان نامه ای 
مرتبط با موســیقی انتخاب کنند. در ضمن، D.M.A نسبتًا 
جدیدتر اســت و از دهۀ ۱93۰ در آمریکای شمالی ایجاد 
شده و بیشــتر در کشورهای انگلیســی زبان در رشته های 

عملی موسیقی رایج شده است.
 

 شما در ایران و خارج از ایران موسیقی نوشته اید 
و جوایزی هم کسب کردید. از موسیقی فیلم برایمان 

بگویید و اینکه چگونه به این حوزه وارد شدید.
از آنجایــی که پدر من کارگردان سینماســت، از کودکی با 
آثار تصویری آشــنا شــدم و اولین تجربه های حرفه ای من 
در زمینۀ موســیقی، ســاخت موســیقی برای تصویر بوده 
اســت. زمانی که شروع به نوشتن موسیقی برای آگهی های 
تلویزیونــی کردم دانش آموز بــودم و چون از کودکی پیانو 
می زدم، با اندکی خالقیت توانســتم آثار ساده ای خلق کنم. 
همین مســیر منجر به آهنگســازی برای فیلم و سریال شد 
که در کنار آهنگســازی موسیقی هنری محض که تخصص 
اصلی من است، ادامه یافت. نوشتن موسیقی فیلم سینمایی 
را اولیــن بار در کانادا تجربه کردم و بعد در ایران تجربیات 

موفق تری داشتم.
 

 اجازه بدهید در همین جا یک سؤال مطرح کنم. به 
نظر شما موسیقی فیلم چه ویژگی ها و دشواری هایی 

برای یک آهنگساز دارد؟
موســیقی فیلم چند ویژگی مثبــت دارد. یک ویژگی مهم 
آن امکان ارتباط با شــنونده های نســبتًا زیاد است، چراکه 
مخاطب آثار سینمایی یا تلویزیونی بیشتر از موسیقی مستقل 
هنری است. معموالً موســیقی فیلم طوری نوشته می شود 
که در مقایســه با آثار کنسرتی و خاص تر که ما می نویسیم، 
عالوه بر رضایــت کارگردان، مخاطب عام تری را نشــانه 
بگیرد و بســته به نوع و چهارچوب کار، این می تواند یک 
فرصت برای آهنگساز آگاه و مخاطب باشد. ویژگی دیگر، 
تعامل و ارتباط با یک تیم ســازنده به جز موسیقی است که 
برای من مفید و آموزنده اســت. تالش برای تأمین نظرات 
هنرمندانی در ســایر رشته های هنری و یافتن راه حل برای 
مشــکالت، در عین دشوار و چالش برانگیز بودن، برای من 
یک تمرین جذاب اســت. به نظرم اینکه آهنگساز گاهی از 
دنیای شــخصی و درونی خودش بیرون بیاید تا به سفارش 
دیگــران با مختصات جدیدی موســیقی بنویســید، باعث 
می شود وجوه جدیدی از خود را کشف کند. ویژگی سوم، 

درآمدزایی بیشتر در کار سینما و تلویزیون به نسبت قطعات 
هنری معاصر اســت که طبیعتًا با موضوع مخاطِب بیشــتر 
ارتباط مستقیم دارد. به خاطر این دالیلی که گفتم موسیقی 

فیلم برای من زمینۀ جالبی است.
 

ایجاد  و  شنیداری  سالیق  در  تنوع  شما،  نظر  به   
فاصله میان آن ها چه دالیلی می تواند داشته باشد؟

در دوران معاصــر بین آنچــه عموم مردم دوســت دارند 
به عنوان کاالی فرهنگی-شــنیداری مصــرف کنند و آنچه 
افــراد تحصیل کرده در زمینۀ موســیقی یا افراد با ســلیقه 
خاص می پسندند، فاصله بســیار زیادی ایجاد شده است. 
این می تواند دالیل متنوعی داشته باشد. یک مورد می تواند 
شــرایط زندگی امروز ما باشد. اگر شــما ۱5۰ سال پیش 
می خواستید موسیقی ارکستری بشنوید، باید یک بلیت تهیه 
می کردید و به ســالن کنسرت می رفتید؛ اما امروزه به دلیل 
پیشــرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، ما در حالی که راه 
می رویم، ورزش می کنیم یا با اتوبوس به محل کار یا منزل 
می رویم، می توانیم موســیقی گوش دهیم. این نوع تجربه 
شــنیدن موسیقی، نحوه ارتباط گرفتن ما با آن را نیز عوض 
کرده است. مثاًل ممکن است آن قدر بدون تمرکز و حوصله 
کافی موســیقی شنیده باشــیم که این طرز موسیقی شنیدن 
برایمان عادت شــده باشــد و در نتیجه موسیقی ای طلب 
کنیم که با همین روحیه ســازگار است؛ اما تحصیل کردگان 
موسیقی همچنان با آن سنت در ارتباط هستند، چراکه آثار 
کالســیک یا معاصــر را دائمًا می شــنوند و تحلیل یا اجرا 

می کنند.
موضوع دیگر می تواند نقش رســانه در شکل دادن حوصله 
و سلیقۀ عموم ما باشد. به عنوان مثال، همۀ ما روزانه دقایق 
یا ساعت هایی را صرف گشت وگذار در اینستاگرام می کنیم. 
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شرایط اینســتاگرام ایجاب می کند ویدئوی یک دقیقه ای را 
بارگــذاری کنیم و برای دیدنش هم یک دقیقه وقت داریم. 
پس اینســتاگرام انتظار و عادت های ما را به گونه ای شکل 

می دهد که حوصله ما، حوصله یک دقیقه ای می شود.
این موارد و دالیل دیگر باعث شده است که سلیقه مخاطب 
عام رفته رفته به سمت موسیقی ساده و سهل الوصول برود. 
البته من نمی گویم این خوب اســت یا بد؛ لذت غریزی یا 
ســطحی بردن از موسیقی هم می تواند یکی از کارکردهای 

آن باشد، اما قطعًا همه آن نیست.

سمت  به  جامعه  دادن  سوق  برای  شما  نظر  به   
شنیدن موسیقی خوب چه باید کرد؟ و چطور می توانیم 
اصاًل  شویم؟  موسیقی  خوب  شنونده  یک  به  تبدیل 

معیار موسیقی خوب چیست؟
من فکر نمی کنم در یک جامعه، همۀ سالیق باید به تعبیری 
در راســتای واالترین سطح هنری باشــد و همه دوستدار 
موســیقی خیلی خاص و هنری باشند. همان طور که در هر 
زمینه ای تکثر داریم، در زمینه ســلیقه و تولیدات موسیقایی 
هم این تنوع اجتناب ناپذیر است. امروزه به راحتی می توان 
به همه نــوع اطالعات، آمــوزش و برنامه های اجرایی در 
ســبک های مختلف دســت پیدا کرد. پس هر کسی که به 
موســیقی فراتر از فرهنگ عامه عالقه مند باشــد، می تواند 
به اشــکال مختلف، با آن مرتبط شــود و در صورت تداوم 
ممکن است نیازمند ممارست و زحمت باشد. ما همواره به 
نفع یادگیری و آموزش یک ســری سختی هایی را متحمل 
می شــویم. مثاًل کتاب خواندن یا سحرخیزی برای رفتن به 
مدرســه کار سختی اســت؛ اما این زحمت را به خودمان 
یــا فرزندانمان می دهیم تا چیز یــاد بگیریم. این یک اصل 

جاافتاده است و می دانیم یادگیری با طبع راحت طلب انسان 
ســازگاری ندارد. پس انسان می تواند در زمینۀ موسیقی هم 
همین طور عمل کند. مثاًل فکر کند برایش ســخت اســت 
کــه به جای یک ترانه 3 دقیقه ای، مثاًل یک قطعۀ موســیقی 
2۰ دقیقه ای پیچیده تر را گــوش دهد اما می تواند حوصله 
کنــد و با تکرار این تجربه، رفته رفتــه درک و دریافتش از 
موسیقی را تغییر دهد. از طرفی ممکن است عالقه مند شود 
که کتاب ساده ای هم در ارتباط با موسیقی پیدا کند و کمی 
اطالعاتش را هم دربارۀ مبانی موســیقی باال ببرد و به یک 
شنوندۀ پیشرفته تری تبدیل شود. نتیجه اش این می شود که 
به واســطه دانش، آگاهی و ممارست، فرد درکی از موسیقی 
حاصل می کند که لذت بســیار عمیقی را برایش به ارمغان 
می آورد و این موضوع می تواند بر رشد فرهنگ شخصی و 

اجتماعی او هم مؤثر باشد.
 

بیندازیم،  نگاهی  خودمان  جامعه  به  بخواهیم  اگر   
نظرتان دربارۀ فضای موسیقی در ایران چیست؟

در همه جای دنیا، موســیقی مردمی غالب اســت و رسانه 
هــم به این امر کمک کرده اســت. اگر این موضوع را کنار 
بگذاریم، به طورکلی من نگاه مثبتی به جریانات موســیقی 
کشورمان دارم. به نظرم با توجه به دشواری های این رشته، 
در کشور ما سبک های مختلف موسیقی رشد قابل توجهی 
داشــته اســت و تالش افرادی که در هر سبک، موسیقی با 
کیفیت باالی آن ســبک را تولید می کنند، تحســین برانگیز 
است. در دانشــگاه هم که حدود 2۰ سال به عنوان دانشجو 
و اســتاد حضور داشته ام، رشد قابل توجهی می بینم. اگرچه 
ممکن اســت نگاه من با تعصب همراه باشد، اما مستنداتی 
نظیــر ورود تعداد زیاد فارغ التحصیالن ما به مقاطع تکمیلی 
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دانشگاه های معتبر دنیا نسبت به گذشته، یا کسب رتبه های 
متعدد در مسابقات بین المللی که در گذشته کمتر بود، گواه 
این مدعا اســت. یکی از دالیل هم حضور اســاتید جوانی 
است که فارغ از سطح دانشی که دارند، عاشق تدریس اند و 

با انگیزه و تعهد بسیار این کار را انجام می دهند.
 

در  می تواند  را  نقشی  چه  دانشگاه  شما  نظر  به   
ارتقای کیفیت موسیقی که در جامعه حضور دارد ایفا 

کند؟
دانشگاه یکی از معدود سنگرهایی است که سلیقه خاص تر 
را اشــاعه می دهد و به افراد عالقه مند کمک می کند تا سنت 
موسیقی کالســیک-معاصر را تداوم دهند. دانشگاه موضعی 
موازی با موســیقی مردمی در بطن جامعه دارد و مکمل آن 
است. البته این را هم بگویم که این طور نیست که هر کس به 
دانشگاه آمد بخواهد به سبک مورد بحث کار کند؛ اما به طور 
خاص، در بخش تحصیالت تکمیلی رشتۀ آهنگسازی، نقش 
دانشگاه این است که موسیقی ای که به لحاظ ساختار، ابعاد، 
بافت و ویژگی هایی نظیر این، پیچیده تر و غنی تر از موسیقی 
پاپ اســت را اشاعه دهد. این را هم اضافه کنم که در دنیای 
امروز همیشــه مرزها دقیق و مشخص نیستند و سبک های 

مختلف موسیقی از یکدیگر تأثیر می گیرند.
 

شنیده  تلویزیون  در  موسیقی  که  است  جالب   
می شود که اتفاقاً از آن نوع موسیقی هایی است که به 
قول شما سه دقیقه ای هستند، من دوست دارم بشنوم 

و یک لذت آنی را هم تجربه کنم.
حتمًا دســت اندرکاران محترم در رادیو و تلویزیون تالش 
زیادی می کنند و دســت آوردهای قابل توجهی هم دارند؛ 
امــا متأســفانه باید بگویم کــه برآیند عملکرد رســانه در 
ارتبــاط با موســیقی از نظر من قابل قبول نیســت، چراکه 
تا حــدی منفعالنه و عقب تر از جامعه اســت. مصداق آن 
عدم نمایش ساز به دلیل حرام بودن برخی از انواع موسیقی 
است. یعنی رسانه به جای اینکه در تبیین معیارهای موسیقی 
مناســب و غیرمناسب از نظر مذهب و فرهنگ ما )که اتفاقًا 
تا جایی که من درک کرده ام، هم راســتا با نگاه آکادمیک ما 
است( تأثیرگذار باشد، تصمیم گرفته است که به آن نپردازد 
)البته ممکن اســت شــرایط اخیراً کمی تغییر کرده باشد و 
من از آن بی خبر باشــم(. این در حالی است که عموم مردم 
ســازها را می شناسند و به راحتی به اجراها و منابع متعدد و 
همین طور دوره های آموزشی مختلف دسترسی دارند. پس 

نتیجه این می شود که مخاطب، دست کم در رابطه با مقوله 
موســیقی، با توجه به انتخاب های زیادی که دارد به راحتی 
سراغ شــبکه های دیگری می رود که ممکن است خوراک 
سیاسی و فرهنگی ناسالم را با چاشنی برنامه های موسیقایی 
جذاب یا شاید مبتذل به خورد او دهند؛ پس این استراتژی 

دافعه ایجاد می کند و غیردلسوزانه است.
از طــرف دیگر، عجیب اســت که بســیاری از آثاری هم 
که مثاًل در رادیو پخش می شــود، به زعم من هم اشــکال 
شــرعی دارد و هم با معیارهای تخصصی موسیقی خوب 
سازگار نیست. یک طرف این موضوع، مدیرانی هستند که 
تخصصی در موسیقی ندارند و شاید از مشاوران خوبی هم 
بهره نمی گیرند. مثاًل به یاد دارم برای مدتی نســبتًا طوالنی، 
مســؤولین بخش موســیقِی تلویزیون شــاعر بودند؛ این 
موضوع بسیار عجیب اســت. مطمئن نیستم آیا برعکسش 
هم صادق است یا نه؛ مثاًل اینکه مسؤولیت سازمان یا صنفی 
از شــعرا را یک موسیقیدان بر عهده داشته باشد و اینکه آیا 
اساســًا شعرا چنین مدیری را می پذیرند یا نه. البته همه این 
اشخاص محترم حتمًا در زمینه تخصصی خود خبره هستند 
اما در جای نادرســتی قرار می گیرند که از تخصصشان هم 
اســتفاده نمی شود. بعد از پشت سر گذاشتن سرگرمی هایی 
با موسیقی، باید برای همه روشــن شود که اگرچه ممکن 
اســت به اشکال مختلف دستی در موسیقی داشت و ذرات 
موجود در هوا را دســت کاری و جا به جــا کرد، در نهایت 
متخصِص این رشــته مثل یک پزشک ســال ها در دانشگاه 
تحصیــل می کند. به عنــوان مثال، من حدود ۱۰ ســال در 
دانشگاه موسیقی کالسیک خوانده ام؛ 4 سال دانشگاه تهران 
و تقریبًا 6 سال دانشــگاه تورنتو و با تخصص آهنگسازی 
فارغ التحصیل شــده ام؛ از آن زمان 9 ســال گذشته است و 
من هر روز مطلب جدیدی آموختــه ام. این مربوط به تنها 
یک تخصص در موسیقی است؛ دانشگاه تورنتو که معموالً 
جزو ۱5 تا 3۰ دانشــگاه برتر دنیا ارزیابی می شــود، در 9 
رشته مختلِف موســیقی تحصیالت تکمیلی ارائه می دهد. 
به طور کلی، این ساختار بدین معنی است که عالم موسیقی 
و مهارت و دانش مربوط به آن بســیار وســیع است که در 

برنامه ریزی های کالن هم باید مورد توجه قرار گیرد.
 

 سپاس آقای دکتر هنرمند و کالم پایانی؟
در پایان، از معاونت پژوهشی دانشگاه بابت لطفی که به من 
داشتند و همین طور از شما بابت این مصاحبه سپاسگزاری 

می کنم.
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لطفاً  این گفت وگو،  انجام  برای  از شما  با سپاس   
قدری درباره فعالیت های پژوهشی خود که موجب شد 
معرفی  جوان  نمونه  پژوهشگر  عنوان  به  امسال  شما 

شوید برای ما بگویید.
ســالم خدمت شــما و خواننــدگان این مصاحبه! بســیار 
خوشحالم که این موفقیت نصیب بنده شد و این اتفاق یکی 
از باارزش ترین دســتاوردهای بنده تا امروز بوده است. بنده 
عضو هیأت علمی دانشــکده مهندسی مکانیک و سرپرست 
و مؤسس »آزمایشــگاه نانو مهندسی سطح« هستم. چندین 
مجموعه، تیم تحقیقاتی و شــرکت دانش بنیان در آزمایشگاه 
بنده مشغول فعالیت هستند و به نظر من بزرگ ترین دستاورد 
بنده همین است که توانســته ام جمعی از جوانان نخبه و با 
استعداد کشــور را در کشــور نگه دارم و این جوانان برای 
خود و کشــور عزیزمان ثروت و دانش تولید کنند. فعالیت 
ما در »آزمایشــگاه نانو مهندسی سطح« همان طور که از اسم 
آزمایشــگاه مشخص اســت، تغییر ساختار ســطح و ایجاد 
نانوساختار بر روی سطوح برای ایجاد خاصیت های گوناگون 

است که در ادامه بیشتر توضیح می دهم.
 

 اگر ممکن است کمی در مورد ویژگی های کیفی آثار 
خود و اینکه این ها چه کاربردهای برای کشور دارند، 

توضیح دهید؟
بعضی از محصوالت مجموعه بنده برای رفع نیازهای مستقیم 
کشــور و بر اســاس نمونه های خارجی موجود طراحی و 
ساخته شــده اند و بعضی دیگر با درک نیاز موجود و بدون 
وجــود نمونه از ابتدا مراحل تحقیق و توســعه و طراحی را 
گذرانده اند و به محصول تبدیل شــده اند. محصوالتی داریم 
که حتی در ســطح دنیا کاماًل نوآورانه هستند و بازار خود را 
هــر روز بزرگ تر می کنند. به عنوان مثال رنگ فوق آب گریز 
نمای ســاختمان تولیدی ما با نام تجــاری »ژیکالر« در دنیا 
منحصربه فرد اســت. در واقع اولین رنگ فوق آب گریز در 
دنیا اســت که به صورت یک مرحله ای اعمال می شود. زاویه 
تماس حدود ۱6۰ درجه و زاویه پســماند کمتر از 5 درجه 
دارد که باعث می شود نسبت به گردوغبار و دوده کاماًل مقاوم 

دکتر سید فرشید چینی، استادیار دانشکده مکانیک پردیس 
دانشکده های فنی دانشگاه تهران، پس از دریافت مدرک 
کارشناسی خود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای ادامه 
تحصیل به کانادا رفت و مدرک کارشناســی ارشــد و 
دکتری خود را از دانشگاه آلبرتا دریافت کرد. ایشان پس 
از پایان تحصیالت به کشــور بازگشت و به عنوان هیأت 
علمی در گروه مکانیک دانشگاه تهران استخدام شد. دکتر 
چینی عالوه بر تألیف و تحقیق، توانسته جمعی از جوانان 
دانش آموخته را در »آزمایشــگاه نانو مهندسی سطح« که 
خود وی مؤســس و بنیانگذار آن بــوده، گردهم بیاورد 
کــه حاصل تالش های این تیم تولیــد چندین محصول 
دانش بنیان منحصر بفرد در کشور است. حاصل تالش های 
ایشــان در عرصه پژوهش های نوین باعث شد تا در سال 

۱۳۹۹ در ۲۹ امین جشــنواره پژوهش دانشگاه تهران به 
عنوان پژوهشگر نمونه جوان معرفی شوند. 

صغری داوری فرد با دکتر سید فرشید چینی گفت و گویی 
انجام داده است که در ادامه می آید.

پژوهشگر نمونه جوان ۲۹ مین جشنواره پژوهش

دکتر فرشید چینی: در حوزه نانوفناوری نگاه ملتمسانه به خارج از 

کشور وجود ندارد
نانوتکنولوژی پاسخ بسیاری از چالش های صنعت است
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باشــد و در طول مدت عمر خود تمیز بماند. و یا بعضی از 
دستگاه های آزمایشگاهی تولیدی ما مانند دستگاه اندازه گیری 
تنش برشــی بین یخ و سطح برای سنجش میزان یخ گریزی 

سطح نیز به این شکل در دنیا منحصربه فرد است.
 

آیا این محصوالتی که اشاره کردید توانسته است   •
نشان یا استاندار ملی یا جهانی دریافت کند؟

در مورد استاندارد هم باید بگویم سطوح فوق آب گریز نسبتًا 
جدید هستند. استاندارد این محصول در داخل ایران توسط 
بنده در حال تدوین اســت. بنده همچنین دبیر این استاندارد 
در ایزو هستم و با همکاری ســتاد نانو در حال تدوین این 
استاندارد هستیم. اگر کار تدوین و انتشار استاندارد بین المللی 
با موفقیت انجام شود یکی از معدود استاندارد هایی است که 

توسط ایران در مؤسسه ایزو پیشنهاد شده و تألیف می شود.
 

 بیشترین زمینه پژوهشی که شما بر روی آنها تمرکز 
کرده اید کدامند؟ بر مبنای این تحقیقات، چه راهکاری 
می توان برای غلبه بر مشکالتی که در حوزه مرتبط با 

مهندسی مکانیک وجود دارد احصاء کرد؟
به نظر بنده زمان تمرکز بر روی رشته گذشته است و به جای آن 
باید تمرکز بر روی محصول و تکنولوژی باشد. در این صورت 
با توجه به نیاز ممکن اســت مجبور شــوید یا تخصص های 
مختلف را یاد بگیرید و یا از افراد صاحب تخصص های مورد 
نیاز در تیم خود استفاده کنید. تمرکز ما روی نانو مهندسی سطح 
است. با این تکنولوژی می توان خواص سطح )مثاًل اصطکاک 
و یا میزان هدایت الکتریکی و گرمایی( را تغییر داد بدون آنکه 
تغییری در ماده ایجاد شود. مثاًل می توان سطحی ساخت که یخ 
به آن نچسبد )سطح یخ گریز برای بدنه هواپیما، کابل های انتقال 
برق، دیش های ماهواره ای و ســایر ســطوحی که در معرض 
یخ زدن قرار دارند( و یا سطحی که تمیز بماند )سطح خود تمیز 
شونده و فوق آب گریز، به عنوان مثال رنگ فوق آبگریز و خود 
تمیز شــونده نمای ساختمان تولیدی مجموعه خودمان با نام 
تجاری ژیکالر که باعث می شود دیوارها در معرض آلودگی و 
باران تمیز بمانند(. یا مثاًل با این فناوری سطح یک فلز را طوری 
تغییر داد که وقتی وارد بدن می شــود بدن آن را به عنوان یک 
جسم خارجی تلقی نکند که این در ایمپلنت ها کاربرد دارد. و 
یا می توان سطحی ساخت که آب را از خود ، ولی روغن را به 
خود جذب کند که این در جداسازی آب و روغن مفید است. 
برای این تکنولوژی تخصص های مختلفی نیاز است و تیم ما 
معموالً تمام این تخصص ها را بر حسب نیاز یاد می گیرند. این 

تخصص ها لزوماً در رشته های کالسیک مانند برق، مکانیک و 
… نمی گنجند. به نظر من این نوع نگاه به تکنولوژی می توانند 
بسیاری از مشــکالت ما را حل کند و نقطه قوت تیم ما بوده 
است. به نظر بنده حلقه گمشده ارتباط صنعت و دانشگاه این 
اســت که دانشــگاه خود به صنعت تبدیل شود. ما هم سعی 
می کنیم زنجیره دانش، تولید و فــروش را در مجموعه خود 
کامل کنیم. بنابراین نتایج پژوهش ما به طور محصول و یا دانش 
فنی مســتقیماً به دست مصرف کننده که معموالً مصرف کننده 

خاص )در صنایع مربوطه( است، می رسد.
 

 توضیحاتی که فرمودید در مورد تغییر سطوح اجسام 
بیشترین کاربرد و استفاده را در کدام بخش ها دارند و 
وجود  به  پزشکی  بحث  در  مثالً  می توانند  تحولی  چه 
بیاورند؟ مثل موردی که درباره ایمپلنت در دندانپزشکی 

اشاره کردید، در سایر بخش ها چطور؟
در موارد مختلف کاربرد دارد مثاًل کم کردن اصطکاک می تواند 
مصرف ســوخت خودروها و هواپیماها را کاهش دهد و یا 
در مورد ایمپلنت ها می تواند آنها را ســازگارتر با بدن کند تا 
بدن آنها را پس نزند. در ضمن زمان بیشتری در بدن بمانند. 
در مورد جداسازی می تواند در صنعت نفت و مصرف کمتر 
آب در اســتخراج نفت کاربرد داشته باشد. کاربردها محدود 
به این نیست مثاًل شما اگر بتوانید اصطکاک را کاهش دهید 
هر جایی که اصطکاک وجود دارد مفید است و یا اگر بتوانید 
سطحی بسازید که یخ نبندد می تواند در هر منطقه سردسیری 

مشکالت یخبندان را حل کند.
 

  لطفاً قدری درباره بازار داخلی و صادراتی محصوالت 
تولیدی که اشاره کردید توضیح دهید؟

در مورد رنگ فوق آب گریز باید بگویم تخمین ما در شــهر 
تهران ســالی ۱2۰۰ تن است و در کشور شاید چندین برابر 
این مقدار باشد. ظرفیت تولید ما 2۰۰ کیلوگرم در روز است 
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و می تواند در صورت نیاز و در قدم های بعدی افزایش یابد. 
بازار صادراتی این محصول می تواند بســیار بزرگ تر باشد 
ولی با توجه به نیاز داخلی در چند ماه آینده برنامه صادرات 
نداریــم. در مورد ثبت دانش فنــی ترجیح دادیم جایی ثبت 

نشود تا دانش فنی ما در اختیار خودمان بماند.
 

مهندسی  نقش  و  اهمیت  درباره  است  ممکن  اگر   
مکانیک در توسعه صنایع کشور توضیح دهید.

همان طــور که در ســوال قبلی گفتم تحصیالت کالســیک 
به این صورت و دســته بندی های این چنینــی دیگر حالل 
مشــکالت نیســتند. حتی به نظر بنده معموالً دست و پا گیر 
و باعث عقب گرد هســتند. بنابرایــن ترجیح می دهم به این 
سوال این گونه پاســخ بدهم که هر گاه سعی کنیم مرزبندی 
کنیم محدودیتی که خودمان اعمال کرده ایم، گریبان خودمان 
را می گیــرد. در واقع باید بگویــم نقش خاصی ندارد؛ یعنی 
هیچ رشته ای نقش مســتقیم در توسعه صنایع کشور ندارد. 
دید باید محصول محور باشــد و نه رشته محور و این نوع 
دید باعث می شــود بتوان مشکالت کشور را رصد کرد و در 
صورت امکان مشکل را برطرف کرد. هر مشکل ممکن است 
تلفیقی از چند رشته باشد و برای حل هر مشکل گاهی ناچار 

می شویم به چندین رشته مشرف باشیم.

مهندسی  نانو  آزمایشگاه  رئیس  و  مؤسس  شما   
این  راه اندازی  از  هدف  بفرمایید  لطفاً  هستید  سطح 
در  اهمیتی  چه  آزمایشگاه  این  و  بود  چه  آزمایشگاه 

تحقیقات مهندسی مکانیک دارد؟
از روزی که کار در دانشــگاه تهران را شروع کردم بزرگترین 
دغدغه ام مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور بود. البته ادامه 
تحصیل در هر جای دنیا از نظر بنده مشــکلی ندارد مشــکل 
در جایی اســت که می دیدیم هدف بســیار از این بچه ها نه 
ادامه تحصیل که مهاجرت است. این مهاجرت عواقب بسیار 
ســنگینی برای شــخص، خانواده و جامعه دارد. سعی کردم 
محیطی درســت کنم که در حد توان دانشــجویان با انگیزه و 
نخبه ای که می توانند برای خود و جامعه ارزش باالیی داشــته 
باشند را در کشور نگه دارم. به نظر بنده خلق ثروت از راه علم 
هم ثواب دارد و هم لذت بخش اســت. هدف من از تأسیس 
آزمایشگاه نانو مهندسی سطح هم ایجاد کار و خلق ثروت برای 
این دانشــجویان بود. عقیده دارم امروز که من دست این عده 
را گرفته ام فردا خود این افراد دست عده دیگری را می گیرند. 
در اینجــا باید بگویم علم باید منجر به خلق ثروت شــود در 

غیر این صورت از نظر بنده بی استفاده است. تمامی پروژه های 
تحقیقاتی ما باید منجر به ایجاد تکنولوژی و یا محصول شود.

 
اگر ممکن است درباره فعالیت های این آزمایشگاه   •

و زمینه های پژوهشی آن توضیح بفرمایید.
فعالیت های آزمایشــگاه در زمینه ســاخت دستگاه های نانو 
مهندسی )شــرکت دانش بنیان نانو مهندسی سطح ژیکان(، 
ســاخت پوشش ها )شــرکت رنگ و پوشــش نانوساختار 
ژیکان(، ساخت تجهیزات دارویی انواع آسیاب ها، میکسرها 
و راکتورها )مجموعه تهران فرایند( و روش های غیرمتعارف 
تولید آب )مثاًل اســتحصال آب از هوا(، و چند مورد دیگر 
اســت. در مورد آخر باید خاطرنشان کنم میزان آب موجود 
در هوا بسیار زیادتر از آب شیرین جاری در رودخانه هاست 
و می تواند جایگزین مناسبی برای تأمین آب آشامیدنی باشد. 
دستگاه ما در هوای خشک و رطوبت نسبی پایین نیز قادر به 

تولید آب از هوا است.

مدیریت  در  نقشی  چه  نانو  فناوری  شما  نظر  به   
این  از  می توان  چگونه  و  دارد  بحران ها  و  چالش ها 

فناوری برای حل مشکالت بهره گرفت؟
زمانی صادرات کشــور به پول امروز 3۰ میلیارد دالر بود و تنها 
صادرات کشور هم نفت! امروز به سبب کاهش تقاضا هم ارزش 
نفت کم شــده و هم میزان فــروش آن. اقتصادهای دانش بنیان 
می توانند به طور تصاعدی رشــد کرده و تنها راه حل موجود 
باشند. در چند سال اخیر برای اولین بار کشور شروع به صادرات 
تکنولوژی کرده است. به نظر من یک قدم بسیار مثبت است. هر 
چالشی می تواند برای افراد خوش بین یک فرصت برای شروع 
یک کسب وکار جدید باشد. بسیاری از این چالش ها را می توان 

با علوم نوین مانند نانوتکنولوژی پاسخ داد.
 

 و به عنوان پرسش پایانی، شما جایگاه نانو فناوری 
را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار رو به پیشرفت است و دلیل آن هم اینست که بر خالف 
صنایع دیگر که نگاه سنتی به صنعت دارند، در این حوزه نگاه 
ملتمســانه به خارج از کشور برای دریافت تکنولوژی وجود 
ندارد و در این مسیر همیشه سعی بر این بوده که مشکالت 
را خودمــان حل کنیم ولو با هزینه ابتدایی باالتر. حاال امروز 
خودمان صاحب تکنولوژی هستیم. و در آخر باید بگویم اگر 
به جای جستجوی مقصر سعی کنیم خودمان یک قسمت از 

راه حل باشیم در کشوری بهتر خواهیم زیست.
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دکتر مهرداد عربستانی در این یادداشت می نویسد:
»ســومین پنجشنبه ماه فوریه هر ســال که امسال مصادف با 
3۰ بهمــن ، برابر ۱8 فوریه بوده اســت به نــام روز جهانی 
انسان شناسی نام گذاری شده اســت. این نام گذاری در سال 
2۰۱5 توســط انجمن انسان شناســی آمریکا صورت گرفته 
است. اگرچه این مناسبت در ابتدا مناسبتی مّلی بوده، ولی با 
اســتقبال از آن در جاهای دیگر دنیا، به زودی به عنوان روزی 
جهانی شــناخته و با برنامه های علمــی، ترویجی و اعطای 
جوایز، بزرگ داشته می شــود. قابل ذکر است که سالهاست 
که روز ۱3 شهریور، روز تولد ابوریحان بیرونی، نیز به عنوان 
روز ملی مردم شناســی وارد تقویم رسمی کشور شده است. 
اگرچه شاید به علت واقع شدن این روز در تعطیالت تابستانی 
دانشــگاه ها معموالً این مناسبت مورد غفلت قرار می گیرد و 

برنامه های ویژه ای برای آن تدارک دیده نمی شود.
موضوع انسان شناسی، بررسی انســان به منزله موجودی با 
ابعاد جدانشــدنی اجتماعی، زیستی و روان شناختی است. 
واحد مطالعه در انسان شناســی معمــوالً گروه یا اجتماعی 
انســانی اســت که از حیثی )قومیّت، ملیّت، حرفه، زبان، 
موقعیت اجتماعی، مصرف، تجربه تاریخی، بوروکراســی، 
عالیق، اوقات فراغت، باور، سیاســت، جغرافیا، و هر قید 
اجتماعی دیگری( به هم مرتبط می شــوند و یک میدان را 
می ســازند. می توان گفت که انسان شناسی به طور خاص به 
فرهنگ ورزی انسان ها می پردازد. از این حیث، انسان شناسی 
در عین حالی که با دیگر علوم اجتماعی شباهت داشته بین 
شــأن مرزهای متعینی وجود ندارد، در عین حال حوزه ای 
خاص با رویکردی ویژه را نیز شــامل می شــود. از طرفی 
ربطی تنگاتنگ با رشــته هایی همچون نخســتی شناســی، 
رفتارشناسی جانوری، باستان شناســی، زبان شناسی و علم 

ژنتیک برقرار می کند.
غیر از مکاتب نظری مطالعات انسان شــناختی، ســنت های 
مختلفی مثل ســنت های انسان شناســی فرهنگی-اجتماعی 
بریتانیایی، ســنت فرانسوی و سنت آمریکایی در مطالعات 
انسان شــناختی قابل تشخیص هســتند، که روزبه روز تأثیر 
متقابل شــأن از همدیگر بیشتر می شود. سنت آمریکایی که 
شاید گسترده ترین سنت انسان شــناختی است و بیشترین 
مشــتغلین را در خود جای داده اســت، به لحاظ تاریخی 
خود را همچون رشــته ای چهار حــوزه ای تعریف می کند. 
این حوزه هــا عبارتند از حــوزه انسان شناســی فرهنگی، 

باستان شناسی، زبان شناسی، و انسان شناسی زیستی.
استراتژی روش شــناختی مطالعه انسان شناسی به طور عام 
و انسان شناســی فرهنگی و اجتماعی به طور خاص، مبتنی 
بر نســبیت فرهنگی اســت. عماًل رویکرد روش شناختی 
انسان شناسی ترکیبی است از شناخت یک مردم با معیارهای 
فرهنگــی و اجتماعی خود ایشــان و با رویکردی همدالنه 
)همان نســبیت فرهنگی(، به عالوه نگاهی از بیرون و مبتنی 
بر رویکردهای نظری عام. مطالعات انسان شناسی معموالً با 
روش مردم نگارانه یا اتنوگرافیک، انجام می گیرند که مستلزم 
اقامت و مواجهه و مشــارکت مستقیم پژوهشگر با مردمانی 
است که بین ایشان تحقیق می کند. شاید بتوان تمایز عمده 
پژوهش های انسان شناســی با رشته های خواهری همچون 
جامعه شناسی را نقطه تمرکز و تأکید آنها دانست. در حالی 
که در نهایت خود انسان و فرهنگ ورزی، معنادهی و زمینه 
رفتارش در عرصه های مختلف فعالیت انسانی مورد توجه 
انسان شناسی اســت، جامعه شناسی بیشتر به جامعه انسانی 
همچون امری مســتقل به منزله موضــوع مطالعه عالقه مند 
اســت. در یک گــزارش انسان شــناختی، همواره انســان 

دکتر مهرداد عربستانی، دانشیار گروه مردم شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی 
به مناسبت روز جهانی انسان شناسی به »فلسفه نام گذاری این روز و نیز جایگاه 

انسان شناسی در ایران« پرداخته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

انسان شناسی؛ مطالعه انسان ها به منزله همزادانی با تاریخ متفاوت 
نگاهی به انسان شناسی در ایران و جهان
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انضمامی وجود دارد و صدایش شنیده می شود. اگرچه بعید 
است که همه با چنین تمایزی کاماًل موافق باشند.

در ایران تذبذبی سلیقه ای در به کار بردن واژه انسان شناسی 
و مردم شناســی در مقابــل نــام التیــن این رشــته یعنی 
Anthropology وجود دارد. واژه انسان شناسی می تواند 
دال بــر انسان شناســی به عنوان یک رشــته عام و شــامل 
انسان شناســی فرهنگی و اجتماعی و دیگر گرایشــات و 
استطاله های این رشته به کار رود. مردم شناسی هم اگر چه 
در مقابل همان واژه به کار گرفته می شــود، بیشتر داللت به 

انسان شناسی فرهنگی-اجتماعی را تداعی می کند.
مطالعاتی که می توان آنها را مردم شــناختی نامید، تاریخی 
نســبتًا طوالنی در دوران جدید ایران دارند. دهه ها پیش از 
شکل گیری مؤسســه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، و 
بعدها دانشــکده علوم اجتماعی، مطالعاتــی عمدتًا از نوع 
فولکلور در مراکزی مثل مرکز مردم شناسی با افت وخیزهایی 
صورت گرفته اند و هم اکنــون گنجینه ای از این مطالعات 
به صورت پراکنده در آرشیوها در حال فراموشی هستند. اما 
با شکل گیری مؤسسه مطالعات اجتماعی و بعدها دانشکده 
علوم اجتماعی، مطالعات انسان شــناختی صبغه ای رشته ای، 
متأثر از دانــش تجمعی و نظریات آکادمیک، و روش مندتر 
می یابنــد. به ویژه می توان از نقش دکتر نادر افشــار نادری 
به عنــوان اولین متخصــص تحصیل کرده این رشــته که با 
قواعد و فنون منتظم به مطالعات انسان شــناختی، به ویژه در 

جماعات عشایری و روستایی، پرداخت نام برد.
امروزه انسان شناسی، یا مردم شناسی، در دانشگاه تهران در 
سه مقطع کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری، زیر نظر 

گروه مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 
تدریس می شود. چند دانشــگاه دولتی دیگر هم در مقاطع 
لیسانس و فوق لیسانس دانشجوی انسان شناسی می پذیرند. 
دانشــگاه آزاد اســالمی هم در واحدهای متعددی رشته و 
دروس انسان شناســی را ارائــه می دهد. مراکــز تحقیقاتی 
مثل پژوهشــگاه وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری و 
به خصوص پژوهشــکده مردم شناسی این وزارت خانه نیز 
دهه هاست که در راســتای وظایف سازمانی به تولیدات و 
ترویج مردم شناختی مبادرت کرده اند. انجمن انسان شناسی 
ایران هم به عنوان یک نهاد مدنی آکادمیک، نیز کار خود را 
به همت برخی از اساتید این رشته از اوایل دهه 8۰ شروع 
کرده، و با فراز و نشــیب هایی بــه کارش به عنوان انجمنی 
علمی و محل تعامل و همکاری مشتغلین و عالقه مندان به 

انسان شناسی ادامه داده است.
جای خوشــحالی اســت که بــا وجــود فارغ التحصیالن 
انسان شناسی که در دانشــگاه های داخل و خارج از کشور 
تحصیل کرده اند، روزبه روز مطالعات انسان شــناختی رونق 
بیشــتری گرفته و نقش مطالعات این رشته هم در پیشبرد 
دانــش و تخیل اجتماعی و نیز در امور مربوط به توســعه 

بیشتر آشکار می شود.
در انتهــا ضمن تبریک روز جهانی انسان شناســی به تمامی 
انسان شناسان و مشتغلین این رشته، مایلم این نوشتار را با 
نقل به مضمون آخرین جمالت کتاب تاریخ مردم شناســی 
نوشــته ه. ر. هیس )ترجمه ابوالقاســم طاهری( پایان دهم 
که: انسان شناســی دانشی است که سعی دارد از خشونت و 

سبوعیت انسان ها علیه یکدیگر بکاهد«.
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پایان نامه ها

 دکتر علی اصغر جاوید پرور

 دکتر فرزاد غالمی

علی شریفیان

یاسر رحیمی دکتر محمدمهدی عرب یونس عظیم زاده



 مساله یا سوال اصلی رساله شما چیست و چه 
شد که این موضوع را انتخاب کردید؟

اگر تا یک یا دو دهه پیش محیط زیســت و مسائل زیست 
محیطی در رشته های علوم اجتماعی چندان مورد توجه قرار 
نمی گرفت، امروز بر همگان آشــکار شده است که علوم 
اجتماعی باید به مســائل زیســت محیطی ورود کند و به 
واکاوی ابعاد اجتماعی این مسائل بپردازد. به همین دلیل است 
که در فضای دانشگاهی کشورهای توسعه یافته رشته های 
جامعه شناسی محیط  زیســت و ارتباطات زیست محیطی 
راه اندازی شده است و دروس تخصصی برای آن ها طراحی 
و اجرا شــده است. اینگلهارت کنشگری محیط زیست در 
غرب را نوعی نیاز ثانویه دانســته است به عبارتی از نظر او 
کنشگر محیط زیست در کشورهای توسعه یافته به این دلیل 
دســت به کنشگری و حمایت از محیط زیست می زند که 
نیازهای اولیه او کاماًل تأمین و بر طرف شــده اســت و در 
صدد رفع نیازهای ثانویه خود برآمده اســت. به بیان دیگر 
اگر کسی نیازهای اولیه اش تأمین نشده باشد بعید است به 
کنشگری فعاالنه در حوزه محیط زیست بپردازد. این رویکرد 
در فضای علوم اجتماعی و محیط زیست کاماًل رویکردی 

پذیرفته شده و معقول است.
در ایران اما موضوع به گونه ای متفاوت از فضای کشورهای 

غربی است. از یک طرف مسائل زیست محیطی در ایران صرفًا 
به حمایت از محیط زیست بر نمی گردد، بلکه طرفداری از 
محیط زیست در ایران به تأمین نشدن نیازهای اولیه کنشگران 
بر می گردد. مقصود آن که مسائل زیست محیطی در ایران، 
فضای زندگی برای رفع نیازهای اولیه را برای مردم سخت 
کرده است. بر این اساس محققان کنشگری محیط زیستی 
در ایران را تالش برای برآورده کردن نیازهای اولیه می دانند. 
به همین دلیل محیط زیست به عنوان یک موضوع اجتماعی 
بخشی از دغدغه های آکادمیک من بود که در نهایت رساله 

دکتری ام را نیز در این حوزه نگارش کردم.
نتایج تحقیقات متعدد بیانگر آن بود که جامعه ایران از لحاظ 
شاخص های زیست محیطی در شرایط مناسبی قرار ندارد. 
طبق یکی از این گزارش ها که توســط دانشگاه ییل منتشر 
شــده است، از لحاظ شــاخص های زیست محیطی ایران 
در ســال 2۰۰6 در بین ۱32 کشور رتبه 4۰ را داشته است، 
اما رتبه ایران در ســال 2۰۱۱ به ۱۱4 تنزل پیدا کرده است. 
بنابراین شاهد بدتر شــدن شاخص های محیط زیست در 
ایران هستیم. مسائلی مانند پدیده ریزگردها، آلودگی هوای 
کالن شهرها، بحران آب و پیامدهای آن، بیابان زایی و جنگل 
زدایی )از طریق آتش ســوزی، تخریــب و زباله پراکنی( و 
نابودی گونه های جانوری را می توان در زمره مسائل زیست 

اینترنت و ارتباطات زیست محیطی:  
مطالعه برساخت مساله آب ایران در رسانه های اجتماعی

 دکتر فرزاد غالمی، فارغ التحصیل رشــته علوم ارتباطات اجتماعی، از دانشکده علوم اجتماعی، و از 
اعضای هیأت علمی جدیداالســتخدام گروه ارتباطات اجتماعی است. عنوان رساله وی »اینترنت و 
ارتباطات زیست محیطی: مطالعه برساخت مساله آب ایران در رسانه های اجتماعی« است. وی رساله 

خود را با راهنمایی دکتر سید سعیدرضا عاملی به سرانجام رسانده است. 
یلدا آرئی، دانشــجوی ارتباطات دانشگاه تهران، با وی در ارتباط با اهمیت و چیستی رساله ایشان به 

گفت وگو نشسته است.

  معرفی پایان نامه:
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محیطی جامعه ایران برشمرد.
در میان این مســائل به اعتقاد کارشناسان بحران آب و 
پیامدهای آن مهم ترین مساله زیست محیطی جامعه ایران 
است. برای تعیین وضعیت آبی یک کشور شاخص های 
متعددی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: شاخص 
فالکن مارک، شاخص سازمان ملل، و شاخص مؤسسه 
بین المللی مدیریت آب. طبق هر کدام از این شاخص ها 
وضعیت ایران را بسنجیم متوجه خواهیم شد که ایران 
با تنش آبی در سطح شدید مواجه است )اثبات شرایط 
منابع آبی ایران بر مبنای این شاخص ها هدف این رساله 

نیست(.
با در نظر گرفتن وضعیت کشور در شاخص های آبی فوق 
و نیاز کشور به رشد اقتصادی اهمیت موضوع دو چندان 
می شود. حال اگر این مسائل را در کنار گسل های قومی 
و منطقه ای موجود در کشور قرار دهیم، متوجه خواهیم 
شد که با وضعیت پیچیده و متناقضی روبرو هستیم. چرا 
که مسائل زیســت محیطی می تواند بر این گسل های 
قومی و منطقه ای منطبق شده و منجر به ایجاد مشکالت 
سیاسی اجتماعی متعددی شوند. تجربه کشورهایی مانند 
مصر، الجزایر و برزیل موید این امر اســت، به این معنا 
که موضوعات زیست محیطی با موضوعات گسترده تری 
مانند منافع طبقاتی و عدالت پیوند خورده اند و منجر به 

واکنش های ستیزه جویانه سیاسی شده اند.
در مورد بحران آب در ایران شرایط موجود حاکی از آن 
است که این مساله می تواند )پتانسیل این را دارد( بزودی 
به تهدیدی برای امنیت ملی بدل شود. درگیری ها بر سر 
مساله آب در ورزنه اصفهان و سایر استان ها و کشته شدن 
چندین نفر تا کنون به خوبی بیانگر وضعیت موجود و 
خطر آن برای امنیت ملی کشور است. با در نظر گرفتن 
این که اکثر استان های کشور )دستکم استان های خراسان، 
مازندران، سمنان، یزد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، 
ارومیه، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد( با کمبود آب و 
طرح های انتقال آب بین حوزه ای روبرو هستند و برخورد 
نادرست با این مساله می تواند تبعات جبران ناپذیری برای 

کشور داشته باشد.
فارغ از موضوعات مهم فوق، بیشــتر افراد جامعه درک 
صحیحی از شــرایط اقلیمی و وضعیت آب در کشور 
ندارند، نتایج نظرســنجی های متعدد این مدعا را تأیید 
می کند. طبق نظرســنجی خبرگزاری تسنیم که در تیر 
ماه سال 98 انجام شده اســت بیش از 54 درصد افراد 
شرکت کننده در این نظرسنجی اعتقادی به صرفه جویی 

در مصرف آب ندارند. در یک نظرســنجی دیگر نیز که 
توســط کانال تلگرامی گراند واتر در تاریخ 23 سپتامبر 
2۰۱6) قبل از بارندگی های ســال 98( انجام شده است 
بیش از 28 درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی 

آب و هوای ایران را مرطوب و نیمه مرطوب می دانند.
شاید نتوان با قطعیت اعتبار نتایج این دو نظرسنجی را 
تأیید کرد، اما با اندکی اغماض و چشم پوشی از این امر 
می توان گفت که ســطح آگاهی مردم از شرایط اقلیمی 
و وضعیت آب در کشور تعجب آور و تأسف بار است. 
یکی از دالیل این وضعیت می تواند فضای رسانه ای و 
چارچوب بندی پیام های موضوع آب توســط رسانه ها 

باشد.
دیدگاه رایج این اســت که خــردورزی امری آگاهانه، 
غیرعاطفی، منطقی، انتزاعی و عام است؛ طبق این دیدگاه 
واژگان و زبان بر جهان واقعی قابل انطباق کامل هستند. 
اما جرج لیکاف زبان شناس آمریکایی استدالل می کند که 
خردورزی اغلب ناآگاهانه و نیازمند عاطفه اســت و از 
منطق چارچوب ها، استعاره ها و روایات استفاده می کند. 
لیکاف بر این باور است که کنشگران محیط زیست نیز 
با این منطق به کنشگری می پردازند و تصور می کنند که 
اگر واقعیات مشکالت زیست محیطی را به مردم بگویند، 
مردم با استفاده از قدرت خردورزی شان به نتیجه درست 
خواهند رســید، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی دهد. 
از نظر وی راه حل این اســت کــه واقعیات بر مبنای 
چارچوب های ذهنی افراد جامعه باید چارچوب بندی 

شوند تا توسط افراد درک شوند.
بنابراین مســئله و دغدغه اصلی ایــن پژوهش این بود 
که رسانه ها چگونه مســئله آب ایران را برای مخاطبان 
چارچوب بندی می کنند؟ به عبارتی رسانه ها موضوع آب 
را چه بستر کالنی تعریف می کنند تا برای مخاطب قابل 

فهم شود.
 

  مهم ترین نتایج حاصل از تحقیق شما چه 
بوده است؟

با توجه به محدودیت هایی که فضای رسانه های جریان 
اصلی برای موضوع آب داشــت، در پژوهش به سمت 
رسانه های اجتماعی )توئیتر و تلگرام( سوق پیدا کردم 
و به دلیل مناسب بودن فضای آنها برای این موضوع به 
عنوان بستر مناسب تحقیق انتخاب شدند. در این فضا هم 
تالش کردیم بر روی محتواهای تولیدی روزنامه نگاران 
محیط زیست و کنشــگران محیط زیستی فعال در این 
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حوزه تمرکز کنیم.
برای تحلیــل پیام های تولید شــده روزنامه نگاران محیط 
زیست و کنشگران زیســت محیطی فعال در رسانه های 
اجتماعی، بدلیل نو بودن حوزه ارتباطات زیست محیطی 
ابتدا ادبیات این عرصه مرور شد و زمینه هایی که ارتباطات 
زیســت محیطی می توانــد به آن ورود کند شناســایی و 
معرفی شد. در نهایت با تمرکز بر نسبت نظری ارتباطات 
 Water( »با مسئله آب، مفهوم کاماًل جدید »ارتباطات آب
Communication( مورد توجه قرار گرفت که در قلب 
آن مفهوم جدیدتر »ســواد آب« )سواد آب سه بعد عملی، 
منطقی و اجتماعی دارد( قرار داشت. برای فهم جامع ابعاد 
نظری این عرصه مدل نظری که توســط یکی از محققان 
دانشــگاه سوربن طراحی شــده بود مبنا قرار گرفت و در 
نهایت مدل کاماًل تکامل یافته تری ارائه شــد که ارتباطات 
آب را بر عنوان وجه اشــتراک حوزه هایی چون »ارتباطات 
سالمت«، »ارتباطات زیست محیطی«، »ارتباطات توسعه«، 
»ارتباطــات علم« و »ارتباطات بحران« در نظر می گرفت و 
همه این حوزه ها را جزئی از ارتباطات استراتژیک در نظر 
می گرفت. بنابراین در بخش نظری رساله به صورت مفصل 
بحث شده است که هر کدام از این حوزه ها چگونه به مسئله 

ارتباطات و آب ورود می کنند.
 

الگوی پیشنهادی برای ارتباطات آب

برای پاسخ به این سوال تحقیق صفحات 3۰ روزنامه نگار 
محیط زیست و کنشگر زیست محیطی فعال در توئیتر در 
بــازه زمانی ۱2 دی 95 تا ۱5 خــرداد 98 مورد رصد قرار 
گرفته اســت. همچنین تصاویر مرتبط با بحران آب در ۱9 
کانال تلگرامی مرتبط با حوزه مســائل آب در بازه زمانی 

فروردین 96 تا دی 97 استخراج شده است.
داده های توئیتر با استفاده از دو روش تحلیل چارچوب و 

نقد رتوریک زایشی تحلیل شده اند. برای تحلیل تصاویر 
هم از روش تحلیل نشانه شناسی اجتماعی تصاویر استفاده 
شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد روزنامه نگاران 
و کنشگران محیط زیست در توئیتر و تلگرام بحران آب 
را بــر مبنای چارچوب های کالنی مانند توســعه پایدار، 
محیط زیست گرایی، اقتصاد سیاسی آب، عدالت زیست 
محیطی، اکو فمینیسم، امنیت زیست محیطی و معنویت 
گرایی زیســت محیطــی چارچوب بنــدی کرده اند. به 
عبارتی می توان گفت که روزنامه نگاران محیط زیســت 
و کنشگران زیست محیطی فعال در رسانه های اجتماعی 
به ابعاد مختلف ســواد آب خصوصاً سواد اجتماعی آب 
آگاه هستند و با برجسته کردن ابعاد آن زمینه را برای حل 
مســئله فراهم می کنند. شروع شدن مستندهای دو نفر از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 با مسائل 
زیست محیطی بیانگر تأثیر چارچوب بندی این مسائل در 
رسانه های اجتماعی است. به عبارتی تحت تأثیر این فضا 
حل مسائل زیست محیطی به دغدغه سیاستمداران تبدیل 
شــده اســت اما هنوز در عرصه عمومی این موضوعات 
کاماًل نتوانسته اند بر آگاهی عمومی تأثیرگذار باشند، اگرچه 

تغییرات ایجاد شده جای امیدواری فراوان دارد.
یافته های بخش تحلیل رتوریک حاکی است راهبردهای 
اقناعی انتقالی منفی مانند ترس و خشــم بیش از ســایر 
راهبردها بــرای اقناع مخاطب مورد اســتفاده قرار گرفته 
اســت. راهبردهای اقناعی و رتوریکی دیگر شــامل طنز، 
بیان استعاری، حل مساله، مقایسه و اعتبار منبع بوده است. 
تحلیل این بخش حاکی از آن اســت که بسیاری از ارتباط 
گران عرصه محیط زیست، درک صحیحی از راهکارها و 

مکانیسم های اقناعی و رتوریکی ندارند.
آمارهــا در حال حاضر حتی در حداقلی ترین ابعاد مربوط 
به ادراک عامه درباره آب و نوع رفتار آنان، بیانگر ســطح 
پایین ســواد آب و سواد محیط زیست در جامعه است به 
عنوان مثال سرانه مصرف آب در ایران بیش از 2 برابر سرانه 
مصرف آب در جهان اســت. عالوه بر سرانه مصرف آب، 
آگاهی نداشتن بخش زیادی از شهروندان از شرایط آب و 
هوایی کشور و نیمه مرطوب دانستن آن توسط 33 درصد از 
شهروندان در یک نظرسنجی موید عمومیت نداشتن سواد 
آب در جامعه است. بنابراین اگر رسانه های ما بتوانند سطح 
سواد آب و سواد زیست محیطی جامعه را ارتقا دهند آنگاه 
شــهروندی با سطح مناسبی از سواد آب، به جای توجه به 
قیمــت آب »ارزش آب« را مبنــای فعالیت های خود قرار 
خواهد داد. در این حالت پیش فرض های رابطه بین انسان و 
محیط زیست )در اینجا آب( تغییر خواهد کرد و آب ارزش 
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واقعی خود را بدست خواهد آورد.
 

  پیشنهاد شما برای تداوم و پیگیری پژوهش 
شما در آینده چیست؟

پیشنهادات این تحقیق را می توان بر مبنای ماهیت مسائل و 
یافته های آن در دو بخش پیشنهادات آکادمیک و پیشنهادهای 

اجرایی مطرح کرد.
 با توجه به مدل نظری ارائه شده در این تحقیق محققان 
می توانند با انجام تحقیقات بین رشته ای در حوزه های 
مختلف مانند ارتباطات ســالمت، ارتباطات توسعه، 
ارتباطات علم، ارتباطات ریسک و ارتباطات زیست 
محیطی بــه موضوع آب در ایــران بپردازند، چرا که 
مدل ارائه شــده نســبت این حوزه ها با بحث آب را 
تبیین و تشــریح کرده است و این می تواند راهگشای 

پژوهشگران باشد.
 مفهوم ســواد آب و ابعاد سه گانه آن )سواد عملی آب، 
سواد منطقی آب و سواد اجتماعی آب( می تواند مبنایی 
برای پژوهش های نو و کارآمد در حوزه علوم اجتماعی 
به طور عام و فضای مطالعات ارتباطی به طور خاص 

باشد.
 مفاهیم شهروندی زیست محیطی و شهروندی آب نیز از 
دیگر حوزه های مفهومی و نظری است که این رساله 
راه ورود پژوهشگران برای پرداختن به مسائل آن را باز 
کرده است. بنابراین می تواند به عنوان حوزه ای جدید و 

میان رشته ای مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.
 برگــزاری دوره های روزنامه نگاری محیط زیســت و 
کارگاه های سواد آب و ارتباطات آب برای خبرنگاران 
حوزه محیط زیســت می تواند باعث بهبود وضعیت 
طرح مسائل زیست محیطی در فضای رسانه ای کشور 

شود.
 تدویــن و طراحی دروس ارتباطات زیســت محیطی 
و ارتباطــات آب در دپارتمان هــای ارتباطــات و 
روزنامه نگاری می تواند به بهبود وضعیت روزنامه نگاری 

محیط زیست در کشور بینجامد.
 نظام آموزشی کشور و رسانه های دولتی و رسمی کشور 
باید مفهوم ســواد آب را مــورد توجه قرار دهند و با 
افزایش سواد افراد جامعه، سعی در تربیت شهروندان با 

سواد در زمینه آب و محیط زیست نمایند.
 

 مهم ترین دستاوردهای تحقیق شما چیست 
و در کدام قسمت صنعت و یا حتی جامعه کاربرد 

دارد؟

دستاوردهای این پژوهش در عرصه اجرایی می تواند زمینه 
را برای سیاســتگذاری در حوزه رسانه ها و آب با تمرکز 
با بعد سواد اجتماعی آب فراهم نماید. برای تحقق چنین 
امری همــکاری وزارت نیرو، ســازمان حفاظت محیط 
زیست، صداوسیما، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و وزارت علوم )دپارتمان های ارتباطات، 
روزنامه نگاری و آموزش محیط زیست( جهت راه اندازی 

مراکز تحقیقاتی رسانه ها و آب ضروری است.
در کشورهایی چون کانادا، استرالیا و ایتالیا پیمایش های 
ملی سنجش سواد آب در چند سال گذشته انجام شده 
اســت و بر مبنای نتایج آنها اقدامات الزم برای تقویت 
سواد آب از طریق رســانه ها و ارتباطات در حل انجام 
اســت، حتی در کشور آمریکا مراکز تحقیقاتی با عنوان 
رســانه ها و آب راه اندازی شــده اســت، که با فعالیت 
روزنامه نگاران برجسته و اساتید حوزه علوم ارتباطات در 
حال انجام تحقیقات برای افزایش سواد آب جامعه خود 
هستند. تجربه جهانی نشان می دهد که سرمایه گذاری در 
این حوزه الزامی گریزناپذیر اســت که دیر یا زود باید 
چنین مراکزی تأسیس شــوند. راه تقویت این مراکز و 
پژوهش های این حوزه راه اندازی رشته ارتباطات زیست 
محیطی اســت در دانشگاه های برجسته کشور از جمله 

دانشگاه تهران است.
در عرصه آکادمیک هم این رســاله به دلیل مطرح کردن 
مفاهیم جدید و تشریح نسبت حوزه های جدید ارتباطات 
با مسئله آب، راه را برای انجام چندین پایان نامه کارشناسی 
ارشد و حتی رساله دکتری در حوزه ارتباطات و آب فراهم 

کرده است.
 

 آیا برای تداوم و پیگیری دستاورد پژوهش شما 
در آینده، سرمایه گذار و حمایت سازمانی احتیاج 

است؟
بله طبعاً در مرحله اول باید سازمان های مؤثر در این حوزه 
با تأمین هزینه زمینه اجرایی پیمایش ملی ســواد آب را 
فراهم کنند تا مشخص شود که وضعیت سواد آب جامعه 
در ابعاد سه گانه سواد آب در چه سطحی است، سپس بر 
مبنای نتایج آن به برنامه ریزی اصولی برای ارتقای سواد 
آب از طریق رسانه اقدام کرد. همچنین برگزاری دوره های 
آموزش سواد زیست محیطی و سواد آب برای بخشی از 
روزنامه نگاران نیازمند تأمین هزینه از سوی نهادی ذیربط 
است. با توجه به شرایط زیست محیطی کشور هر گونه 
سرمایه گذاری در این عرصه می تواند سود بیشتری برای 

کشور و جامعه به همراه داشته باشد.
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  مساله یا سوال اصلی رساله شما چیست و چه شد که این موضوع را انتخاب کردید؟
خوردگی فلزات معضل بزرگی در صنعت اســت و ســاالنه چیزی در حدود 4 تا 5 درصد از 
تولید ناخالص ملی کشور، صرف هزینه برای این مشکل می شود. این مشکل در کشور ما و با 
توجه به حضور برخی صنایع بزرگ مانند صنایع نفت و گاز در مناطقی با شــرایط خورندگی 
باال بیشــتر مورد توجه است. با توجه به این موضوع، در این تحقیق راهکارهایی برای کاهش 
ســرعت خوردگی فلزات و آلیاژهای به کار رفته در این صنایع ارائه شده است. در این راستا 
و با استفاده از یک نانو حامل هوشمند بر پایه اکسید گرافن، بازدارنده های خوردگی در بستر 

پوشش اپوکسی وارد شده و خواص ضد خوردگی این پوشش را افزایش می دهد.
   مهم ترین نتایج حاصل از تحقیق شما چه بوده است؟

با توجه به اینکه پوشــش های آلی بیشــترین کاربرد را در صنایع جهت کاهش نرخ خوردگی 
فلزات دارند، هدف از این پژوهش، بهبود خواص این پوشــش بوده اســت. این بازدارنده در 
یک پوشش آلی اپوکسی قرار دارد. این پوشش به صورت گسترده در صنعت، در جهت کاهش 
خوردگی مورد اســتفاده قرار می گیرد. اســتفاده از پوشــش های آلی، امروزه به عنوان یکی از 
مؤثرترین روش های کنترل خوردگی مطرح است، این در حالی است که به علت این واقعیت 
که این پوشــش ها غالبًا در معرض آسیب های سطحی قرار دارند، پس از ایجاد آسیب سطحی 

بررسی مکانیزم بازدارنده های خوردگی بر پایه سریم و بنزایمیدازول جذب شده 
بر روی اکسید گرافن برای کاربرد در پوشش اپوکسی

 دکتر علی اصغر جاوید پرور، فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد، گرایش خوردگی و محافظت از مواد، 
از دانشکده مواد و متالوژی پردیس فنی و از منتخبین بیست نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه 
تهران در بخش رساله است. عنوان رساله وی، »بررسی مکانیزم بازدارنده های خوردگی بر پایه سریم 
و بنزایمیدازول جذب شده بر روی اکسید گرافن جهت کاربرد در پوشش اپوکسی« است که در حوزه 
علوم فنی و مهندســی است. وی رساله خود را با راهنمایی دکتر رضا نادری محمودی و دکتر بهرام 

رمضان زاده به سرانجام رسانده است. 
این پژوهش منجر به استخراج ۶ مقاله ISI و ۱ مقاله ISC شده است که این مقاالت عمدتًا در مجالت 

معتبر بین المللی مانند Corosion science و Hazardous materilas به چاپ رسیده است.
یلدا آرایی، دانشــجوی ارتباطات دانشــگاه تهران، با این منتخب بیست و نهمین جشنواره پژوهش و 

فناوری دانشگاه تهران، در خصوص اهمیت و چیستی رساله ایشان به گفت وگو نشسته است

معرفی پایان نامه  برگزیده ۲۹ مین جشنواره پژوهش و فناوری
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به این پوشــش ها خواص ضد خوردگی آن ها به شــکل قابل توجهــی کاهش می یابد. در این 
تحقیق مقاومت به خوردگی پوشــش آلی حاوی نانوذرات هوشمند به صورت قابل مالحظه ای 
نسبت به مقاومت به خوردگی پوشش معمولی افزایش پیدا کرده است. همچنین پس از ایجاد 
خراشــی مصنوعی بر روی پوشش، مشاهده شد که با ایجاد الیه ای از بازدارنده های خوردگی 
در ناحیه خراش از کاهش خواص ضدخوردگی پوشــش جلوگیری به عمل آمده و با گذشت 
زمان مقاومت پوشش افزایش یافته است. نانوذرات مورد استفاده در این پژوهش، نانوصفحات 
اکســید گرافن بوده است که توســط نانوذرات کمپلکس بر پایه سریم، اصالح سطحی شده 
اســت. در این تحقیق با توجه به بار سطحی )پتانسیل زتا(خاص اکسید گرافن در محیط هایی 
با اسیدیته مختلف، سیستم به گونه ای طراحی شده است که بازدارنده های جذب شده بر روی 
ســطح این نانوصفحات در ناحیه خراش آزاد شده و منجر به ترمیم ناحیه آسیب دیده پوشش 

شود.
به عالوه یکی از موارد مدنظر در این پژوهش توجه به مباحث زیست محیطی بود. پوشش های 
حاوی بازدارنده های بر پایه کرومات و روی، ســال ها برای کاهش ســرعت خوردگی مورد 
اســتفاده قرار گرفته است. با توجه به مشکالت عدیده این مواد برای محیط زیست و سالمتی 
انســان، در این پژوهش با جایگزین کردن آن با ســریم و ال – سیســتئین، پوششی به نسبت 

دوست دار محیط زیست طراحی و اجرا شد.
 

 مهم ترین دستاوردهای تحقیق شما چیست و در کدام قسمت صنعت و یا حتی جامعه 
کاربرد دارد؟

در زمینه اســتفاده صنعتی با توجه به اینکه اســتفاده از پوشش های آلی یکی از پرکاربردترین 
راه ها برای مقابله با خوردگی در صنعت نفت و گاز است استفاده از این سیستم ضدخوردگی 
بر پایه پوشــش آلی، می تواند منجر به بهبود خواص ضدخوردگی پوشش و کاهش هزینه های 

ناشی از خوردگی شود.
 

به سرمایه گذار و حمایت  آینده،  پیگیری دستاورد پژوهش شما در  و  تداوم  برای  آیا   
سازمانی احتیاج است؟

اســتفاده از نانوحامل های حاوی بازدارنده، هنوز ایده ای دانشــگاهی است و در صنعت مورد 
اســتفاده قرار نگرفته است. این سیســتم ضد خوردگی در حال حاضر به نقطه ی کمال خود 
نرســیده و باید در این زمینه، کارهای بیشــتری صورت گیرد تا اینکه بتواند جهت کاربرد در 
صنعت مقرون به صرفه شــود. سرمایه گذاران و حامیان بخش خصوصی برای پیشبرد این ایده 
و رســاندن آن به حدی که بتواند به تولید انبوه برســد و در صنعت مورد استفاده قرار گیرد، 

می توانند کمک کننده باشند.
 

 پیشنهاد شما برای تداوم و پیگیری پژوهش شما در آینده چیست؟
در پژوهش انجام شــده ســعی گردید که تا حد امکان ویژگی های مخرب محیط زیست در 
سیستم طراحی شده کاهش یابد. با این وجود الزم است مطالعاتی تنظیم شود که ضمن بهبود 
عملکرد سیستم ضدخوردگی طراحی شده، اثرات مخرب مواد اولیه مورد استفاده را نیز تا حد 

ممکن کاهش دهند، تا این طرح بتواند به نتیجه خوبی برسد.
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انتخاب  را  این موضوع  پایان نامه شما چیست و چه شد که  یا سوال اصلی   مساله 
کردید؟

تمرکــز تحقیقات بر روی خــواص منحصربه فرد نانومواد کربنی در کنار توســعه روزافزون 
نانوتکنولوژی منجر به ایجاد نانوموادی با هندســه مارپیچ همانند نانولوله های کربنی فنری به 
منظور کاربری های مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی و … شده است. کنترل خواص این نانومواد 
به واسطه تغییرات هندسی، ناخالص سازی شیمیایی و عامل دار کردن از جمله کارهای مرسوم 
و در دسترس است. اگرچه که عامل دار کردن و ناخالص سازی شیمیایی منجر به کاربری های 
خاص نیز می شــود. همچنین وارد کردن این نانوســاختارها در درون نانوکامپوزیت های پایه 
پلیمری منجر به خواص منحصر به فردی شــده است؛ اگر چه تاکنون نقش خواص مکانیکی 

اینترفیسی برای این نانوذرات بررسی نشده است.
 

  مهم ترین نتایج حاصل از تحقیق شما چه بوده است؟
در این تحقیق با اســتفاده از روش دینامیک مولکولی به بررســی خواص مکانیکی نانولوله های 

شبیه سازی دینامیک مولکولی نانو لوله های کربنی فنری 
به منظور خواص سنجی نانو کامپوزیت ها

علی شریفیان، فارغ التحصیل کارشناسی ارشــد رشته مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی از 
دانشکده مکانیک پردیس فنی دانشــگاه تهران، از منتخبین بیست نهمین جشنواره پژوهش و فناوری 
دانشــگاه تهران در بخش پایان نامه اســت. عنوان پایان نامه وی، شبیه سازی دینامیک مولکولی نانو 
لوله های کربنی فنری به منظور خواص سنجی نانو کامپوزیت ها است که در حوزه علوم فنی و مهندسی 
می باشــد. وی پایان نامه خود را با راهنمایی دکتر مجید بنی اسدی و دکتر مصطفی باغانی به سرانجام 
رسانده است. این پژوهش منجر به استخراج ۷ مقاله شده است که ۴ مقاله به انتشار رسیده و ۳ مقاله ی 

دیگر در حال تکمیل است. 
یلدا آرائی، دانشــجوی ارتباطات دانشــگاه تهران، با این منتخب بیست و نهمین جشنواره پژوهش و 

فناوری دانشگاه تهران، در خصوص اهمیت و چیستی پایان نامه ایشان به گفت وگو نشسته است.

معرفی پایان نامه  برگزیده ۲۹ مین جشنواره پژوهش و فناوری
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کربنی فنری خالص، ناخالص ســازی شــده توســط اتم های برن و نیتروژن، عامل دار شده به 
وسیله هیدروژن در هندسه های مختلف و در پوشش های مختلف هیدروژن؛ و همچنین خواص 
مکانیکی اینتر فیسی حاصل از برهم کنش نانو ذرات با زنجیره پلی اتیلنی پرداخته شده است. تأثیر 
مشخصه های هندسی بر رفتار مکانیکی نانو ذرات بسیار محسوس بوده است به طوری که تفاوت 
پاســخ مکانیکی شدیدی مشاهده شده است. ناخالصی سازی به صورت تصادفی و الگومند در 
نواحی خاص و برای هر دو مورد در درصدهای مختلفی انجام گرفته است. همچنین، ناخالص 
ســازی موجب تغییر قابل توجه خواص مکانیکی شده است. عامل دار کردن این نانوذرات نیز 
پاســخ های مکانیکی استثنایی را موجب شده است. به عنوان نمونه پوشش هیدروژن به صورت 
تصادفی برای همه هندسه های گرافن مارپیچ تا حتی ۱۰ درصد موجب افت مدول یانگ و کش 
پذیری گشــته است. همچنین با در نظر گرفتن مشخصه های هندسی نانولوله های کربنی فنری، 
الگوی دید جدیدی در جدایش عمودی و برشــی نانوذرات از ماده زمینه ارائه شده است. نتایج 
نشان داده اند که مقدار نیروی بیشینه و انرژی جدایش برای این دسته نانو ذرات نسبت به سایر 
همتایان شــأن همچون گرافن و نانولوله کربنی افزایش شــدیدی داشته است. همچنین، فرآیند 
جدایش نیز وابستگی شدیدی به مشخصه های هندسی نانوذرات دارد. بررسی خواص مکانیکی 
نانولوله های کربنی فنری خالص، ناخالص ســازی شده و 9 عامل دار شده و خواص مکانیکی 
اینتر فیسی این نانوذرات با ماده زمینه پلیمری منجر به کنترل بهتر خواص این نانو مواد و کارایی 

بهینه در دستگاه های نانومقیاس و نانو کامپوزیت ها می شود.
 

 آیا برای تداوم و پیگیری دستاورد پژوهش شما در آینده، به سرمایه گذار و حمایت 
سازمانی احتیاج است؟

عدم دسترســی به برخی منابع تحقیقاتی، مقاله ها، پتنت ها و …، عدم دسترسی به برخی نرم 
افزارهای تخصصی و تجاری، محدودیت ها در حوزه آزمایشگاهی که از ورود به این حوزه ما 
را بازداشــت. هم چنین محدودیت در استفاده از خدمات رایانه ای و ابررایانه ای برای این طرح 
وجود داشــت که قطعًا با کمک حامیان مالی و همکاری سازمان ها می توان در بهبود این طرح 

به تالش ادامه داد.
 

 پیشنهاد شما برای تداوم و پیگیری پژوهش شما در آینده چیست؟
بررســی هایی بیشــتر در زمینه ی خواص مکانیکی انواع جدیدی از نانوســاختارهای مارپیچ، 
خواص دیگر نانوســاختارهای مارپیچ همانند خواص الکتریکی، نمونه های عامل دار شــده 
توسط گروه های عاملی مختلف با استفاده از پتانسیل های مختلف و استفاده از نانوساختارهای 
مارپیچ در کاربری های مختلف برای ادامه دار شــدن این طرح بســیار مؤثر اســت. همچنین 
بررســی برهم کنش نمونه های مارپیچ ناخالص سازی شــده با پلی اتیلن، بررسی برهم کنش 
نانوســاختارهای مارپیچ با اپوکسی و همچنین بررســی چندمقیاسی نانوساختارهای مارپیچ با 
استفاده از داده های این تحقیق نیز در ادامه ی این پژوهش می تواند باعث تداوم این طرح باشد.
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  مساله یا سوال اصلی رساله شما چیست و چه شد که این موضوع را انتخاب کردید؟
تغییر اقلیم و تنش های غیر زیســتی، مهمترین عوامل کاهش تولید محصوالت زراعی و باغی 
در سراســر جهان می باشــند. از آنجایی که میانگین بارندگی کشور 247 میلی متر است که 25 
درصد آن در فصل رویش و مابقی آن در خارج فصل رویش اتفاق می افتد، در نتیجه قســمت 
چشــمگیری از ایران را مناطق خشک و نیمه خشــک در برگرفته و رشد گونه های گیاهی به 

ویژه درختان میوه را با مشکل روبه رو کرده است.
در بیــن بخش های مختلف کشــاورزی، بخش باغبانی و بویژه میوه کاری نقش بســزایی در 
ارز آوری و صادرات غیرنفتی دارد. گردو جز ســه خشک میوه پر مصرف جهان است و طی 

پویش ژنومی تحمل به تنش خشکی و سازگاری محیطی در گردو

 دکتر محمدمهدی عرب، فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی، علوم باغبانی، گرایش بیوتکنولوژی 
و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی، از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، از منتخبین بیست و نهمین 
جشــنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در بخش رساله است. عنوان رساله وی، مطالعه پویش 
ژنومی تحمل به تنش خشکی و سازگاری محیطی در گردو است که در حوزه علوم طبیعی می باشد. 
وی رساله خود را با راهنمایی دکتر کورش وحدتی، مشاوره ی دکتر رستم عبداللهی آرپناهی و دکتر 
حسین عســکری و با همکاری متخصصین برجسته بین المللی به نژادی گردو در گروه علوم گیاهی 

دانشگاه کالیفرنیا، دیویس به سرانجام رسانده است. 
این پژوهش منجر به انتشــار ۲ مقاله Q۱، ۲ مقاله همایشی بین المللی، یک فصل کتاب بین المللی، 
و انجام دو طرح پژوهشــی با همکاری دانشگاه تهران شــده است. دکتر عرب برگزیده جایزه های 
تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال های ۹۴ و ۹۵ و همچنین برگزیده جایزه فرصت مطالعاتی خارج 
از کشور بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۶ است. بخش های مختلف رساله ایشان با حمایت دانشگاه 
تهران، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو، 
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و بنیاد ملی نخبگان انجام شده است.
یلدا آرایی، دانشــجوی ارتباطات دانشگاه تهران، با این منتخب بیست و نهمین جشنواره پژوهش و 

فناوری دانشگاه تهران، در خصوص اهمیت و چیستی رساله ایشان به گفت وگو نشسته است

معرفی رساله برگزیده ۲۹ مین جشنواره پژوهش و فناوری
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بیست سال گذشته تولید آن در سراسر جهان تقریبًا 25 درصد رشد داشته است، احتماالً دلیل 
افزایش تقاضای گردو، ارزش غذایی و فواید آن بر سالمتی انسان می باشد . بر اساس آخرین 
آمار ســازمان خواروبار جهانی )FAO( اکثریت سطح زیرکشت گردو متعلق به چین، ایاالت 
متحده آمریکا، ایران و ترکیه اســت. همچنین چهار کشــور برتر از نظر تولید گردو با پوست 
چین، آمریکا، ترکیه و ایران می باشــند. علیرغم اینکه ایران از نظر تولید جایگاه چهارم دنیا را 
داراســت، اما ســهم ناچیزی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. از دالیل مهم 
این امر میزان باالی تقاضا در داخل کشــور می باشد ولی از دیدگاه صاحبنظران و به نژادگران 
گردو، دلیل اصلی این موضوع عدم وجود پایه ها و ارقام تجاری سازگار با شرایط آب و هوایی 
کشور می باشد. عالوه بر عدم وجود ارقام و پایه های تجاری در کشور، تنش های محیطی بویژه 
خشــکی هر ساله خسارت ســنگینی به بخش عمدهای از محصوالت باغبانی کشور از جمله 

باغات گردو وارد می کند.
معرفی یک رقم یا پایه درخت میوه با خصوصیات مدنظر، گاهًا نیازمند صرف بیش از 2۰ سال 
زمان می باشــد؛ همین امر سبب شده تا تمایل برای انجام برنامه های به نژادی در درختان میوه 
به ویژه از طریق روش های به نژادی سنتی به شدت کاهش یابد. خوشبختانه با استفاده از دانش 
بیوتکنولوژی، و پیشــرفتهای اخیر در روش های توالی یابــی ژنوم امکان اصالح برای برخی 
صفــات در درختان میوه در کوتاه مدت فراهم گردیده اســت. از طرف دیگر وجود جمعیت 
طبیعــی گردو با تنوع ژنتیکی بســیار باال، یک فرصت طالیی برای اصــالح ارقام و پایه های 
گردو در کشور می باشد. با این وجود، اصالح برای دستیابی به ارقام برتر و پایه های مقاوم به 
تنش های غیرزیستی به ویژه تنش خشکی، نیاز به یک برنامه چندین ساله دارد. در رساله حاضر 
سعی شد با بهره گیری از ژرم پالسم گردو موجود در کشور و استفاده از روش های اصالحی 
نوین مبتنی بر ژنوم با کمک متخصصین برجســته به نژادی گردو در دنیا در مدت زمان کوتاه 
نشانگرهای فیزیولوژیک و مولکولی مرتبط با تحمل به خشکی در گردو شناسایی شود که در 
تسریع برنامه اصالح پایه های متحمل به خشکی گردو در آینده نقش مهمی ایفا خواهند نمود.

 مهم ترین نتایج حاصل از تحقیق شما چه بوده است؟
رساله حاضر در چهار بخش

۱. جمع آوری ژرم پالسم از استان های گردو خیز ایران؛
2. ارزیابی فنوتایپی و فیزیولوژیک تحت تنش خشکی؛

3. ژتونیپ ســنجی نمونه ها از طریق ریزآرایه نانویی تعیین ژنوتیپ گردو و ژنوتیپ ســنجی 
ترادف مبنا )GBS(؛

4. مطالعه پویش ژنومی )GWAS( جهت شناســایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به 
خشکی، انجام شده است.

عمده بخش ارزیابی فنوتایپی در دانشــگاه تهــران و بخش های ارزیابی کارایی مصرف آب و 
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ژنوتیپ سنجی نمونه ها با همکاری دانشگاه کالیفرنیا، دیویس انجام شد.

 از مهمترین دستاوردهای این رساله؛
۱. شناســایی ۱۰ ژنوتیپ امیدبخش متحمل خشکی و اســتقرار آنها در باغ تحقیقاتی خشک 
میوه های پردیس ابوریحان دانشگاه تهران جهت بررسی های تکمیلی )برهمکنش پایه و پیوند( 

و همچنین تهیه ریزنمونه برای ریزافزایی؛
2. شناسایی نشانگرهای فیزیولوژیکی و مولکولی مرتبط با تحمل به تنش خشکی است.

نشانگرهای مولکولی شناسایی شده در این پژوهش سبب تسریع برنامه اصالح پایه های مقاوم 
به خشکی خواهند گردید.

 
 مهم ترین دستاوردهای تحقیق شما چیست و در کدام قسمت صنعت و یا حتی جامعه 

کاربرد دارد؟
فالت ایران از اصلی ترین مراکز اولیه اهلی شدن گردو می باشد. همچنین جمعیت های طبیعی 
که در نقاط مختلف کشــور رشد کرده اند نقش اساسی در اقتصاد و فرهنگ کشور دارند. ژرم 
پالســم گردو بومی سازگار شده با شــرایط آب و هوایی مختلف کشور، دارای تنوع ژنتیکی 
عظیمی می باشــد که می تواند به عنوان یک منبع با ارزش در برنامه های اصالح گردو کشــور 
مورد اســتفاده قرار گیرد. با این حال، عدم وجود برنامه های حفاظت منابع ژنتیکی و به نژادی 
ســبب شده تا این ژرم پالســم غنی موجود در کشور نادیده گرفته شده و هر ساله حجم این 
ژرم پالســم به دلیل مواجه به تنش های زیستی و غیرزیســتی به طور معناداری کاهش یابد. 
کمبود آب از جمله شــایع ترین عوامل محیطی اســت که باعث کاهش تولید گردو در مناطق 
کنونی کشــت و کار گردو که بسیاری از آنها خشــک یا نیمه خشک می باشند، شده است. از 
طرف دیگر هر چند وجود ژرم پالســم غنی در کشور، از نظر برنامه های اصالحی بسیار حائز 
اهمیت بوده و یک پتانسیل بزرگ در بخش باغبانی مطرح می باشد، اما همین تنوع باال و نبود 
باغ های تجاری یکنواخت سبب شده است تا امکان عرضه محصول یکدست با کیفیت باال در 
عرصه جهانی وجود نداشته باشد و ایران نتواند جایگاه اصلی خود را در تجارت جهانی گردو 
بدســت آورد. میانگین عملکرد باغ های گردو کشور، حدود 2 تن در هکتار است در حالی که 
در برخی باغ های تجاری دنیا عملکرد به بیش از ۱۰ تن در هکتار رســیده اســت. به عبارت 
دیگر با معرفی ارقام و پایه های مناســب و استفاده از فناوری های نوین، می توان ظرفیت تولید 

کشور و درآمدزایی را تا چند برابر افزایش داد.
با توجه به توضیحات فوق مهمترین دســتاورد کاربردی رســاله حاضــر ارزیابی فنوتیپی و 
مولکولی بخشــی از ژرم پالسم بزرگ گردو کشور در جهت حفظ این منابع ژنتیکی ارزشمند 
و همچنین به کارگیری این ژرم پالسم در برنامه اصالح گردو جهت دستیابی به پایه های مقاوم 
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به خشکی مناسب با شرایط آب و هوایی کشور می باشد. دستیابی به پایه های مقاوم به خشکی 
گــردو در آینده نزدیک می تواند نقش مهمــی در احداث باغات صنعتی گردو با عملکرد باال، 
اشتغال، ارزآوری و در نهایت تحقق اقتصاد غیرنفتی ایفا کند. از طرف دیگر بسیاری از پایه ها 
و ارقام تجاری درختان میوه از جمله گردو از کشورهای دیگر وارد می شوند که اوالً با شرایط 
آب و هوایی کشور کاماًل سازگار نبوده و ثانیًا سبب خروج ارز از کشور می شوند. با دستیابی 
به پایه های مقاوم به خشــکی گردو در آینده نزدیک نه تنها از خروج ارز از کشور جلوگیری 
می شــود بلکه با صادرات این محصوالت به کشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیای میانه 

که با مشکل خشکی مواجه هستند، برای کشور ارزآوری خواهد شد.

 آیا برای تداوم و پیگیری دستاورد پژوهش شما در آینده، به سرمایه گذار و حمایت 
سازمانی احتیاج است؟

اگرچه رســاله حاضر یکی از بزرگترین پروژه های بررســی فیزیولوژیکی و مولکولی تحمل 
تنش خشکی در جمعیت های طبیعی گردو در ایران و دنیا می باشد ولی با توجه به داشتن ژرم 
پالسم بزرگ و ارزشمند گردو در کشور، پیشنهاد می شود در کارهای پژوهشی آینده نمونه های 
بیشــتری بویژه از مناطق خشک و نقاطی که ژنوتیپ های امید بخش این پروژه از آنجا منشأ 
گرفته اســت، جمع آوری گردد. همچنین همکاری سه جانبه وزارت جهاد کشاورزی )مراکز 
جهاد کشــاورزی در استان های گردو خیز ایران(، مراکز تحقیقاتی در نقاط گردو خیز مختلف 
کشــور و محققین دانشــگاهی می تواند در روند غربالگری ژرم پالسم گردو کشور و تسریع 
دستیابی به پایه ها و ارقام مناسب با شرایط آب و هوایی کشور بسیار مؤثر واقع گردد. با توجه 
به مشکالت مراکز دولتی در فراهم نمودن بودجه و امکانات، حمایت بخش خصوصی از این 
پروژه در تســریع دستیابی به پایه های مقاوم به خشــکی گردو در ایران می تواند بسیار کمک 

کننده باشد.

 پیشنهاد شما برای تداوم و پیگیری پژوهش شما در آینده چیست؟
ادامه این پژوهش توســط دانشــجویان تحصیالت تکمیلی گروه باغبانــی پردیس ابوریحان 
دانشــگاه تهران در راســتای برنامه اصالح پایه های مقاوم به تنش های غیرزیســتی، قطب به 
نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو جهت دستیابی پایه های مقاوم به خشکی در 
حال انجام می باشــد. از آنجایی که تحمل به خشکی یک صفت پیچیده است و توسط تعداد 
زیادی ژن کنترل می شود، انجام بررسی های ترنســکریپتوم، پروتئوم و متابولوم ژنوتیپ های 
امیدبخش شناسایی شده برای تکمیل مطالعات ژنومیکس در رساله حاضر در راستای شناسایی 
مکانیسم های درگیر تحمل خشکی در گردو مؤثر خواهد بود. نتایج مطالعات تکمیلی به همراه 
نتایج رساله حاضر در تسریع دستیابی به پایه مقاوم به خشکی گردو در آینده نزدیک راهگشا 

خواهد بود.
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یاســر رحیمی دانشجوی دکتری تخصصی رشتۀ مهندســی صنایع دانشگاه تهران و از جمله 
برگزیدگان این جشــنواره، در گفت وگو با نرگس حمیدی پور، دانشــجوی کارشناسی علوم 
ارتباطــات اجتماعی، در تشــریح فضاهــای کاری خود گفت: »تخصص هایــی که من دارم 
بیشــتر فضای شــبکه های زنجیره تأمین، الگوریتم های فراابتکاری، برنامه ریزی عدم قطعیت 
)uncertainty programming(، مدیریت پروژه و ســاخت اســت که در سال های آتی 

بیشتر از آن ها صحبت خواهد شد«.
دانشــجوی برگزیده در مقطع دکتری تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع همچنین از طرح هایش 
برای کسب این عنوان گفت: »من بیشتر روش ها و الگوریتم هایی که جدیداً ارائه شده را استفاده 
کرده ام؛ مثاًل روش هایی چــون )IRPP-AUGMECON2( که این ها روش های جدیدی 
اســت که من همیشه در مقاالتم استفاده می کردم؛ اما تخصص اصلی من در موضوعاتی چون 
طراحی شبکه حمل ونقل )شــهری، هوایی، ریلی و جاده ای(، مدیریت ریسک، زنجیره تأمین 
)دارو، خون، ساخت وســاز( و هم چنین بحث های هوش مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاری 
اســت. طرح من نیز بیشتر در حوزه های شــبکه های حمل ونقل بوده است. االن هم در فضای 

مدیریت پروژه و مهندسی سالمت مشغول به کار هستم«.
 

یاسر رحیمی: در مدل پیشنهادی شبکۀ زنجیره تأمین ساخت وساز بعد از زلزله 
امکان مدیریت بحران تسهیل می شود

این مدل مبتنی بر سه ریسک جاده ای، اختالل در ماشین های سنگین 
یا آمبوالنس ها و انبارهای موقت است

در بهمن  ســال جاری، جشنواره ساالنۀ بین الملل )۱۳۹۹( با همکاری دانشگاه های تهران و علوم 
پزشــکی تهران برگزار شــد و در آن برگزیدگان حوزۀ بین المللی در هر بخش معرفی و از آن ها 

تقدیر شد.

دانشجوی برگزیده جشنواره بین المللی ۱۳۹۹:
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 مدل سازی و بهینه سازی شبکه برای مدیریت پس از بحران ضروری است
 Post-Disaster( وی در مورد طراحی و ابداع شبکه زنجیره تأمین ساخت وساز بعد از زلزله
Reconstruction Supply Chain( توضیح داد: »وقتی زلزلۀ کرمانشاه اتفاق افتاد، چیزی 
که خیلی مشهود بود، ضعف مدیریت بحران در فاز زلزله بود. بنابراین من آمدم شبکه زنجیره 
تأمین ساخت وســازم را در شهر کرمانشــاه به عنوان یک مطالعۀ موردی و دو استان اطرافش، 

همدان و کردستان پیاده کردم.
یک شــبکه ای طراحی کردم تا در بحران های بعدی در هر شــهری، مسئولین مدیریت بحران 
یک منطقه چه کاری را انجام بدهند، چگونه انبارهای موقتی و دائمی بســازند و ریسک های 
پیش آمده را چگونه در فضای عدم قطعیت اختالل بعد از زلزله )72 ساعت( در نظر بگیرند.

من ســه ریســک را در نظر گرفتم: جاده ای، اختالل در ماشــین های ســنگین یا آمبوالنس ها 
و انبارهــای موقت. در ایــن مدل، من یک برنامه ریزی ریاضی انجــام دادم که این طراحی و 
مدل سازی ریاضی می تواند پایه و اســاس تحقیقاتی در این رابطه برای دانشجویان بعدی در 

این حوزه باشد.

او در مورد هدف اصلی این تحقیق افزود: »هدف توســعه یک مدل برای مســئله مکان یابی-
مســیریابی به منظور برنامه ریزی برای فاز بهبود و بازســازی پــس از فاجعه در معرض خطر 
ایجاد اختالل در شــبکه های توزیع مصالح ســاختمانی برای توانمندسازی بیشتر زنجیره های 
تأمین بازســازی و اســتفاده مفید از منابع ســاختمانی محدود )در اثر وقوع فاجعه کمیاب و 
گران قیمت هستند( است. بنابراین، مدل پیشنهادی، تأمین کنندگان منابع ساختمانی و مکان های 
بهینه انبارهای توزیع موقت منابع در دوره قبل از فاجعه و مسیرهای مطلوب برای انتقال منابع 
بازسازی به اقامتگاه های دائم نجات یافتگان و همچنین تعداد بهینه منابع اختصاص یافته به هر 

نقطه تقاضا را در دوره پس از بروز بحران تعیین می کند.
به این ترتیب، مدل پیشنهادی به طور هم زمان عملیات بازیابی را تسریع می کند تا وضعیت را به 
بهترین حد ممکن به حالت عادی برگرداند و هزینه های ساخت وساز را با توجه به برنامه ریزی 
مناسب برای دسترسی به منابع ساخت وساز به حداقل می رساند. اختالل در ظرفیت لینک های 
شــبکه در مدل اول بر اســاس مقدار ظرفیت و جریان عبوری از هر مسیر در شرایط پس از 
بحران نســبت به ظرفیت طراحی شده آن مسیر، به دست می آید. در حقیقت این اختالل روی 
جریــان مصالح عبوری از یال های شــبکه زنجیره تأمین متمرکز اســت. در حالی که در مدل 
اختالل در ظرفیت مسیر های مواصالتی در مدل دوم، با توجه به تعداد وسایل حمل ونقل قابل 
تردد از راه ها محاســبه می گردد. باید توجه داشت که از آنجا که هر یک از منابع مورد نیاز هر 
منطقه آسیب دیده ممکن است تنها توسط یک انبار توزیع موقت منابع تأمین شود، لذا عالوه بر 
اینکه یک کامیون می تواند چندین بار از یک گره عبور کند، کامیون های مختلف نیز می توانند 

از یک گره عبور کنند«.
 

شاخص ISI به تنهایی برای یک مقاله اعتبار نمی آورد
در ادامه یاسر رحیمی در مورد مقاالت و کارهای پژوهشی اش اظهار کرد: »»تقریبًا پنج سال اخیر 
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ســعی کرده ام روی مقاالتی کار کنم که حداقل موضوعش طوری باشد که بتوانم در نشریات 
سطح باال چاپ کنم. مثاًل من افتخارم این است که شش مقاله از سال 2۰۱6 تاکنون، با عناوین 
 engineering applications of artificial intelligence مختلف، در ژورنالی به اسم
که IF )impact factor( یا ضریب تأثیر آن 4.3 است و quality factor یا ضریب کیفیت 
آن یک است، منتشر کرده ام. در واقع مقاالتی که چاپ کرده ام همین طور citation یا شاخص 
اســتنادی آن ها افزایش پیدا می کند که این به آن معنی اســت که هم آن ژورنال دارای کیفیت 
باالیی اســت و هم موضوع، موضوع جدیدی اســت. تقریبًا این گونه نبوده است که مقاله ام را 
چاپ کنم تا صرفًا ISI دریافت کند و همیشه ضریب تأثیر و کیفیت آن برایم مطرح بوده است. 
به عالوه که چون تخصص اصلی کار من مدیریت پروژه اســت، بحث های مدیریت بحران و 

مدیریت ریسک را در پروژه نیز بررسی می کنم«.
دانشجوی برگزیدۀ جشــنواره بین الملل ســال ۱399 راجع به فضای بین المللی و اعتباری 
که برای او به همراه آورده اســت، بیان داشــت: »حقیقت این است که من از طریق همین 
چاپ مقاالت در نشــریات معتبر توانسته ام در نشــریات معتبر دیگری به عنوان یک داور، 
مقاالت را داوری کنم؛ یعنی در نشــریۀ ASCE که حدود 2۰ تا 25 نشــریه آنجا وجود 
دارد )جامعۀ مهندسان عمران آمریکا(، مقاله چاپ می کنند و من االن خدا را شکر به عنوان 
داور آنجا هســتم. یا جامعۀ مهندسان برق و الکترونیک آمریکا به اختصار IEEE که اینجا 
هم من داور هســتم. در همین نشــریۀ هوش مصنوعی که پیش تر گفتم نیز داوری مقاالت 
انجام می دهم. در نشریۀ Transportation Research part e که یکی از ژورنال های 
معتبــر حوزۀ حمل ونقل اســت نیز همین کار را می کنم. در زمینــۀ برنامه ریزی ریاضی نیز 
در نشــریۀ Computers & Operations Research داوری می کنم. درواقع این ها 
ژورنال هایی هستند که در دنیا معتبرند و خدا را شکر من در آن ها مشغول داوری هستم و 
بازهم خدا را شــاکرم که این عنوان را به من داد و امید دارم که بتوانم کارهای بزرگ تری 

بدهم«. انجام 
وی در مــورد فضای کاری اش در عرصۀ بین المللی افزود: »خوشــبختانه در ژورنال هایی کار 
کرد ه ایم که اگر به دانشــگاه های خارج از کشــور هم بروید، می توان از آن ها دفاع کرد. چون 
اآلن من می بینم اساتید، دانشــجوها و پژوهشگران بیشتر سراغ کشورهایی مثل کرۀ جنوبی و 
شمال شرق آسیا می روند که سریعًا مقاالت را می پذیرند و با آنکه آی اس آی هستند اما ضریب 
 google تأثیرشان پایین است که این، برای حوزۀ ما خوب نیست؛ زیرا وقتی اساتید خارجی
scholar شــما را می بینند، کیفیت مقاالت و نشــریات را بررسی می کنند و مهم است که از 

ضریب تأثیر و کیفیت باالیی برخوردار باشند«.
 

برای پژوهش های کاربردی باید داده های واقعی به مهندسان داده شود
وی در مــورد ارتباط طرح های پژوهشــی با فضای عملیاتی و صنعتی افزود: »متأســفانه در 
فضای کشور و دانشگاه ها وقتی که دانشجویان را به جایی برای کار مثاًل مهندسی بهداشت در 
بیمارســتان ها معرفی می کنند، به شدت با اینکه داده های بیماران بیمارستان را بگیریم مخالفت 
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می شــود. یا حتی برای گرفتن دادۀ کارخانه، دادۀ داروخانه هــا و هر داده ای دیگر کار خیلی 
سخت است. بنابراین کار کردن روی مقاالت کاربردی خیلی سخت است؛ اما با توجه به اینکه 
من حدود ۱۰ ســال ســابقۀ کاری اجرایی در حوزۀ مدیریت پروژه دارم )یکی از گرایش های 
تخصصی مهندسی صنایع(، در شرکت هایی که کار می کردم داده های واقعی شان را می گرفتم؛ 
تا مقــاالت خیلی کاربردی در فضای اجرایی چاپ کنم. مثــاًل یکی از موفقیت هایی که یک 
محقق می تواند در چاپ مقاله داشــته باشد managerial insight یا همان بینش و دیدگاه 
مدیریتی اســت که نشان می دهد که آن مقاله چقدر برای شرکت ها و سازمان ها کاربرد دارد و 
چه مشکلی برای جامعه حل می کند. پس خیلی مهم است که مقاالتی که شما چاپ می کنید، 

چنین بخشی را داشته باشد؛ مخصوصًا در رشته های مهندسی.
اما بزرگ ترین مشــکلی که متأســفانه من می بینم وجود دارد، در فضای دانشــگاهی ما بیشتر 
مقاالتی چاپ می شــوند که تئوری هستند و واقعًا اگر بررسی شوند، کمتر مقاله ای را می بینیم 
که مســئله یا مشکلی را از جامعه یا شرکت ها حل کنند، مگر مقاالتی که آزمایشگاهی باشند؛ 
زیرا در آزمایشــگاه شما مشــغول یک کار بسیار کاربردی و علمی هســتید. ولی در فضای 
مهندســی باید کار، کاربردی انجام بشود و مشــکلی که می بینم ارتباط بین صنعت و دانشگاه 
خیلی ضعیف اســت و این ارتباط وجود ندارد. امیدوارم که در ســال های آتی ارتباط خوبی 

شکل بگیرد و رساله های دکترای عملی تری ارائه بشود«.
او در مورد موانع ملی که بر ســر راه آن ها وجود دارد پیشــنهاد داد: »اول اینکه گفتم، با توجه 
به اینکه داده  گرفتن و بردن در فضای واقعی بسیار کار سختی است؛ این مانع وجود دارد. من 
می گویم که از پایه به مسئله و مشکل نگاه و آن را حل کنیم؛ یعنی دانشگاه ها مسئله و مشکل 
را از طرف شــرکتی بگیرند و بعد وقتی موضوعات اساســی که در شرکت ها مطرح می شود، 
به دانشــگاه ارجاع داده شود، دانشگاه هم آن ها را به دانشجویان دکتری بدهد که بروند دنبال 
مســئله و مشــکل را حل کنند. این گونه هم داده دارند که بتوانند کارهای خیلی خوبی ارائه 

بدهند و هم می توانند کارهای کاربردی انجام بدهند«.
 

در کارهای پژوهشی یک نفر تنها دخیل نیست
در پایان دانشــجوی دکتری مهندسی صنایع دانشــگاه تهران دربارۀ انجام پژوهش به صورت 
تیمی گفت: این کار نتیجه تالش های خودم و دانشجویانی که با آن ها کار می کردم و استادان 
راهنمایم بودند. در اصل این عنوانی که به دســت آمده کار یک نفر نبوده افراد زیادی در این 
عنوان دخیل بوده اند؛ مثل اســاتید راهنما، اساتید مشاور، استادانی که دورۀ ارشد و دکتری با 
 TA و )RA )research assistant ،99 مــن مقاله کار کردند. من هفت ســال، از 92 تــا
teacher assistant(( چند درس در دانشــکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران بودم و برای 
کار کردن و مقاله نوشتن اساسًا دنبال افرادی بودم که مستعد باشند که هم زبان انگلیسی شان و 
برنامه نویسی شــان فوق العاده باشد و هم اینکه آدم هایی باشند که انگیزه داشته باشند. پس این 
افراد در این عنوان دخیل بوده اند و خیلی به من کمک کرده اند و از همه شــان کمال تشکر را 

دارم که کنار من بودند.
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یونس عظیم زاده، فارغ التحصیل  دکتری تخصصی در رشته ی فیزیک حالت جامد، از دانشجویان برتر بخش 
بین الملل جشنواره ی امسال )۱399(دانشگاه تهران است. او متولد دهم دی ماه ۱369 در روستای سولدی از 
توابع شهرستان شیروان استان خراسان شمالی ست. سال ۱388، در رشته ی فیزیک دانشگاه فردوسی پذیرفته 
شد. عالقه  اش به نانو فیزیک ، باعث شد تا گرایش حالت جامد در اولویت انتخاب های ارشد او قرار گیرد. 
چنین شد که به دانشگاه تهران آمد. اما پس از حضور در دانشکده فیزیک به رشد تومورهای سرطانی و کاربرد 
فیزیک آماری در آن عالقه مند شده و مقطع ارشد را با انجام پایان نامه ای در مورد مدلسازی رشد تومورهای 
سرطانی به پایان رساند. در سال ۱398 نیز، از تز دکتری  خود در حوزه ی مطالعه و مدل سازی فیزیک رشد و 

گسترش تومورهای سرطانی دفاع کرد.
آنچه در ادامه می خوانید، گفتگو عطیه مهرابی، دانشجوی کارشناسی ارتباطات، با یونس عظیم زاده است که 
به تازگی فارغ التحصیل شــده و در این گفتگو از تخصص و گرایش و نیز دغدغه های خود در این حوزه 

صحبت کرده است.

مکانیک آماری رویکردی است بر مبنای ریاضی که می خواهد فرآیندهایی که با تعداد زیادی از ذرات 
برهم کنش کننده سر و کار دارند را توصیف کند

برگزیده ی امســال جشنواره، در ابتدا، به تبیین رشته و گرایش خود پرداخت:» فیزیک، رشته ای گسترده در 
ابعاد و جنبه های متنوع است که قصد دارد تا طبیعت را که شامل انواع حاالت مواد و متشکل ازسیستم های 
زیستی متعدد است در ابعاد مختلف مطالعه کند. در این مطالعه، بررسی تحول زمانی پدیده و نقش نیرو و 
انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. گرایش من که تاحدی ماهیت بین رشته ای نیز دارد، استفاده از 
فیزیک آماری در توصیف کلی از دینامیک سیســتم  های زیستی، از یک کلونی گرفته تا تومورهای سرطانی 
و ماهی های دریا، است. این گرایش به سیستم های پیچیده که در اکثر دانشگاه های دنیا  به عنوان گرایشی 
متمایز وجود دارد، نزدیک است. منظور ازفیزیک آماری هم، رویکردی ست که با استفاده از مبانی آماری و 
تئوری احتماالت میخواهد  فرآیندهای تصادفی و فرآیندهایی که با تعداد زیادی از ذرات برهم کنش کننده 

سر و کار دارند را توصیف کند«.

یونس عظیم زاده: مسیر علمی، طوالنی و دشوار است؛ اما همچنان باید تالش کرد 
بازار کار رشته  فیزیک در ایران، متناسب با پتانسیل آن نیست

جشنواره ی بین الملل دانشگاه تهران، یکی از رویدادهای بزرگ علمی- فرهنگی ست که هر ساله با هدف 
تشویق بین المللی سازی و بهبود جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های جهانی برگزار می گردد. در این رویداد 
مهم، از چهره های علمی شاخص دانشگاه؛ اساتید، اعضای هیأت علمی و دانشجویان در زمینه های مختلف 

ثبت اختراعات، کسب جوایز بین المللی، فرصت های مطالعاتی و...تقدیر به عمل می آید.

برگزیده جشنواره بین الملل ۹۹ دانشگاه تهران:
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یونس عظیم زاده در ادامه، در پاسخ به پرسشی درخصوص علت انتخاب این رشته برای تحصیل، به عالقه ی 
طوالنی مدت خود به فیزیک اشــاره کرد و گفت:» من از ســال های دور و تقریبا از دوره ی ابتدایی به علوم 
عالقه ی زیادی داشتم و این درس، برای من بسیار جذاب بود. در دوره ی دبیرستان که این درس، در حوزه های 
مختلفی چون بیولوژی، شیمی، فیزیک و زمین شناسی گسترده  شد؛ عالقه ی من به ترتیب در شاخه های فیزیک، 
شیمی و زیست شناسی بود. در ادامه متوجه شدم که علی رغم عملکرد قابل قبول در هر سه، فیزیک برای من 
که حفظ جزئیاتی همچون نام و فرمول عناصر کار ساده ای نبود، مناسب تر است و بنابراین تصمیم گرفتم که 
فیزیک بخوانم. در کنکور ارشد در فیزیک حالت جامد پذیرفته شدم؛ قصد داشتم روی نانوفیزیک کار کنم اما 
بنابر دالیلی که مهمترین آن ها نبود امکانات کافی آزمایشگاهی بود، به سمت بیوفیزیک و فیزیک آماری رفتم.«

بازار کار رشته ی فیزیک در ایران، متناسب با پتانسیل آن نیست
فارغ التحصیل پردیس علوم، در تبیین جایگاه رشــته ی فیزیک در ایران و جهان، این طور توضیح داد:» 
رشته ی فیزیک، رشته ی نسبتا گسترده ای ست که شما را با مفاهیم متنوعی از کارهای نظری و محاسبات 
ریاضی گرفته تا کدنویســی آشــنا می کند. این رشته، دانش نســبتا خوبی در زمینه های مختلف علوم 
)science( به شــما می دهد. فیزیک، با این توصیف، به دلیل آن که میان بخش کاربردی و تئوری قرار 
می گیرد و ایشان را به یکدیگر پیوند می دهد، جایگاه خوبی در دنیا دارد و به دلیل کاربردی بودن، عموما 

باالترین درصد استخدامی فارغ التحصیالن را به خود اختصاص می دهد«.
 یونس عظیم زاده درباره ی جایگاه این رشته در ایران ادامه داد:» اما به دلیل آن که کارهای مربوط به تحقیق و 
توسعه در ایران چندان مورد توجه نیست، بخش گسترده ای از بازار کار این رشته، حذف می شود و بنابراین، 
تدریس و تحقیق در محدوده ی دانشگاه، معدود مواردی می شود که فارغ التحصیالن در آن مشغول می شوند. 

درحقیقت، متناسب با پتانسیل فیزیک، بازار کار خوبی برای آن نداریم.«

می خواهم در داخل ایران، کار علمی باکیفیت انجام بدهم
در ادامه، سؤاالت، به دغدغه  و مسئولیتی که این دانشجوی برتر برای خود ترسیم کرده است، رسید؛ یونس 
عظیم زاده، در پاسخ به این پرسش گفت:» متاسفانه کیفیت انجام تحقیقاتی که در ایران انجام می شود و نحوه 
ارایه آن اصال مطلوب نیســت. در تحقیقات تجربی که شدیدا وابسته به امکانات هستند، عامل اصلی این 
مشکل عدم سرمایه گذاری مخصوصا بلند مدت بر روی علوم پایه است. در مطالعات نظری نیز توانایی 
مِن دانشجو برای انجام کار تحقیقاتی به روز و چاپ کار در ژورنال های باکیفیت، کم است. در این حوزه ، 
بخشی از مشکل ناشی از ضعف علمی است اما بخش عمده نبود ارتباط مناسب و مستمر با جامعه علمی 
فعال در دنیا اســت که نه تنها باعث می شود از جهت گیری علم روز بی خبر باشم، بلکه حتی در صورت 
انجام یک پژوهش با کیفیت، نتوانم آن را به زبان روز و همه فهم به گونه ای ارائه کنم که مورد پذیرش واقع 
شود. این اتفاق در سطح کالن رخ داده و اکنون یک معضل است و باید حل شود. این تالش ها برای بهبود، 
اتفاق می افتد اما در برابر ظرفیت باالی کشــور ما، محدود و کم است. لذا مسئولیتی که برای خود ترسیم 
کرده ام، باال بردن کیفیت کار علمی همراه با برقراری ارتباط مستمر با جامعه علمی خارج از ایران و تالش 

برای چاپ مقاالت در ژورنال های معتبر است.«
دانشگاه تهران را خانه ی خودم می دانم

دکتر عظیم زاده، نقش دانشــگاه تهران در مســیر علمی خود را مهم دانســت و این طور توصیف کرد:» 
دانشــگاه تهران و مشخصا دانشکده فیزیک، در موفقیت های من، تأثیر خوب و جدی داشته اند؛ در طی 
مدت تحصیل من، از سال ۱392، من این دانشگاه را به نحوی خانه ی خود می دانم و تعلق خاطری جدی 
به آن دارم. فضای فیزیکی، امکانات، اســاتید، امکانات کامپیوتری، همگی کمک زیادی به من کردند تا 
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کارهایم را راحت تر انجام دهم.«
فارغ التحصیل دانشــگاه تهران، درخصوص این ارائه ی خدمات و حمایت ها، نکته ای هم داشــت:» این 
حمایت ها می توانند بهتر بشوند. ساعت  کاری دانشگاه، ازهفت صبح تا نه شب، محدود است و می توان 
برای کارهای عملی، آزادی بیشــتری به دانشجویان داد؛ مراکز علمی زیادی در ایران و دنیا هستند که به 

صورت شبانه روزی خدمات ارائه می دهند.«

مسیر علمی، طوالنی و دشوار است؛ اما همچنان باید تالش کرد
در ادامه ی این گفت وگو، در پاســخ به ســؤالی درباره ی دستاوردهای علمی و اختراعات این دانشجوی 
برگزیده، چنین شنیدیم:» اغلب قریب به اتفاق دستاوردهای من، مربوط به مقاالتی ست که چاپ شده اند. 
باتوجه به این که فیزیک، رشته ای ست که تالش می کند کارهای نظری را به اموری کاربردی پیوند بزند، 

تالش کردم این مقاالت، جنبه ی کاربردی هم داشته باشند«. 
وی ادامه داد:» مسیر نسبتا طوالنی و دشوار است و مثال برای کار روی سرطان، باید جامعه ی پزشکی نیز 
نیاز به استفاده از مدلسازی و فیزیک را بپذیرد و بنابراین نیاز به همکاری با متخصصان سرطان وجود دارد. 
متأسفانه مجاب کردن محققان به ضرورت انجام مدلسازی در سیستم های زیستی حتی در خارج از ایران 
نیز آسان نیست و من نیز در همکاری با پزشکان ایرانی موفق نبوده ام. اخیرا همکاری های جدی تری با 
محققان خارج از ایران شروع کرده ام  اما بدست آوردن نتایجی که کاربرد بالینی نیز داشته باشند دشوار 

است و تا یک دهه کار مستمر و مداوم نیاز دارد.«.
همکاری ها و ارتباطات بین المللی، نقطه قوت من بود/ بدون شک انتخاب من، انگیزه ی بیشتری به من می دهد
از نظر یونس عظیم زاده، مقاالت مختلفی که این دانشجو، عموما طی همکاری بین المللی با افرادی متعدد 

در خارج از کشور نوشته شده بود، عامل انتخاب وی به عنوان دانشجوی برتر بخش بین الملل بود.
در ادامه ی این نکته، به ثمره ی این انتخاب، در زندگی علمی این دانشجو اشاره شد، او نیز چنین اعتقاد 
داشــت که در علوم، بخش کوچکی از تالش ها به موفقیت ختم می شــود و عمده به شکست می رسد 
و چنین چیزی موجب می شــود تا قدر موفقیت های کوچک، بیشتر دانسته شود. عظیم زاده افزود:» این 
موفقیت ها به انسان انگیزه می دهد. انتخاب من به عنوان دانشجوی برتر بخش بین الملل نیز، موفقیتی ست 

که به من انگیزه ی بیشتری می دهد تا کیفیت کارهایم را باالتر ببرم«.

در یک جهت پیش بروید و ناامید نشوید
در انتهای این گفت وگو، دکتر عظیم زاده، دانشــجوی برتر دهمین جشنواره ی بین الملل دانشگاه تهران، 
پیشنهاد هایی به دانشجویان رشته ی خود داشت:» من خودم را در جایگاه توصیه نمی بینم اما چند پیشنهاد 
دارم؛ اوال، بیشتر به سمت حوزه هایی از فیزیک حرکت کنید و در آن کار علمی انجام دهید که کاربردی 
ست و تالش کنید تا حد امکان، ارتباطات مختلفی خصوصا با گروه های فعال در خارج از کشور داشته 
باشــید  و دوم، چاپ کردن مقاله، هدف و نقطه ی نهایی نیســت؛ بلکه بخشی از نتیجه کار است. چاپ 
کردن مقاله بدون انجام کار علمی نه تنها ممکن است، بلکه به تجارتی پر سود در داخل و خارج از ایران 
تبدیل شده است. هدف باید انجام کار علمی باکیفیت و ارائه دقیق نتایج در قالب مقاله باشد. جوامع علمی 
معتبر کیفیت کار علمی را براحتی تشخیص می دهند و فراوانی مقاالت لزوما نشانه کار علمی نیست. بهتر 
است در یک حوزه ی مشخص به صورت مستمر کار کنید تا در آن زمینه متخصص شوید. در طی کار و 
مخصوصا سالهای اول مبهوت تعداد مقاالت برخی افراد نباشید و تالش کنید نتایج تحقیقات و خالصه 
ای از مقاالت خود را در وبالگ های معتبر چاپ کنید و در همایش های مختلف، این مقاالت را ارائه دهید. 

این نیاز همه ی ما دانشجویان فیزیک است«.
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تجارب زیسته دانشجویان بین المللی 

مایکل العبود معنی جهاد

ادریس نوری عبداهلل مصطفی تیام حسینی عبداللهی



یکــی از مؤثرترین راهکارهای تبــادالت علمی و 
فرهنگی بین کشورها، حضور دانشجویان بین المللی 
در دانشگاه هاست؛ دانشجویانی با آداب، سنن، فرهنگ 
و زمینه های اجتماعی متفاوت از کشوری دیگر، که 
می توانند عالوه بر تحصیل، ارتقاء و رشد زمینه های 
علمی، پیام آوران صلح و دوستی و ارتباط بین ملت ها 
نیز باشــند. دانشــگاه تهران، نیز با تأکید بر توسعه 

روابط بین الملل و دیپلماسی علمی، همواره جایگاه 
ویژه ای برای حضور و فعالیت دانشجویان بین الملل 
قائل بوده اســت. از این رو هدیه میرزائی، کارشناس 
روابط عمومی دانشگاه، در سلسله گفت وگوهایی با 
دانشــجویان برتر بین المللی، به بررسی دغدغه های 
آنها و فرصت ها و چالش های تحصیل دانشــجویان 

بین المللی در دانشگاه تهران پرداخته است.

تجارب زیسته دانشجویان بین المللی 

مایکل العبود، در رشــته »علوم و مهندســی باغبانی گرایش 
فیزیولوژی تولید و پس از برداشــت گیاهان باغبانی«، مقطع 
دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تحصیل 
می کند. این دانشجوی برتر بین المللی اهل کشور سوریه و شهر 
حمص است. مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی را از 
دانشگاه البعث سوریه با معدل 82.77 و مقطع کارشناسی ارشد 
در رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصالح 
درختان میوه را از دانشگاه تهران با معدل ۱8.3 اخذ کرده است. 
در حال حاضر نیز در مقطع دکتری علوم باغبانی در دانشگاه 

تهران با معدل ۱9.5 مشغول به تحصیل است.
این دانشجوی برتر بین المللی در ابتدای گفت وگو و در پاسخ 
به پرسشی درباره هدف و معیاری که از انتخاب دانشگاه تهران 
به عنوان دانشــگاه محل تحصیل داشته است، گفت: »دانشگاه 
تهران از نظر منطقه ای و بین المللی یک نهاد پیشرو است. در 
رشته تحصیلی من، این دانشگاه همیشه در میان ۱۰۰ دانشگاه 
برتر جهان بوده اســت. اگر عامل مهم موقعیت ایران و تنوع 
کشاورزی آن را در نظر بگیریم، به راحتی می توان نتیجه گرفت 
که دانشــگاه تهران مکان مناســبی برای یک محقق جوان در 

زمینه های مختلف کشاورزی است«.
وی سخنان خود را با تبیین نحوه پذیرش و ورود به دانشگاه 

تهران ادامه داد و اینکه شاگرد اول دوره لیسانس خود در دانشگاه 
البعث سوریه بوده و توانسته تحت عنوان مربی استخدام شود 
و بورس تحصیلی همان دانشگاه را دریافت کند. پس از آمدن 
به ایران و آشــنایی با زبان فارسی به عنوان دانشجوی خارجی 
معرفی و در دانشگاه تهران پذیرفته شد که البته بنا بر اظهار وی 
این موضوع بر اســاس بخشی از تفاهم نامه علمی بین ایران و 
سوریه صورت گرفته است. تحصیالت کارشناسی ارشد خود 
را در دانشگاه تهران از سال ۱394 آغاز کرده و سپس در سال 

۱397 در مقطع دکتری پذیرفته شده است.
دانشجوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، فعالیت های علمی 
و پژوهشی خود را نیز این  گونه تشریح کرد: »»خوشبختانه من 
این فرصت را داشتم که با یک تیم اصالح گیاه در گروه علوم و 
مهندسی باغبانی دانشگاه تهران همکاری کنم. از زمان تحصیل 
در مقطع کارشناسی ارشــد، کار در برنامه اصالحی خربزه را 
در چهارچوب تیم تحقیقاتی آغاز کردم و اکنون نیز در مقطع 
دکتری این کار تحقیقی را ادامه می دهم. تحقیقات من بیشتر در 
زمینه انبارمانی محصوالت باغی متمرکز است. نتایج ما تاکنون 
از نظر علمی و اقتصادی امیدوار کننده بوده اســت. افزون بر 
این، بسیاری از مقاالت تحقیقاتی نیز در این زمینه تألیف شده 
و در دست انتشار است. همچنین مدیر تحریریه ژورنال های 

مایکل العبود:

میاسای ز آموختن یک زمان
یادگیری در دانشگاه تهران هرگز متوقف نمی شود
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 DYSONA Life و DYSONA Applied Science
Science و داور علمی در بعضی از مجالت معتبر بین المللی 

هستم«.
بنا بر نظر این دانشجوی برتر بین المللی دانشگاه تهران، علوم 
باغبانی یکی از مهم ترین علوم کشــاورزی است. یک محقق 
باغبانی ارتباط بین سیستم های تولید باغبانی و بخش تحقیقاتی 
ایجاد می کند. این یک وظیفــه جالب و در عین حال چالش 
برانگیز است. به عنوان یک محقق باغبانی، همیشه باید مشکالتی 
را پیدا کنیم و به دنبال پاسخ هایی بگردیم که معموالً در زمینه 
مطالعاتی، ســال ها به طول می انجامد. هدف اصلی و نهایی ما 
به عنوان دانشــمندان باغبانی معرفی محصول سالم و مطلوب 
است. به واقع این کار ساده ای نیست و نیاز به آینده نگری دارد.

در بخــش دیگــری از گفت وگو بــه موضــوع مزیت ها و 
چالش های تحصیل در دانشگاه تهران پرداخته شد، از دیدگاه 
این دانشــجوی برتر بین المللی، تحصیل در این دانشــگاه، 
مزایای زیادی دارد از جمله اینکه تعداد بســیاری از استادان 
در سطوح باالی علمی رشته ای که وی در حال تحصیل است 
در دانشــگاه تهران تدریس می کنند. همچنین این دانشگاه، از 
شهرت بین المللی بسیار خوبی برخوردار است و در بسیاری از 
پروژه های همکاری با دانشگاه های برتر و مؤسسات تحقیقاتی 
در سراســر جهان مشارکت دارد. افزون بر این، دانشگاه تهران 
دارای بسیاری از آزمایشگاه های پیشرفته با تجربه طوالنی است 
که به طور قابل توجهی محققان منطقه را جذب کرده است و 
از ساختار زیربنایی مناسب برای معرفی یک جامعه دانشجویی 
موفق برخوردار اســت. در واقع رتبه بندی دانشگاه تهران، در 
ســطح ملی و بین المللی شاخص موفقیت این دانشگاه است. 
این دانشــجو، در طی پنج سال گذشته توانسته به روابط عالی 
بین دانشجویان و مدیران دانشگاه پی ببرد که به نظر وی واقعًا 

چشمگیر است.
مایــکل العبود، درباره انجام کارگروهــی و ارتباط و تعامل با 
دیگر دانشجویان بین المللی و همچنین دانشجویان ایرانی نیز 
گفــت: »من به عنوان یک عضو تیم، مطمئنــاً می دانم که یک 
کار تحقیقاتی بدون تیم کامل نمی شود. همانطور که می دانید، 
تحقیقات علمی یک فعالیت سخت و در بسیاری از موارد، یک 
کار چند رشــته ای است. در تیم خودم، همیشه تالش دارم تا 
کمک کنم و یاد بگیرم و به نظر من این اصل کار تیمی است«.
وی ادامه داد: »با بسیاری از دانشجویان بین المللی از ملیت های 
مختلف از طریق جشنواره های بین المللی که توسط دانشگاه 
برگزار می شــود و همچنین حضور آنها در دانشــکده محل 
تحصیلم، آشنا شده ام. در واقع، من برای اولین بار با بسیاری از 

دانشجویان سوری آشنا شدم که بسیاری از آنها بهترین دوستان 
من شدند و این نشان دهنده نقش مثبت و قابل توجه دانشگاه 
در زندگی اجتماعی دانشــجویان بین المللی اســت. دوستان 
ایرانی من در دانشگاه بسیار زیاد هستند و دوست شدن با یک 
ایرانی واقعاً آسان است. اول، ممکن است کنجکاوی باشد که 
با فرهنگ یکدیگر آشنا شویم. سپس اهداف مشترک، رویاها 
و حتی برنامه های روزمره می توانند ما را به بهترین دوســتان 

تبدیل کنند«.
دانشجوی بین المللی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، همچنین 
درباره چالــش و نحوه عملکرد خود در مواجهه با فرهنگ و 
زبانی جدید، این گونه توضیح داد: »من در ابتدا نگران یادگیری 
زبان فارســی بودم، به خصوص اینکه یادگیری زبان جدید از 
ابتدا برای زبان آموزان بزرگسال دشوار است و این از نظر علمی 
ثابت شده است. با این حال، خیلی زود فهمیدم که زبان فارسی 
زیبــا و چقدر فرهنگ ایران به فرهنگ خودمان و زبان مادری 
ما )عربی( نزدیک اســت. معلمان در مرکز بین المللی آموزش 
زبان فارســی دانشگاه فردوسی مشهد و دوستان جدید ایرانی 

نیز کمک کردند تا از هر مانعی عبور کنم«.
مایکل العبود در بخش پایانی این گفت وگو بیان کرد: »من از 
همه اســتادان خود در گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه 
تهران قدردانــی می کنم، آنهــا از روز اول انگیزه موفقیت ما 
بودند. همچنین می خواهم از دکتر ســیامک کالنتری و دکتر 
فروزنده سلطانی، استادان راهنمای خود که همیشه در کنار من 
هستند، تشکر کنم. آنها برای من اثبات کردند که چگونه یک 
تیم تحقیقاتی می تواند برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی به 
خانواده دوم تبدیل شود. در واقع، من آرزو دارم در آینده روابط 
خوب خود را با دانشگاه عزیزمان )دانشگاه تهران( حفظ کنم 
تا بتوانیم هماهنگی های علمی مناسبی را بین دانشگاه تهران با 
دانشگاه های سوریه ایجاد کنیم. این هماهنگی می تواند شامل 

بازدید متقابل محققان و گردهمایی های علمی باشد«.
همچنین در این فرصت از مسئوالن دانشگاه تهران و وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری ایران تشکر کنم. امیدوارم که نماینده 
خوبی برای کشــورم )ســوریه( باشــم و امیدوارم که هنگام 
بازگشــت، نماینده خوبی برای کشور دوم خود )ایران( باشم. 
از خانواده ام تشکر می کنم که آنها دلیل هر موفقیتی در زندگی 

من هستند.
سخنان خود را با شعر فردوسی »میاسای ز آموختن یک زمان« 
که شعار دانشگاه تهران نیز هست به پایان می رسانم، به نظر من 
دانشــگاه تهران جایی است که یادگیری در آن هرگز متوقف 

نمی شود.
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معنی جهاد، دانشــجوی بین المللی دانشگاه تهران از کشور 
عراق که بر اســاس معدل به عنوان دانشجوی برتر معرفی 
شــده است، در رشــته نوازندگی موســیقی ایرانی، مقطع 

کارشناسی ارشد پردیس هنرهای زیبا تحصیل می کند.
این دانشــجوی برتر بین المللی، مدرک کاردانی نوازندگی 
عود را از هنرستان بغداد در سال 2۰۰5 و مدرک کارشناسی 
موســیقی از دانشگاه هنرهای زیبای بغداد را در سال 2۰۰9 
اخذ کرده اســت. به دلیل عالقه به حوزه موسیقایی شرقی 
و خاورمیانه از گذشــته به مطالعه و بررسی موسیقی نقاط 
مختلف خاورمیانه پرداخته اســت و در سال ۱396 امکان 
تحصیل موســیقی ایرانی برای او فراهم شده و توانسته در 
دانشــگاه تهران که به گفته وی قدیمی ترین دانشگاه ایران 
و قطب علمی و عملی در حوزه موســیقی ایرانی اســت، 

تحصیل کند.
معنی جهاد، در پاســخ به پرسشی درباره رشته تحصیلی و 
فعالیت هایی که در این عرصــه هنری انجام داده، این گونه 
توضیح داد: »من در رشته نوازندگی موسیقی ایرانی تحصیل 
کردم و ســاز تخصصی من عود است. باید گفت در حوزه 
فعالیت های آموزشــی، دو نشســت تخصصی درباره عود 
توسط مؤسسه موسیقی اکنون با نام »سفر با عود عراقی« و 
دیگری با همکاری انجمن موســیقی کرمان در شهر کرمان 
برگزار شده است. همچنین دو نشست تخصصی در زمینه 
موســیقی عرب و موســیقی عراقی در دانشگاه هنر کرج و 
دانشــگاه تهران در دست اقدام داشــتیم که به دلیل شرایط 
پیش آمده و شیوع بیماری کرونا تاکنون برگزار نشده است. 
در زمینه آهنگسازی موســیقی ایرانی، نوازندگی ساز عود 
و اجرای کنســرت در تاالر آوینی، کنسرت خاطرات بغداد 
در تاالر رودکی با همکاری انجمن موســیقی ایران، رؤیای 
ســندباد با همکاری مؤسســه فرهنگی هنری رسم کودکی 

به صورت آنالین نیز فعالیت هایی انجام گرفته است«.

ایــن هنرمند عرصه موســیقی، در بخش دیگر گفت وگو با 
اظهار اینکه همواره به کار گروهی و استفاده از خرد جمعی 
معتقد بوده و حداکثر تالش خود را برای پیشــبرد اهداف 
جمعی در فعالیت های کاری و هنری به کار بسته است، در 
دانشــگاه تهران با دیگر دانشجویان خارجی ارتباط زیادی 
نداشــته، اما توانسته با دانشــجویان ایرانی بسیاری ارتباط 
دوستانه، مثبت و سازنده ای برقرار کند. همچنین از دیدگاه 
وی به طور کلی سیستم آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران 
در مدت تحصیلی که در آن داشــته ، همــواره خوب بوده 

است.
دانشجوی پردیس هنرهای زیبا، با بیان اینکه دانشگاه تهران 
خانه من و اعضای پردیس هنرهای زیبا خانواده ام هســتند، 
آشــنایی با موسیقی ایرانی و سبک ها و ژانرهای مختلف را 
از مزیت های تحصیل در این دانشــگاه برشمرد و برخورد 
با فرهنگ جدید و یادگیری زبان فارســی را از چالش هایی 

دانست که با آن روبه رو بوده است.
معنی جهاد، با یادی از اســتادانی که نزد آنها هنر موسیقی 
ایرانــی را آموخته اســت، اظهــار کرد: »من نزد اســتادان 
بزرگــواری همچون داریوش طالیــی، داریوش پیرنیاکان، 
هومان اسعدی، ساسان فاطمی، رضا پرویززاده و نگار بوبان 
هنر موسیقی ایرانی را آموختم، اما بیشترین تأثیر را از استاد 

داریوش طالیی و دکتر هومان اسعدی پذیرفته ام«.
این دانشــجوی برتر بین المللی، در ادامه گفت وگو از دیگر 
فعالیت های محقق شــده در زمینــه کارهای هنری خود به 
همکاری به عنوان سولیست با گروه های اماسی الشرق، العود 
الذهبی، منیر بشــیر للعود و سرپرستی گروه اینانا و اجرای 
کنســرت های متعدد تکنوازی و گروه نوازی در کشورهای 
ســوئد، سوریه، اردن، فرانســه، مصر، ایران، بلژیک، هلند، 

آلمان، مراکش، تونس، الجزایر، لبنان و مالزی اشاره کرد.
همچنین انتشــار آلبوم همراه با گروه هم نوازان منیر بشــیر 

معنی جهاد:

دانشگاه تهران خانه من است
عالقه شخصی من به ادبیات کالسیک ایران است
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توســط وزارت فرهنگ عراق تحت عنوان تجلیات عود و 
حکایت عود و ســه آلبوم تکنوازی حالت سمت، شناشیل 
بغدادیه و تکنو عود و آلبوم شواطیء الحب توسط وزارت 

فرهنگ مراکش را از دیگر فعالیت های خود برشمرد.
وی در پاسخ به اینکه نظر خود را در مورد جمله »موسیقی 
زبان مشــترک ملت هاست« بیان کنید، گفت: »موضوعی که 
در پایان نامه بدان پرداختم در این زمینه بوده است و عنوان 
پایان نامه من »بررسی تشابهات و تفاوت های مقام العراقی و 
موسیقی دستگاهی ایران« است. به اعتقاد من، موسیقی زبان 
گویای مردم در بیان فرهنگ، تمدن و جامعه هر کشــوری 
اســت. موضوع ما مقایسه موســیقی در دو کشوری است 
که هر دو از مهمترین کشــورهای مشــرق زمین هستند. به 
دلیل همســایگی، قرابت های زیــادی در فرهنگ و عادات 
اجتماعی این دو کشــور وجود دارد و این انگیزه ای برای 
مقایسه و تحلیل و تشخیص اشــتراک ها و تفاوت های دو 

فرهنگ است«.
دانشجوی پردیس هنرهای زیبا ادامه داد: »افزون بر همسایگی 
و مجاورت آنچه در موسیقی مقام العراقی، دریافتم از بعضی 
کلمات فارســی )مانند ای جانم، ای دوستم و …( استفاده 
می شــود. همچنین نام های برخی مقام هایی مانند )سه گاه، 

پنجگاه، چهارگاه، راســت و…( فارسی هستند درحالیکه 
زبان رســمی مردم عراق عربی اســت. همچنین برخی از 
کلمات عربی در موســیقی ایرانی اســتفاده می شود. مانند 
)عشــاق، عراقی، حجاز، مغلوب )مقلوب(، عذال )عزال( 
و…(، از اینجا است که مسائلی به ذهن متبادر می شود که 
اشــتراکات این دو فرهنگ کجاست؟ آیا فقط در نام ها و یا 

چیزی بیشتر از این است؟«.
معنی جهاد، درباره آشــنایی با ادبیات فارســی و آیا اینکه 
شعر فارسی تأثیری بر یادگیری موسیقیایی وی داشته است، 
نیز عنوان کــرد: »من در خانواده ای رشــد کرده ام که اهل 
قلم و ادبیــات بوده اند و از نویســندگان رمان معروف در 
عراق هســتند. به این دلیل از گذشته تأثیر زیادی از ادبیات 
پذیرفته ام، اما آشــنایی من با ادبیات ایران به واسطه آشنایی 
با چند تن از شعرا، نویسندگان و مترجمان ایران بوده است. 
عالقه شخصی من به ادبیات کالسیک ایران است و در این 

میان از اشعار حافظ و سعدی تأثیر بیشتری گرفته ام«.
معنی جهاد، دانشــجوی برتر بین الملل دانشــگاه تهران در 
پایان گفت: »با ســپاس و تقدیــر از مهربانی مردم ایران که 
در مدت اقامتم در این کشــور احســاس غربت و تنهایی 

نداشتم«.
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ادریس نوری عبداهلل، متولد ۱985 در شهر حلبچه اقلیم کردستان 
اســت که پس از گذراندن دوره کارشناســی در دانشگاه کالر 
)شعبه ای از دانشگاه سلیمانیه( در رشته روان شناسی برای ادامه 
تحصیل، ایران و دانشگاه تهران را انتخاب کرد و در بهمن ۱397، 
به عنوان دانشجو در پردیس البرز دانشگاه تهران پذیرش گرفت. 
وی درباره دالیل انتخاب دانشــگاه تهــران برای ادامه تحصیل 
این گونه گفت: »فرهنگ ایران و فرهنگ کردســتان از بسیاری 
جهات به هم نزدیک هســتند و من دوست داشتم جایی درس 
بخوانم که به لحاظ فرهنگی به فرهنگ مردم کردستان نزدیک 
باشــد، دلیل دیگر برای انتخاب ایران برای تحصیل این بود که 
می دانستم در ایران به رشته روان شناسی اهمیت زیادی می دهند و 
استادان بسیار خوبی در زمینه روان شناسی در دانشگاه های ایران و 
به ویژه دانشگاه تهران وجود دارند که کارهای پژوهشی و عملی 

خوبی در زمینه روان شناسی انجام می دهند«.
وی با بیان اینکه سطح علمی و رتبه دانشگاه تهران یکی دیگر 
از دالیل وی برای تحصیل در دانشگاه تهران بوده است، گفت: 
»وقتی من در اینترنت درباره دانشگاه تهران تحقیق کردم دیدم 
رتبه دانشگاه تهران بسیار خوب و باالست بنابراین گفتم من باید 
بروم و در دانشگاه تهران درس بخوانم و از طرفی هم نزدیکی 
)جغرافیایی( به ایران بود که من تصمیم گرفتم ایران و دانشگاه 
تهران را انتخاب کنم که بتوانم هم خانواده ام را به ایران بیاورم و 

هم به خانواده نزدیک باشم«.
وی که به پیوستگی فرهنگی ایران و اقلیم کردستان تاکید دارد، 
می گوید: »اینکه چرا رشــته روان شناســی را برای تحصیل در 
دانشگاه انتخاب کردم اســت، چون زبان فارسی و زبان کردی 
شباهت های بســیاری دارند و برای آموزش زبان فارسی زمان 
کمتری را باید اختصاص می دادم درحالی که اگر می خواســتم 
در یک کشور انگلیسی زبان درس بخوانم، برای آموختن زبان 
جدید باید وقت زمان بیشتری می گذاشتم و این باعث هدر رفتن 

زمان من می شد«.
این دانشجوی عراقی دانشگاه تهران، درباره چگونگی آشنایی 
خود با دانشگاه تهران گفت: »دوست بسیار خوبم به نام کوسار 
که در دانشــگاه تهران تحصیل می کند در ایجاد عالقه در من و 

تشویق برای تحصیل در ایران بســیار مؤثر بود و ایشان مرا با 
دانشگاه تهران بیشتر آشنا کرد و توانست از دانشگاه تهران برای 

من پذیرش بگیرد«.
ادریس نوری که زبان فارسی را به مدت دو ماه ونیم و هم زمان با 
گذراندن دروس دیگر، در مؤسسه لغت نامه دهخدا آموخته است 
می گوید با این حال که زبان فارسی من زیاد خوب نیست ولی با 
کمک استادان و دانشجویان مشکلی در درس ها نداشتم و همیشه 
دوستان ایرانی ام منابع الزم درسی را در اختیار من می گذاشتند و 

به من کمک می کردند«.
این دانشجوی عراقی با بیان اینکه دانشگاه تهران استادان بسیار 
خوبی دارد، گفت: »هم از نظر سطح علمی و هم از نظر اخالقی 
دانشگاه تهران استادان بسیار خوبی دارد و من از استادان خودم 
بسیار راضی هستم؛ چرا همه استادان رفتاری محترمانه، متواضعانه 
با دانشــجویان دارند و در طول تحصیل من در دانشگاه تهران 
استادان من از هیچ کمکی به من دریغ نکردند و اینجا باید از همه 

این استادان قدردانی کنم«.
وی در پاسخ به این سوال که سطح علمی دانشجویان دانشگاه 
تهران را چگونه دیدید، گفت: »دانشجویان رشته های روان شناسی 
دانشگاه تهران هم از نظر سطح علمی بسیار خوب هستند و هم 
بســیار با اخالق، امین و صمیمی هســتند و من دو سال، فقط 
صمیمیت و درســتی را در کنار دانشجویان و استادان دانشگاه 

تهران تجربه کردم«.
ادریس نوری در ادامه ســخنان خود دربــاره تجربه تحصیل 
و زندگی در ایران به تســامح و تســاهل ایرانیان در برخورد با 
فرهنگ های دیگر اشاره کرد و گفت: »آنچه من در اینجا دیدم، 
اینکه برای مردم ایران چه در بازار و چه در دانشــگاه اصاًل نژاد 
و زبان فرد برایشان مهم نیست، من به عنوان یک دانشجوی کرد 
هرگز حس نکردم در اینجا من یک فرد غیرایرانی هستم؛ یعنی 
برایشان فرقی نمی کند که شما اهل کجایی و به چه زبانی سخن 
می گویی، من فقط احترام و کمک دیدم چه در دانشــگاه و چه 

در جامعه«.
ادریس نوری عبداهلل از اولین روزهای حضورش در دانشــگاه 
تهران به خوشی یاد می کند و با بیان خاطره ای می گوید: »وقتی 

ادریس نوری عبداهلل:

به عنوان یک دانشجوی خارجی هرگز حس نکردم 
در اینجا من غیر ایرانی هستم

از ایرانیان جز کمک و دوستی هیچ ندیدم
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در بهمن ۱397 وارد تهران و دانشگاه تهران شدم یک کلمه هم 
نمی توانستم فارسی صحبت کنم و تنها کلمه ای که بلد بودم »بله« 
بود، من به همراه دوســت ایرانیم با آقای دکتر افروز آشنا شدم 
وقتی به دیدن دکتر افروز رفتیم و دوستم، مرا معرفی کرد، آقای 
دکتر افروز به من خوش آمد گفتند و من چون فقط کلمه بله را 
یاد گرفته بودم در جواب ایشــان گفتم »بله«! دکتر افروز در این 
موقع به دوست من گفت به آقا ادریس بگو اگر برای ارشد آمده 
است چمدانش را ببندد و برگردد عراق! و من به دوستم گفتم 
من متوجه نشدم ایشان چه گفتند و ایشان دوباره تکرار کردند اگر 
برای ارشد آمدی برگرد برو کشورت. من گفتم هم برای ارشد 
آمدم هم برای پیشرفت خودم، و ایشان گفتند من می خواهم شما 
در دانشگاه تهران دکترا بخوانید و این حرف ایشان آن قدر برای 
من جالب بود، من در آن موقع نسبت به ایشان فقط حس احترام 
داشتم که یک استاد چگونه یک دانشجویی خارجی را که فقط 
یک کلمه فارسی بلد است این گونه تشویق می کند، رفتار آن روز 
دکتر افروز در من یک حس اعتمادبه نفسی به وجود آورد تا من 
بتوانم ادامه تحصیل بدهم و برای اولین بار بود که دیدم یک استاد 
چگونه برای یک دانشجو دلسوزی می کند و در دوره تحصیل 
نیز ایشان بسیار صمیمانه و دوستانه با من در تماس بودند و هر 

کمکی توانستند برای پیشرفت تحصیلی من انجام دادند«.
وی افزود: »وقتی دیدم در تهران و دانشگاه این گونه با من برخورد 
می شود زندگی برای من بسیار آسان شد، من وقتی این فرهنگ 
را در دانشگاه تهران و در بین استادان و دانشجویان دیدم بسیار 
آسوده بودم و این اعتمادبه نفسم را مدیون همه استادانم بودم که 
رفتاری بسیار دوستانه با من داشتند، من هر وقت هر سوالی یا 
مشکلی داشتم جواب مرا می دادند و مرا راهنمایی می کردند و 
این اســتادان مقصد واقعی را به من نشان دادند که مقصد فقط 
گرفتن مدرک نیســت و من در کنار گرفتن مدرک کارشناسی 
ارشد چیزهای باارزش دیگری از استادان و دانشجویان دانشگاه 

تهران آموختم«.
دانشجوی بین المللی پردیس البرز دانشگاه، درباره مزیت تحصیل 
در دانشــگاه تهران گفت: »استادان دانشگاه تهران همگی دارای 
سطح علمی باالی هستند و با مراجع علمی دنیا در ارتباط هستند 
و تسلط بســیار خوبی در رشته های خود دارند و من در رشته 
خودم تجارب بســیار خوبی کسب کردم و استادان هر آنچه را 
می دانند به دانشجویان خود منتقل می کنند و در دانشگاه تهران 
این فرصت همواره برای دانشجویان وجود دارد که از تجارب و 

اندوخته های استادان خود بهره ببرند«.
ادریس نوری که به تازگی از پایان نامه خود با راهنمایی دکتر افروز 
و با مشاوره دکتر ارجمندنیا دفاع کرده است، درباره انجام کارهای 
تحقیقاتی خود گفت: »استادان من و دانشگاه در انجام کارهای 

تحقیقاتی از انجام هیچ کمکی به من دریغ نکردند و من توانستم 
کار پایان نامه ام را به خوبی به سرانجام برسانم«.

این دانشــجوی کرد عراقی در ادامه از عشــق و عالقه خود به 
فرهنگــی ایرانی گفت و افــزود: »همه فرهنگ ایــران زیبا و 
دوست داشــتنی اســت، اما من عالقه زیادی به فرش ایرانی و 
موسیقی ســنتی ایران دارم و من هر روز موسیقی سنتی ایرانی 
که موسیقی بسیار فاخری است گوش می دهم و عالقه زیادی به 
کارهای استاد شجریان، پسر استاد شجریان، علیرضا افتخاری و 

محمد اصفهانی از خوانندگان موسیقی سنتی ایران دارم«.
وی که مدتی به همراه خانواده خود )همسر و فرزند( در تهران 
زندگی کرده است ایران را کشوری با امنیت بسیار باال عنوان کرد 
و افزود: »ایران عــالوه بر امینت باالی که دارد از نظر امکانات 
رفاهی و به ویژه از نظر امکانات پزشــکی و بهداشتی در سطح 
بسیار خوبی است و تمام نیازهای بهداشتی و پزشکی در این جا 
در دسترس همگان است و مردم هر آنچه نیاز داشته باشند در 

داخل کشور وجود دارد«.
وی درباره تعامل با دیگر دانشجویان بین المللی دانشگاه تهران 
با بیان اینکه به خاطر شیوع کرونا بسیاری از شرایط تغییر کرد 
افزود: »دانشگاه باید برای ارتباط دانشجویان با یکدیگر لینکی 
ایجاد بکند تا دانشجویان خارجی بتوانند با یکدیگر ارتباطات 

بیشتری داشته باشند«.
ادریــس نوری که تمایــل دارد در مقطع دکتری در دانشــگاه 
تهران ادامه تحصیل بدهد، گفت: »من می خواهم یک پیشنهاد 
به مسئوالن بدهم که برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی 
ارشد به صورت پرداخت شــهریه تحصیل کرده اند برای دوره 
دکتری بورس داده شــود یا حداقل 5۰ درصد تخفیف شهریه 
برای دانشــجویان دوره دکتری در نظر بگیرند؛ چرا که به دلیل 
طوالنی بودن دوره دکتری، همه دانشجویان توان پرداخت هزینه 
باالی دوره دکتری را ندارند و از طرفی هم به خاطر شیوع کرونا 
تقربیا همه مردم در همه جای دنیا دچار مشــکالت اقتصادی 
هستند و این پیشنهاد من به دانشگاه است که کمک بیشتری به 

دانشجویان دکتری بشود«.
وی تصریح کرد: »البته من به خاطر عشق و عالقه ای که به ایران 
و دانشگاه تهران دارم چه به صورت بورس و چه به صورت غیر 

بورسیه، ان شااهلل در دوره دکتری شرکت می کنم«.
ادریس نوری عبداهلل در پایان گفت: »من برای مردم ایران آرزوی 
ســالمتی و شادکامی دارم و مردم حلبچه همواره مردم ایران را 
دوســت و برادر خود می دانند؛ چرا که وقتی صدام به حلبچه 
حمله شیمیایی کرد، تنها کشوری که به یاری مردم حلبچه آمد 
کشور ایران بود و مردم حلبچه این کمک ایران را هرگز فراموش 

نمی کنند«.
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مصطفی تیام، دانشجوی برتر بین المللی دانشگاه تهران، سخنان 
خود را با جمله »بســم اهلل الرحمن الرحیم / هســت کلید در 
گنج حکیم« آغاز و خود را این گونه معرفی کرد، من مصطفی 
تیام، دانشــجوی دکتری مهندسی نفت پردیس دانشکده های 
فنی و اهل کشــور سنگال هستم. کشور سنگال در غرب قاره 
آفریقا قرار دارد. بعد از اخذ دیپلم در رشــته فیزیک و شیمی 
در دانشــگاه »شــیخ آنتی دیوپ داکار« که یکی از بزرگترین 
دانشگاه های آفریقاست، پذیرفته شدم. دوره کارشناسی ارشد 
خود را با گرایش فیزیک کاربــردی با معادل ۱5.۱6 به اتمام 
رســاندم. در حال حاضر نیز در مقطع دکتری مهندسی نفت 
دانشگاه تهران، تحصیل می کنم و به لطف خدا با معدل ۱7.76 

واحدهای درسی ام را گذرانده ام.
مصطفی تیام، در پاسخ به پرسشی درباره هدف و معیاری که 
از انتخاب دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه محل تحصیل داشته 
است، گفت: »دانشگاه تهران، رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد 
و همچنین می توان گفت یکی از بهترین دانشگاه های آسیاست. 
هدف من از انتخاب دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل، کسب 
دانش و تجربه در کنار استادان توانمند در زمینه مهندسی نفت 
است. امیدوارم بتوانم این دانش را در اختیار مردم کشورم قرار 
دهم و این علم و تجربه را با آنان سهیم شوم تا به لطف خدا 
بتوانیم در زمینه اکتشافات، استخراج و تولیدات مناسب، مطابق 

نیاز روز دنیا گام های مثبتی برداریم«.
دانشجوی پردیس دانشکده های فنی، به دلیل اینکه در سال های 
اخیر در کشور ســنگال مناطق نفت و گاز پیدا شده، تصمیم 
گرفته تا رشــته تحصیلی خود را تغییــر دهد و این موضوع، 
همزمان بــا انعقاد تفاهم نامه بین جمهوری اســالمی ایران و 
سنگال برای آموزش دانشجو در زمینه تخصص مهندسی نفت 
صورت گرفته است. بر این اســاس، مصطفی تیام، از جمله 
کســانی بوده که برای ادامه تحصیل در ایران انتخاب و سال 

2۰۱8 در دانشگاه تهران پذیرفته شده است.
وی با بیان اینکه تحصیل در دانشــگاه تهران، مزایای مختلفی 

دارد بــه تنوع رشــته ها، کیفیت کالس ها و امــکان ورود به 
عرصه های بین المللی در فضایی حرفه ای و پیش رفته اشــاره 
کرد. از دیدگاه این دانشجو، فارغ  التحصیلی از دانشگاه معتبری 
همچون دانشگاه تهران، می تواند فرصت های کاری و پژوهشی 

در زمینه های مختلفی را فراهم آورد.
دانشــجوی برتر بین المللی دانشگاه تهران در ادامه اظهار کرد: 
»بعد از ثبت نام اولیه در مقطع دکتری، دوره های پایه نفت و گاز 
را قبل از شروع دوره اصلی گذراندم. در آغاز با توجه به تازگی 
دوره ها و سیستم آموزشــی جدید به نظر می رسید، تحصیل 
در این شرایط کار آسانی نباشــد و از عهده این کار برآمدن، 
شجاعت و از خود گذشتگی زیادی می خواست. پس از پایان 
دوره پیش نیاز، تازه با سیستم آموزشی ایران آشنایی پیدا کردم و 
دریافتم که سیستمی دقیق و کارآمد است و فعالیت های خارج 
از کالس زیادی را می طلبد. استادان با تجربه من، همواره سعی 
داشتند تا بیشــترین مطالب و نکات را در کالس درس ارائه 

دهند، البته مابقی آن را باید در خانه مطالعه می کردم«.
مصطفی تیام، در خصــوص نحوه همکاری و تعامل با دیگر 
دانشــجویان عنوان کرد که رابطه بسیار خوبی با دانشجویان 
خارجی دارد و روابط آنها دوستانه و برادرانه است. با توجه به 
اینکه در رشــته ای که تحصیل می کند افراد غیر ایرانی کمتری 
هستند، بیشتر با همکالسی های ایرانی خود در ارتباط است، اما 

در خوابگاه بیشتر با دانشجویان لبنانی دوستی و تعامل دارد.
از دیدگاه دانشجوی پردیس دانشکده های فنی، در فعالیت های 
گروهی، هر نفر عقیده خود را بیان می کند و تالش بر این است 
تا پاسخ های علمی مناسب پیدا شود. وی چندین پروژه گروهی 
و همچنین پروژه های انفرادی داشته است و بر این نکته باور 
دارد که در تحقیقاتی که به صورت تیمی انجام می شود، نتایج 
پربارتر و سودمندتری کسب می شود و به شدت به کار گروهی 

معتقد است.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو در پاسخ به پرسشی در 
خصوص میزان عالقه مندی به رشته تحصیلی خود و مزیت ها 

مصطفی تیام: 

هدف من کسب دانش و تجربه در کنار استادان 
توانمند دانشگاه تهران است

جایگاه رشته مهندسی نفت در ایران بسیار قابل توجه است
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و کاربردهای آن این گونه توضیح داد: »با وجود رقابت شدید 
در برخی زمینه های حرفه ای، به عنوان مثال صنعت نفت، داشتن 
مدرک تخصصی در این زمینه یک مزیت محسوب می شود. 
همانطور که در ابتدا نیز عنوان کردم، پس از کشف نفت و گاز 
در سال های اخیر در کشور سنگال، آرزوی من برای مشارکت 
و فعالیت در زمینه صنعت نفت بیشتر شد؛ چون می توانم از این 
دانش، برای رفع مشــکالت عمده ای که کشورم با آن روبه رو 
اســت، اســتفاده کنم. در حال حاضر سنگال به عنوان یکی از 
کشورهای نفت خیزمحسوب می شود، اما تعداد منابع انسانی 
متخصص در این زمینه اندک است. این امر سبب می شود که 
من انگیزه بیشتری برای کسب تجربه و مهارت در زمینه نفت 
و گاز داشته باشم تا بتوانیم اکتشافات، استخراج و تولید را بر 

اساس پیشرفت ها و تکنیک های روز دنیا انجام دهیم«.
این دانشــجوی برتر بین المللــی، در ادامه به توصیف مزایای 
صنعت نفت پرداخت، بنا بر گفته او، این منبع انرژی، نســبتًا 
ارزان، کارآمــد، ایمن، قابل اعتماد و نگهداری و حمل و نقل 
آن آسان است. صنعت نفت، از جمله منابعی است که می تواند 
منجر به توسعه هر کشوری شود و برای صدها هزار نفر تولید 
اشتغال کند. از نظر این دانشجو، صنعت نفت در کنار مزایای 
بســیار چالش هایی هم دارد و اینکه بازیابی نفت غیرمتعارف 
گران است و باعث کاهش بازگشت سرمایه می شود. همچنین 
افکار عمومی به شدت نگران خطرات آلودگی نفتی و تأثیرات 
آن در محیط زیســت هستند در حالی که میزان تولید نفت در 

دنیا رو به افزایش است.
مصطفی تیام، همچنین بیان می کند: »در بین صنعت های نوپا، 
نفت حوزه ای است که همچنان چشم اندازهای زیادی می تواند 
ارائه کند. تجربه من در این زمینه اندک و محدود است، با این 
حال مطالعاتم نشــان می دهد که پژوهش و تحقیق در حوزه 
نفت به دلیل پیچیدگی زیاد، ضروری اســت. از نظر من، در 
حوزه نفتی تمام گرایش های تحصیلی جالب است، اما بیشتر 
در تخصص مهندســی تولید متمرکز شده ام. باید گفت برای 
بهتر درک کردن این حوزه، تسلط بر سایر زمینه های مرتبط نیز 

نیاز است«.
از دیدگاه دانشجوی پردیس دانشکده های فنی، ایران در زمینه 
نفت تاریخچه بســیار طوالنی دارد و رشته مهندسی نفت در 
این کشــور، بسیار پیشرفته و از کشورهایی است که بیشترین 
ذخایر نفت و گاز را در جهان دارد. جایگاه رشــته مهندســی 
نفت در ایران بســیار قابل توجه اســت؛ چرا که ایران جزو 
استخراج کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در منطقه 

و سراسر جهان است.

این دانشــجوی برتر بین المللی، در پاسخ به اینکه چه انتظار 
و یا درخواستی از مسئوالن دانشگاه برای بهبود رویکردهایی 
چون آموزش و پژوهش دارد، گفت: »درخواست های من در 
مورد بهبود شرایط تحصیلی زیاد نیست، اما مسئوالن دانشگاه 
می توانند ظرفیت آزمایشــگاه های خاص را از نظر تجهیزات 
برای تحقیقات پیشرفته افزایش دهند. اگر ما بتوانیم از کارآموزی 
در شــرکت ها یا صنایع نفتی برای تحکیم دستاوردهای خود 
بهره مند شویم، این رویکرد بسیار مفید خواهد بود، به این دلیل 

که تحقیقات همراه با کار عملی بسیار کاربردی تر است«.
وی درباره نحوه آشنایی با زبان فارسی اظهار کرد که در ابتدا 
برای یادگیری زبان فارسی با مشکالت عمده ای رو به رو بوده 
است. به محض ورود به ایران، در مرکز آموزش زبان فارسی 
دانشگاه شهید بهشتی ثبت نام کرده و طی هفت ماه دوره آموزش 
زبان را گذرانده است. یادگیری زبان در محیط خیلی توانسته به 
او کمک کند و کم کم درکش از زبان فارسی آسان شده است. 
این دانشجو، سطح زبان فارسی خود را در اجتماع و به ویژه با 

دوستان ایرانی و خارجی که دارد توانسته بهبود بخشد.
مصطفی تیام، از تمدن، هنر و فرهنگ ایرانی نیز ســخن گفت 
و اینکه ایرانیان تمدن بسیار کهن و دیرینه دارند و تالش کرده 
تا در مورد تمدن ایران باستان مطالبی را بیاموزد. هنر ایرانی نیز 
از لحظه ورود این دانشــجو به ایران تاکنون او را شگفت زده 
کرده است. همچنین در فرهنگ ایرانی، برابری اجتماعی و به 
تعبیر وی همان مهمان نوازی و عشــق آنان به افراد خارجی و 
بیگانه او را تحت تأثیر قرار داده است. در بخش هنر هم، وی 
به معماری، خوشنویسی و سینمای ایران نیز ابراز عالقه مندی 

کرد.
این دانشجوی برتر بین المللی، در ادامه دانشگاه تهران را یکی 
از دانشگاهای معتبر شناخته شده در سراسر جهان توصیف کرد 
که متشکل از دانشــجویان برتر و ممتاز است. وی همچنین 
قرارگیری نام این دانشــگاه در رتبه بندی بهترین دانشگاهای 
جهان در نظام رتبه بندی شــانگهای را نشــان دهنده برتری و 
تنوع مطالعاتی و تحصیالت رایگان این دانشــگاه برشــمرد. 
همچنین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را متشکل 
از دانشمندانی برجسته که آماده خدمت و علم رسانی به جهان 

حرفه ای هستند، دانست.
دانشجوی پردیس دانشکده های فنی در پایان گفت: »در پایان 
الزم می دانم از سیستم دولتی، خدمات خصوصی و استادانی 
که مرا در این دانشگاه معتبر پذیرفتند، تشکر کنم. همچنین از 
دانشکده مهندسی شیمی به خصوص انستیتومهندسی نفت و 

گاز تشکر ویژه دارم«.
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حسینی عبداللهی، دانشجوی برتر بین المللی دانشگاه تهران، 
یک »هــازا « )بومی نیجریایی( و عضو یکی از ســه قبیله 
اصلــی در نیجریه و یک بومی از ایالت »کانو« در شــمال 
نیجریه اســت. بعد از تحصیالت متوسطه، در سال ۱99۰ 
در »کالج آموزش ایالتی جیگاوا« در شــهر»گامل« پذیرفته 
شده و در آنجا گواهینامه ملی آموزش )NCE( را به عنوان 
آموزشــیار در زمینه های زیست شناسی و شــیمی با نمره 
باالی 4.۰۰ اخذ کرده اســت. اولین مدرک دانشگاهی خود 
را نیز در ســال 2۰۰5 در دانشــگاه »بایرو« در شهر »کانو« 
در رشــته زیست شناســی کاربردی با درجــه عالی و رتبه 
دو )CGPA: 3.78( گرفته اســت. ســپس در سال 2۰۱۰ 
 :CGPA(  مدرک کارشناسی ارشــد خود را در گیاه شناسی
4.۱5( از همین دانشگاه دریافت کرده است و هم اکنون نیز 
دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست شناسی گیاهی پردیس 

علوم دانشگاه تهران است.
این دانشجوی برتر بین المللی، در ابتدای گفت وگو دانشگاه 
تهران را محیطی آکادمیــک توصیف کرد که در آن، تجربه 
یادگیری بــر طبیعت فرد غلبه دارد، یعنــی جایی که افراد 
توانایی مقابله کافی با چالش های آینده را دارند و می توانند 

با آموزش، در همه جنبه های زندگی خود موفق شوند.
حســینی عبداللهی، در پاسخ به پرسشــی درباره هدف و 
معیاری که از انتخاب دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه محل 
تحصیل داشــته است، گفت: »در ســال 2۰۱6 قصد ادامه 
تحصیل داشــتم و دانشگاهی که در آن بودم از ما خواست 
تا دانشــگاهی که دارای رتبه خوبی باشــد و بتواند فضای 
مناســب علمی و آکادمیک برای مــا فراهم کند را انتخاب 
کنیم. من، شخصًا عالقه مند به تحصیل در کشورهای آسیایی 
به ویژه جمهوری اسالمی ایران بودم. بنابراین، هنگام بررسی 

موضوع با یکی از دوستانم، او به من توصیه کرد که دانشگاه 
تهران را به دلیل موقعیت برجسته ملی و جایگاه آن در قاره 
آسیا انتخاب کنم. وقتی وب سایت دانشگاه تهران را دیدم، 
سوابق بیشتری در زمینه برتری علمی، پژوهش های قوی و 
اســتادان معتبر و غیره یافتم. البته یکی از معیارهای اعطای 
کمک مالی از سوی دانشگاه به ما، این بود که دانشگاهی که 
انتخاب می کنیم، نباید در کشــور خود رتبه باالی ده داشته 
باشد. خوشبختانه دانشــگاه تهران در ایران جایگاه اول را 

داشت، بنابراین به گونه ای این شرط هم برآورده می شد«.
وی ادامه داد: »به این صورت، من با کمک یکی از دوستانم 
که در آن زمان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود، 
اقــدام به اخذ پذیرش کردم. ابتدا بــرای تحصیل در مقطع 
دکتری بیوتکنولوژی کشــاورزی در دانشــکده کشاورزی 
دانشگاه تهران پذیرفته شــدم، اما سپس به رشته مرتبط تر، 
یعنی علوم گیاهی در مقطع دکتری، در گروه زیست شناسی 
دانشــکده علوم تغییر رشــته دادم. البتــه در بدو ورودم به 
دانشــگاه تهران در فوریه 2۰۱8 نیز، بــرای یادگیری زبان 

فارسی به مرکز بین المللی زبان فارسی معرفی شدم«.
دانشجوی برتر بین المللی دانشگاه تهران، درباره فعالیت های 
علمی و پژوهشی در زمینه رشــته تحصیلی خود این گونه 
اظهار کرد که محدودیت ها و چالش های بهداشــتی و تأثیر 
آن بر روی موضوع تحقیق پیشــنهادی او، باعث شــده که 
نتواند تحقیقات مورد نظــر را به طور کامل انجام دهد، اما 
با این وجود به عنوان دانشــجویان علوم گیاهی، بازدیدهای 
بســیار خوبی از مناطق مختلف گیاه شناسی ایران داشته اند 
و هر بار، نمونه هــای گیاهی خاصی را جمع آوری کرده اند 
که در هرباریوم نگهداری می شــوند تا مورد آزمایش های 

مختلف قرار گیرند.

حسینی عبداللهی:

استفاده از زبان انگلیسی در تدریس و ایجاد 
دوره های دکترای پژوهشی

استادان دانشگاه تهران همواره در زندگی علمی من الگو 
خواهند بود
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حســینی عبداللهی، وجود استادان شــاخص را از مزایای 
ویژه تحصیل در دانشــگاه تهران دانست که در امر آموزش 
بسیار مهارت دارند و در امر تحقیق هم، پژوهشگران فعالی 
برای ایجاد رقابت و سخت کوشــی بین دانشجویان هستند. 
او، همچنین زبان تدریس در دانشــگاه را برای دانشجویان 
بین المللی یک چالش برشــمرد، مبنی بر اینکه هر دانشجو 
باید زمان قابل توجهی برای یادگیری زبان فارسی بگذراند 
که بســیار مشکل زاســت، به ویژه برای دانشجویان مقطع 
دکتری که بیشتر آنها شاغل هستند، بنابراین زمان محدودی 

برای اتمام دوره خود دارند.
از دیدگاه دانشــجوی پردیس علــوم، یادگیری یک زبان تا 
حدی که از آن به صورت موضوعی و به طور مثال مطالعاتی 
بتوان استفاده کرد، کاماًل چالش برانگیز است، اما در رابطه 
با یک فرهنگ، یادگیــری فرهنگ یک ملت، به تدریج رخ 

می دهد.
وی در خصوص نحوه همکاری و تعامل با دیگر دانشجویان 
نیــز عنوان کرد که بــا دیگر دانشــجویان بین المللی رابطه 
برادرانه و عاطفی خوبی دارد، البته بیشــتر با دانشــجویان 

عراقی و پس از آنها با دانشــجویان افغانستانی آشنا است. 
همچنین دوستان خوبی هم در بین دانشجویان ایرانی دارد 
و توانســته تا امروز رابطه صمیمانه خــود را با آنها حفظ 
کند. از نظر این دانشــجو، کار تیمــی و با تیم کار کردن و 
همراهی کردن، تحســین برانگیز است، زیرا باعث می شود 
همــه از همدیگر یاد بگیرند و به هــم کمک کنند و نتیجه 

این، باال رفتن کیفیت کار است.
این دانشــجوی برتر بین المللی، در ادامه گفت وگو با بیان 
اینکه موضوع پیشــنهادی رســاله دکتری وی در آســتانه 
تأیید اســت، گفت: »موضوع رســاله دکتری من مربوط به 
بررســی هالوفیت های آفریقایی با توجه به پیوندهای آنها 
با فلور جنوب غربی آســیا: با توجه به جنس اسپاراگوس 
)ASPARAGACEAE( اســت. بــه دلیل اهمیت این 
گــروه از گیاهان در ارتباط با امنیــت غذایی جهانی و در 
نتیجه تقاضای روزافزون در مورد دانش های مرتبط با آنها، 
به ویژه در کشورهای آفریقایی، این موضوع برای من مهم و 

جالب آمد و به آن پرداختم«.
حسینی عبداللهی، در پاسخ به اینکه چه انتظار و یا درخواستی 
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از مسئوالن دانشگاه برای بهبود رویکردهایی چون آموزش 
و پژوهش دارد، این گونه توضیح داد: »تجربه من از دانشگاه 
تهران، محدود بــه تجربه های یک دانشــجوی بین المللی 
اســت. از جمله اینکه خوب اســت، مدیریت دانشگاه در 
خصوص برخی موارد تجدیــد نظر کنند یا راهکار تازه ای 
بدهند. به طور مثال اســتفاده از زبان انگلیسی در تدریس، 
راهکار مهمی اســت، به خصوص در مورد دانشجویانی که 
زبان انگلیسی، زبان رسمی کشــور آنهاست. این در مورد 
دانشــجویان دکتری خیلی مهم تر است، چون تحصیل آنها 
زودتر و بهتر به ســرانجام می رسد و ممکن است برخی از 
آنها، به این دلیل که در کشــورهای دیگر این امتیاز وجود 

دارد، به آنجا بروند«.
دانشــجوی پردیس علوم افزود: »ایجــاد دوره های دکترای 
پژوهشــی یکی دیگر از گزینه های مطلوب برای برخی از 
دانشجویان بین المللی است و به نظر من باید در مورد دایر 
کــردن آن تفکرهای الزم صورت گیرد. درخواســت دیگر 
مربوط به دانشجویان تازه وارد دانشگاه از کشورهای دیگر 
اســت که وظیفه اولیه آنها یادگیری زبان فارسی است، آنها 
ابتدا باید در دانشــگاه ثبت نام کنند و همزمان با تحصیل در 
رشــته مربوط، زبان فارسی را هم یاد بگیرند. بهتر است که 
آنها قبل از شروع تحصیل، در مرکز بین المللی زبان فارسی 
به بخش مربوط معرفی شــوند، چون این باعث می شود تا 

آنها برای ادامه تحصیل آماده تر باشند«.
وی به عنوان کســی که تجربه تدریــس در نیجریه را دارد، 
روش هــای آمــوزش، محیط مناســب بــرای یادگیری و 
شخصیت استادان دانشــگاه تهران را بسیار خوب ارزیابی 
می کند. این دانشجو معتقد اســت، استادان دانشگاه تهران 
با فــداکاری مهربانانه، تواضع و فروتنــی و باالتر از همه 
مهارت، الهام بخش دانشــجویان خود هستند و تأکید دارد، 
استادان من در دانشگاه تهران، تا همیشه در زندگی علمی ام 

الگو خواهند بود.
ایــن دانشــجوی برتر بین المللــی، در بخــش دیگری از 
ایــن گفت وگو در پاســخ به پرسشــی در خصوص میزان 
عالقه مندی به رشته تحصیلی خود و مزیت ها و کاربردهای 
آن تشریح کرد: »بیولوژی گیاهی رشته گسترده ای است که 
بــه کلیه فرآیندهای زندگی گیاهان می پــردازد و از این رو 
شــامل برخی از تخصص ها مانند مطالعه گیاهان دارویی، 

فیزیولــوژی گیاهــان، آناتومی، آسیب شناســی، اکولوژی، 
سیستم ها و بسیاری موارد دیگر می شود. من بیشتر به مطالعه 
سیســتماتیک گیاهان عالقه مند و متمایل هستم. تحصیل و 
کسب دانش در این شاخه از علوم گیاهی، برای شاخه های 
دیگر ضروری اســت، چرا که فرآیند شناسایی، نامگذاری، 
توصیف، طبقه بندی و بررسی رابطه بین گونه های گیاهی را 
شــامل می شود. این نیاز به زمان، انرژی و منابع دارد تا فرد 
بتواند به تمام مهارت های الزم برای شــناختن سیستماتیک 
گیاهان تسلط یابد، طوری که بتواند با مشاهده گیاهی، آن را 
بشناسد. به همین دلیل، در فرآیند مطالعه سیستماتیک گیاه 
باید برخی از جنبه های شــاخه های دیگر به ویژه آناتومی، 
مورفولــوژی، فیزیولوژی، اکولوژی و ژنتیک گیاهان را هم 

مورد مطالعه و تحقیق قرار داد«.
حسینی عبداللهی، در توصیف تمدن، هنر و فرهنگ ایرانی 
نیز می گوید، در کشور ایران فرهنگ، هنرها و میراث باستانی 
جالب بسیاری وجود دارد که تماشای آنها لذت بخش است. 
به نظر وی جالب ترین این آثار، معماری ایرانی اســت که 
در زیباسازی اماکن مذهبی و با تلفیق خوشنویسی استفاده 
شده است و در این مکان ها مهارت های هنری بومی بسیار 
ممتازی وجود دارد که به نظر می رسد در حال به روز شدن 

نیز است.
دانشجوی بین المللی پردیس علوم دانشگاه تهران در پایان 
گفت: »از خداوند بــزرگ که آرزوی من برای تحصیل در 
ایران را بــه واقعیت تبدیل کرد و از دولــت نیجریه برای 
حمایت مالی تشــکر می کنــم. به رغم فاصلــه جغرافیایی 
طوالنــی، ایران و نیجریه از نظر روحی و ذهنی به یکدیگر 
نزدیک هســتند. امیدوارم بتوانم طــوری تحصیل کنم که 
بتواند کیفیت تحصیل در دانشــگاه تهران را به دانشجویان 
دیگر در نیجریه در تمام رشته های دانشگاهی که می خواهند 
کشوری را برای تحصیل انتخاب کنند، نشان دهم. همچنین، 
من از همه اســتادان گروه علوم گیاهی برای حمایت مداوم 
و پردیــس علوم به طــور عام سپاســگزارم. به خصوص 
دکتر حسین آخانی که ســخت تالش می کند تا یک طرح 
تحقیقاتی خاص را برای پروژه من، با تمام محدودیت های 
مالی فراهم کند. متشکرم که به من فرصت دادید که نظرات 
و احساساتم را بیان کنم. خداوند به جمهوری اسالمی ایران 

و دانشگاه تهران برکت دهد«.
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داخلیاخــــــــــــــــــــــبـــــار

رئیس دانشگاه تهران:
 حمایت و پشتیبانی از دانشگاه تهران یک 

وظیفه ملی است

توسط متخصصان دانشگاه تهران
دستگاه نقش نگاری اشعه الکترونی 

تعمیر و راه اندازی مجدد شد

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دو طرح دانشگاه تهران در فهرست 

طرح های صنعتی برگزیده کشور قرار 
گرفت

  دکتر حسینی، معاون آموزشی دانشگاه 
تهران: دوره های دووجهی ویژه مقطع 

کارشناسی دانشگاه تهران از ترم آینده 
اجرا می شود



وی یکی از اهداف ســه گانه دانشــگاه را در راه اندازی 
دوره های دووجهی، نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه 
ایده پــرداز و کارآفریــن عنوان کرد و افزود: توســعه 
رشــته های دو گرایشی، بهبود کیفی آموزش با تأکید بر 
خالقیت و افزایش مهارت های کاربردی، توسعه کمی 
و کیفی دوره های کارورزی، توسعه آموزش های مربوط 
به کارآفرینی در رشته های مختلف از جمله راهبردهای 

مورد نظر برای نیل به این هدف است.
دکتر حسینی در خصوص ضرورت راه اندازی این مدل 
تاکید کرد: »پیوند روزافزون زمینه های مختلف علوم و 
فناوری و رشــد فعالیت های پژوهشی بین رشته ای، این 
نیاز را برای دانشــجویان ایجاد کرده است که عالوه بر 
فراگیری عمیق یک رشــته تخصصی، از مبانی و فنون 

رشته تحصیلی دیگری نیز آگاهی داشته باشند«.
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران درباره روند تنظیم و 
تدوین مدل دووجهی دوره های کارشناســی گفت: »در 
دو سال اخیر کار کارشناسی دقیقی در تنظیم و تدوین 
برنامه درسی بسته دووجهی انجام شد و تجارب دنیا در 
این خصوص مورد توجه قرار گرفت. پایه اســاس این 
اقدام حق انتخاب واحدهای درسی را در دوره تحصیل 
در رشته های دیگر بیشتر از گذشته برای دانشجو فراهم 
می کند. عنوانی که ما در دانشگاه تهران برای این برنامه 

گذاشتیم مدل دووجهی است«.

وی ادامه داد: »در این اقدام برنامه درســی رشــته های 
موجــود در مقطع کارشناســی مورد بازنگــری قرار 
می گیرد و بخشــی از واحدهای برنامه یک رشته، یعنی 
حدود یک ششــم واحدهای برنامه به استثنای دروس 
عمومی با تشخیص گروه و دانشــکده از برنامه رشته 
اصلی کســر و به جای آن یک بسته آموزشی در قالب 
دروس اختیاری ارائه می شود. در یک برنامه آموزشی، 
مثاًل از ۱4۰ واحد درســی یک رشته 2۱ واحد مربوط 
به دروس عمومی اســت، امــا از ۱2۰ واحد مربوط به 
درس های پایه و تخصصی رشته، دانشجو حدود ۱۰۰ 
واحد از رشته اصلی را می گذراند و بقیه آن را به عنوان 
درس های انتخابی از یک رشــته دیگر خواهد گذراند. 
لذا گشــایش و فضایی برای دانشــجو ایجاد می شود 
تا بتواند در رشــته دیگری نیز تحصیــل کند که از آن 
به عنوان »بســته آموزشی فرعی« نام می بریم. واحدهای 
بســته فرعی با راهنمایی گروه انتخاب دانشجو از سایر 
رشته های کارشناسی که در دانشگاه اجرا می شود، اخذ 

خواهد شد.
دکتر حســینی با اشاره به اینکه در راستای تحقق برنامه 
سوم دانشگاه، برنامه درسی دووجهی دوره کارشناسی 
در شوراهای مختلف دانشــگاه مورد بحث، بررسی و 
تصویب قرار گرفت. تاکید کرد: »از آنجا که دانشــگاه 
تهران دانشگاهی جامع است، اجرای این طرح به خوبی 

  دکتر حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران:

دوره های دووجهی ویژه مقطع کارشناسی دانشگاه تهران
از ترم آینده اجرا می شود

دانشجویان می توانند در یک رشته اصلی و یک رشته فرعی تحصیل کنند

دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران، 
در گفت وگو با لیال احمدی، به تبیین ابتکار راه اندازی 

دوره های دووجهی در دانشگاه تهران پرداخت.
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در آن امکان پذیر اســت. مدت ها روی این بسته مطالعه 
صورت گرفتــه و در قالب یک آیین نامــه به تصویب 
شوراهای مربوط رسیده و از شــهریور سال گذشته به 
واحدها ابالغ و بر این اساس از پردیس ها و دانشکده ها 
درخواســت شد که برنامه درسی رشــته خود را مورد 
بازنگری قرار دهند و خوشبختانه اقدامات خوبی توسط 

واحدها در این خصوص به عمل آمد«.
معاون آموزشــی دانشگاه با اشاره به اینکه این برنامه در 
رشــته ها و برنامه های مختلف مــورد توجه قرار گرفته 
است، افزود: »۱۰۰ رشته در مقطع کارشناسی در مرحله 
اجرا داریم که 7۰ رشــته مورد بازنگری و در شــورای 
برنامه ریزی دانشــگاه مورد تأیید قرار گرفت و در حال 
برنامه ریزی بــرای اجرای این مدل از نیم ســال آینده، 
یعنی ترم دوم )بهمن( ســال 99 در دانشــگاه هستیم و 
دانشجویان ورودی 98 می توانند در ترم آینده بر اساس 
ایــن مدل انتخاب واحد نماینــد و عالوه بر واحدهای 
رشــته اصلی با هدایت گروه از بسته های فرعی تعریف 
شده که در ســایت معاونت آموزشی بارگذاری خواهد 

شد واحد انتخاب کنند«.
وی در پاسخ به تفاوت دوره های آموزشی کهاد و مدل 
دووجهی گفت: »در دانشــگاه تهران دوره های کهاد از 
گذشته وجود داشت، ولی در مقاطعی مورد کم توجهی 
قرار گرفت یا به خوبی برای دانشجویان تبیین نشد، ولی 
با گذشــت زمان این دوره ها مــورد توجه قرار گرفت. 
در دوره کهاد دانشــجو کل دروس برنامه رشــته خود 
را بایــد بگذراند، عالوه بر گذراندن واحدهای رشــته 

خود، می تواند 24-۱8 واحد از رشــته های دیگر را نیز 
بگذراند که گذراندن این تعداد واحد حدود یک نیمسال 
به طول دوره را اضافه می کند و به عالوه باید شــهریه 
دروس اضافی اخذ شده را بپردازد، اما در مدل دووجهی 
دانشجو بابت انتخاب واحد از رشته های دیگر هزینه ای 
نمی پــردازد، طــول دوره تحصیل افزایــش نمی یابد و 
همچنیــن انتخاب واحــد در قالب یک بســته فرعی 
به صــورت هدفمند و در راســتای افزایش مهارت های 
کاربــردی، کارآفرینی و عالیق فردی دانشــجو خواهد 
بود. دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه جامع این پتانسیل 
را دارد که برای همه رشته ها این امکان را فراهم کند تا 
به دانشجو فرصت دهد تا مهارت خود را در رشته دیگر 

نیز افزایش دهد«.
دکتر حسینی با تاکید بر اینکه در انتخاب این مدل الزامی 
برای دانشجو وجود ندارد، افزود: »اگر دانشجویی وارد 
رشته ای شد و خواست تمام واحدهای رشته اصلی خود 
را بر اساس برنامه درسی بگذراند مشکلی وجود ندارد 
و این اقدام در واقع اختیاری برای دانشجو فراهم می کند 

که از سایر رشته ها هم انتخاب واحد کند«.
معاون آموزشی دانشــگاه تهران در پاسخ به چگونگی 
و نحــوه انتخاب واحــد در مدل جدیــد توضیح داد: 
»دانشجویان یک سال ورودی می توانند از نیمسال سوم 
تحصیلی، با مشورت استاد راهنما / مدیر گروه، یکی از 
بســته های آموزشی فرعی را انتخاب کنند. گروه مربوط 
به رشــته اصلی، مشاوره و برنامه ریزی را برای دانشجو 
انجام می دهد و یا دانشجو می تواند بخشی از دروس را 
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از رشته فرعی که ۱5 تا 2۱ است انتخاب کند و بنابراین 
انتخاب واحد از بســته فرعی از نیمسال سوم شروع و 
در طی دوره به اتمام می رســد به سنوات اضافه کشانده 

نمی شود و سرجمع واحدها نیز افزایش پیدا نمی کند«.
وی تاکیــد کرد کــه اجرای برنامه یاد شــده فرصت و 
شرایط مناسبی برای دانشجویان دانشگاه فراهم می کند 
تا عالوه بر تحصیل در رشته اصلی، بسته دروس معیّن 
از بسته آموزشی فرعی را نیز فراگیرند که باعث افزایش 
آموزش،  هدفمندســازی  دانش آموختگان،  قابلیت های 
افزایش مهارت هــای کاربــردی و افزایش خالقیت و 

نوآوری بین رشته ای خواهد شد.
دکتر حســینی افزود: »با توجه بــه ظرفیت و جامعیت 
دانشــگاه تهران، تنوع رشته ها و گستردگی دروس قابل 
ارائه در این دانشگاه، اجرای این برنامه درسی می تواند 
تأثیر بسزایی بر توان افزایی دانشجویان و دانش آموختگان 

دانشگاه داشته باشد«.
معاون آموزشی دانشــگاه در پاسخ به این سوال که در 
صورت اعــالم انصراف دانشــجو از ادامه تحصیل در 
بسته آموزشــی فرعی دانشــکده چه تصمیمی خواهد 
گرفــت تصریح کرد: »در صورت انصراف دانشــجو از 
ادامه تحصیل در بسته آموزشی فرعی، دانشکده / گروه 
آموزشی رشته اصلی اختیار دارد واحدهای گذرانده شده 
از دروس بسته آموزشــی فرعی را به عنوان واحدهای 

اختیاری رشته اصلی بپذیرد«.
وی با تاکید بر اینکه دوره های دووجهی دوره کارشناسی 
دانشــگاه تهران برای حدود 7۰ رشته فعال شده است، 

افزود: »واحدها و نمرات اخذ شده از بسته های آموزشی 
فرعی ســایر رشــته ها مانند درس های رشته اصلی در 
کارنامه دانشــجو ثبت در میانگین نیمســال و همچنین 
میانگین کل محاســبه خواهد شــد و در پذیرش بدون 
آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد 

نیز محاسبه می شود«.
دکتر حسینی در پایان ضمن ابراز امیدواری از اینکه این 
اقدام مورد استقبال دانشجویان عزیز قرار گیرد این مدل 
را اقدام خوبی توصیف کرد که مورد توجه دانشجویان 
قرار خواهد گرفت. وی افزود: »همواره دانشــجویانی 
بوده اند که عالقه داشــتند در رشته دیگری غیر از رشته 
انتخابــی تحصیل کنند، اما این امــکان برای آنها فراهم 
نبود. قطعًا این مدل برای دانشجویان یک مزیت است، به 
خصوص در دانشگاه تهران که ما مجری تمام رشته های 
کارشناســی هستیم که هم به عالقه مندی دانشجو توجه 
می شود و هم زمینه های کارآفرینی را افزایش می دهیم، 
اما نیاز اســت تا کارگاه هایی برای دانشــجویان برگزار 
شــود و یا اطالعاتی در اختیار دانشجو قرار می گیرد تا 

بتوانند بیشتر آشنا شوند«.
شایان ذکر است برنامه درسی دووجهی دوره کارشناسی 
مصوب برای دانشــجویان ورودی سال تحصیلی 99-
98 به بعد قابل اجرا اســت و دانشــجو بــا گذراندن 
کلیه واحدهای رشــته اصلی و بســته آموزشی فرعی، 
دانش آموخته رشته اصلی شناخته خواهد شد و گواهی 
بسته آموزشی فرعی نیز در کنار گواهی اصلی برای وی 

صادر می شود.
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 راهکارهای مجازی در شرایط کنونی بهترین گزینه 
است

وی گســترش راهکارهای مجازی در شــرایط کنونی را 
بهترین گزینه توصیف کرد و افــزود: »اما باید برنامه های 
هدفمند برای انطباق هر چه بهتر دانشــجویان و استادان با 
این روش را نیز در نظر گرفت و الزم است سایر بخش های 
دانشــگاه در جهت تغییر شیوه های آموزش و یادگیری در 
سطح دانشگاه همسو عمل کنند. برای این مهم، اولین قدم 
شناســایی چالش های اساسی مرتبط با آموزش و یادگیری 

در قالب پژوهش های کمی و کیفی است«.
دکتر حبیبا خاطرنشــان کرد: »این چالش ها صرفًا محدود 
به تغییرات سیســتم آموزشــی نبــوده و تمامی جنبه های 
زندگی دانشجویان از جمله وضعیت تحصیلی، بهداشت و 
تندرستی، سالمت روان، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی، 

وضعیت اقتصادی و معیشتی را در برمی گیرد. از این رو با 
ایجاد یک رابطه همدالنه تعامل و ارتباط مؤثر دانشــگاه با 
دانشــجو، توأم با ایجاد حس اعتماد و مسئولیت پذیری و 
بر اســاس مصوبه هیأت رئیسه »طرح همدلی« در دانشگاه 

تهران راه اندازی شده است«.
 

جنبه های  در  دانشجویان  غربالگری  و  شناسایی   
مختلف از اهداف این طرح است

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران در ادامه سخنان خود، 
همدلی و همراهی دانشگاه با دانشجویان در شرایط سخت 
و دشــوار فعلی و برقراری تعاملی مؤثر، پویا و مسئوالنه 
برای کاهش اضطراب و فشــار روانی ناشی از پیامدهای 
شــیوع بیماری کرونا، شناســایی و غربالگری دانشجویان 
از جنبه هــای مختلف همچون روان شــناختی، تحصیلی، 

 معاون دانشجویی دانشگاه تهران

»طرح همدلی« با هدف تقویت اعتماد بین دانشجویان 
و دانشگاه راه اندازی شده است

پیشگیری از بروز و تشدید مشکالت در دانشجویان از دستاوردهای این طرح است

دکتر ســعید حبیبا، معاون دانشــجویی دانشگاه، 
گفت: »طرح همدلی مرکز مشاوره دانشگاه تهران 
در قالب برنامه ســاختاریافته و هدفمند در جهت 
تحقق رسالت خود و تأمین و ارتقاء سطح بهداشت 
روانی دانشجویان، ایجاد فضایی همدالنه و تقویت 
اعتماد بین دانشجو و دانشگاه، شناسایی مشکالت 
دانشجویان و تالش برای رفع آنها و همچنین ارائه 

مختلف  بخش های  بــرای  کاربردی  راهکارهایی 
دانشگاه، راه اندازی شده است«.

با توجه به راه اندازی »طــرح همدلی« در دوران 
بحران کرونا در دانشگاه تهران، دکتر سعید حبیبا، 
معاون دانشــجویی دانشگاه، در گفت وگو با هدیه 
میرزایی، به تشــریح اهمیت اجــرای این طرح و 
همچنیــن اقدامات صورت گرفتــه در این زمینه 
پرداخــت و تصریح کرد: »این طــرح با ابتکار و 
اجرای مرکز مشاوره دانشــگاه تهران محقق شده 
است. باید گفت مراکز آموزشی از اولین نهادهایی 
بودند که به سرعت توانستند با ایجاد بسترهای الزم، 
آموزش ها را به فضای مجازی و از راه دور منتقل 
کنند و مسیری که بیشتر دانشگاه ها در حال حاضر 
در پیش گرفته اند، زنده نگه داشتن آموزش و جریان 

یادگیری از طریق آموزش از راه دور است«.
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اقتصادی و ارائه خدمات تخصصی در جهت رفع مشکالت 
و حل مسائل دانشجویان را از اهداف مهم این طرح برشمرد.
وی تصریح کرد: »اطالع از وضعیت ســالمت جســمانی 
دانشجویان و خانواده آنها، اطالع از وضعیت روان شناختی 
و نگرانی هــای احتمالی دانشــجویان، اطــالع از وضعیت 
اقتصادی، معیشتی و خانوادگی دانشجویان، اطالع از میزان 
رضایتمندی و تأثیرات شیوه آموزش از راه دور بر وضعیت 
تحصیلی دانشــجویان، شناســایی چالش های آموزش های 
مجازی، بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید ۱9 بر جنبه های 
مختلف زندگی دانشجویان و معرفی دوباره راه های متعدد 
دسترسی به خدمات مرکز مشاوره دانشگاه تهران )حضوری، 
سامانه مشورپ و مشاوره تلفنی( از جمله اقدامات صورت 

گرفته در این زمینه است«.
دکترحبیبــا، همچنین ارائــه خدمات حمایتــی اقتصادی، 
مشاوره و… به دانشــجویانی که خود و خانواده آنها درگیر 
بیماری کرونا بوده و نیازمند حمایت هستند، ارائه تسهیالت 
خرید تجهیزات آموزشــی همچون گوشی هوشمند، تبلت، 
اینترنت به دانشــجویان کمتربرخوردار و ساکن در مناطق 
محروم در راستای تحقق عدالت آموزشی، شناسایی نیازها، 
مسائل و مشکالت دانشجویان به دلیل تغییر شیوه آموزشی 
از حضوری به مجازی و انتقال آن به مســئوالن ذی ربط در 
دانشــگاه و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع مســائل 
دانشــجویان در حوزه هــای مختلفی همچــون تحصیلی، 
اقتصادی و روان شناختی را از دیگر فعالیت های این حوزه 

توصیف کرد.
 

  این طرح شامل تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل 
در دانشگاه تهران می شود

معاون دانشــجویی دانشــگاه تهران، بیان کرد: »جمع آوری 
اطالعات کمی و کیفی مــورد نیاز طرح، با روش مصاحبه 
تلفنی و با اســتفاده از یک پرسشــنامه 4۰ ســؤالی( نیمه 
ســاختاریافته) که توســط مرکز مشاوره دانشــگاه تهران 
تهیه شده، صورت گرفته اســت. در فاز اول و دوم اجرای 
این طرح که از خرداد ســال ۱399 آغاز شــد، در مجموع 
تعداد 33 هزار و ۱25 تماس با دانشــجویان گرفته شــده 
است. تعداد تماس های موفق منجر به مصاحبه در فاز اول 
برابــر با دو هزار و 7۰8 تماس و در فاز دوم برابر با نوزده 
هزار و 964 تماس بوده و در مجموع تعداد 22 هزار و 672 

مصاحبه کامل با دانشجویان انجام شده است«.

وی افزود: »این طرح، تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل 
در دانشگاه تهران که شامل دانشــجویان مقطع کارشناسی 
از ورودی ۱395 تا ۱398، دانشــجویان کارشناسی ارشد از 
ورودی ۱397 تا ۱398، دانشــجویان دکتری تخصصی از 
ورودی ۱395 تا ۱398 می شوند را در برمی گیرد. این حجم 
از مصاحبه توسط 69 متخصص رشــته های روان شناسی، 
مشــاوره و مددکاری و طی مدت سه ماه انجام شده است. 
در مجموع اجرای فاز دوم ایــن طرح، بیش از هفت هزار 

ساعت فعالیت صورت گرفته است«.
 

  ابتالی حدود 3۰ درصد دانشجویان و یا خانواده های 
آنها به بیماری کرونا

دکتــر حبیبا، در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار کرد: 
»بررســی کارشناسان مرکز مشاوره دانشــگاه تهران، نشان 
داد حدود 3۰ درصد دانشــجویانی که مورد مصاحبه قرار 
گرفته انــد خود و یــا اعضای خانواده آنهــا مبتال به کرونا 
شــده اند. از این میان 2۰ درصد فقط ابتالی خود دانشجو، 
56 درصد ابتــالی خانواده دانشــجو و 24 درصد ابتالی 

دانشجو و خانواده دانشجو بوده است.
به گفته معاون دانشجویی دانشــگاه، از بین افراد مبتال 87 
درصــد بهبود پیدا کــرده و 8 درصد در حــال طی دوره 
درمان هستند. همچنین متأسفانه پنج نفر از دانشجویان نیز 
بر اثر بیماری فوت شــده اند. حدود ۱7 درصد دانشجویان 
و خانواده های آنان که به بیماری کرونا مبتال شــده اند، در 
بیمارستان بستری شده و 83 درصد در منزل بستری و دوره 

درمان را طی کرده اند.
 

آموزش  سامانه  از  دانشجویان  مناسب  رضایت   
الکترونیک دانشگاه

وی در ادامــه ضمــن تبیین بررســی وضعیــت تحصیلی 
دانشــجویان در این طرح، اظهار کــرد: »در مصاحبه های 
انجام شده وضعیت تحصیلی دانشجویان و مواردی همچون 
میزان رضایت دانشجویان از ســامانه آموزش الکترونیکی 
دانشگاه و کیفیت تدریس استادان مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. این بررسی ها نشــان داد که در مجموع حدود 37 
درصد دانشجویان تا حد زیادی از سامانه آموزش الکترونیک 
دانشگاه رضایت دارند، حدود 35 درصد رضایت متوسط و 

بیش از 28 درصد رضایت کمی داشتند«.
دکتر حبیبا خاطرنشان کرد: »بیش از 48 درصد دانشجویان 
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از کیفیت تدریس استادان تا میزان زیادی رضایت دارند، 
36 درصد دانشجویان رضایت متوسط و تنها ۱5 درصد 
آنهــا رضایت کمــی از کیفیت تدریس اســتادان دارند. 
همچنیــن بیــش از 54 درصد دانشــجویان معتقدند که 
اتالف وقت در آموزش از راه دور کمتر است. حدود 82 
درصد دانشجویان نیز به تجهیزات و امکانات الزم برای 
حضــور در کالس های آنالین تا حد زیادی دسترســی 
داشــته و حــدود 57 درصد از نتایــج امتحانات تا حد 

زیادی راضی هستند«.
 

 بررسی وضعیت روان شناختی دانشجویان در طرح 
همدلی

معاون دانشــجویی دانشــگاه، بــا اظهار اینکــه وضعیت 
روان شــناختی دانشــجویان در این طرح بررســی شــده 
اســت، افزود: »این بررسی ها نشان داد، بیش از 3۱ درصد 
دانشجویان تا حد زیاد، 35 درصد به میزان متوسط و حدود 
34 درصد به میزان کم نگران ابتالی خود و اعضای خانواده 
به کرونا هســتند. بیش از 2۱ درصد دانشجویان در شرایط 
ناشــی از شــیوع بیماری کرونا تا حد زیاد و 3۰ درصد به 
میزان متوســط و حدود 49 درصــد به میزان کم اضطراب 

دارند«.
وی ادامــه داد: »بیش از 2۰ درصد دانشــجویان به دلیل 
شــرایط کرونا به میزان زیاد، حــدود 27 درصد به میزان 
متوسط و بیش از 53 درصد به میزان کم غمگین هستند و. 
حدود 32 درصد دانشجویان عنوان کرده اند که در شرایط 
فعلی تا حد زیادی به خدمات مشــاوره و روان شــناختی 
دسترسی دارند. همچنین مصاحبه با دانشجویان نشان داد 
که بیش از 48 درصد دانشــجویان نسبت به از بین رفتن 
شــرایط کرونا امیدواری زیاد داشته، بیش از 32 درصد تا 
حد متوسط امیدوارند و ۱9 درصد امیدواری کمی دارند«.
دکتر حبیبا، با اشــاره به مقایســه وضعیت روان شناختی 
دانشــجویان مذکر و مؤنث گفت: »در مجموع وضعیت 
روان شناختی دانشــجویان مذکر مناسب تر از دانشجویان 
مؤنث است. دانشجویان مؤنث اضطراب و نگرانی بیشتری 
دارند و عنوان کرده اند که دسترســی بیشتری به خدمات 
مشاوره و روان شــناختی دارند. اما امیدواری دانشجویان 
مؤنث و مذکر نســبت به رفع مشــکالت ناشی از کرونا 

تفاوت زیادی با هم ندارد«.

  پیشگیری از بروز و تشدید مشکالت در دانشجویان از 
دستاوردهای این طرح است

معاون دانشجویی دانشــگاه، با تأکید اینکه طرح همدلی، 
دستاوردهای مثبت بســیاری برای دانشجویان و دانشگاه 
داشــته، تصریح کرد: »این طرح، عالوه بر تقویت ارتباط 
مثبت بین دانشــجو و دانشــگاه توانســت با شناسایی و 
مداخله بهنگام در مشــکالت دانشــجویان در هر ســه 
ســطح پیشگیری از بروز و تشــدید مشکالت زیادی در 

دانشجویان جلوگیری کند«.
وی اظهار کرد: »تقویت حس ارزشمندی در دانشجویان و 
احساس تعلق به دانشگاه به جهت پیگیری در ایام شیوع 
کرونا، ایجاد حس مثبت و خوشــایند درک شــدن، ایجاد 
بستر مناسب برای ارتباط مؤثر دانشجویان با مرکز مشاوره 
دانشــگاه و شــکل گیری تصویر مثبت در دانشجویان از 
خدمات حمایتی مرکز مشــاوره، اطالع از خدمات آنالین 
مرکز مشاوره دانشگاه( سامانه مشورپ  )و مشاوره تلفنی 
و نحوه دسترســی به خدمات، همســوکردن دانشجویان 
با دانشــگاه و افزایش اعتماد آنان به اقدامات مســئوالنه 
و پاســخ گویانه دانشگاه، فراهم شــدن فرصتی برای بیان 

تجربیات و مشکالت در ایجاد احساس اعتماد و 

مرکز  به ویژه  دانشگاه  با  دانشجویان  بهتر  تعامل   
مشاوره از جمله پیامدهای مثبت این طرح است«.

دکتر حبیبا، همچنین در پایان سخنان خود، تحقق مهم ترین 
هدف طرح همدلی )ایجاد فضای همدالنه مابین دانشجو 
و دانشــگاه )به دنبال ثبت دل نوشته های دانشجویان و به 
اشتراک گذاشتن احساســات مثبت نسبت به اجرای این 
طرح در فضای مجازی مربوط به دانشــگاه، درخواست 
دانشجویان به تکرار طرح های مشابه طرح همدلی به منظور 
حفظ ارتباط مستمر و پویای دانشگاه با دانشجویان، تعامل 
مؤثر با دانشــجویان تحصیالت تکمیلــی و بهره گیری از 
نظرات تخصصی آنان در جهت رفع چالش های پیش رو، 
شناسایی چالش های آموزشی و … دانشجویان به تفکیک 
مقطع و دانشکده، شناسایی زودهنگام دانشجویان درگیر 
با ویروس کرونا و ارائه خدمات حمایتی الزم، شناســایی 
4۰3 نفر از دانشــجویان با مشــکالت مختلف تحصیلی، 
اقتصادی، روان شــناختی و ارائه خدمات حمایتی الزم را 

از دیگر دستاوردها و پیامدهای مثبت این طرح دانست.
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رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با بیان اینکه دوره 
MBA روان شناســی صنعتی و ســازمانی با چنین برنامه و 
رویکردی برای نخستین بار است که برگزار می شود، گفت: »در 
این دوره، برنامه ها به گونه ای تدوین شده است تا هم نیازهای 
روان شــناختی و هم رویکردهای منابع انسانی و مدیریتی را 
تشریح کند، چون این دو مسأله باید با یکدیگر تلفیق شوند تا 

بحث روان شناسی صنعتی و سازمانی شکل گیرد«.
 دکتر الهه حجازی موغاری، رئیس دانشــکده روان شناسی و 
علوم تربیتی در گفت وگو با روابط عمومی دانشــگاه تهران 
ضمــن اعالم این خبر گفت: »در اوایــل بهمن ماه ۱398 در 
مورد انجام یک کار مشــترک بین دانشــکده ای، با دانشکده 
مدیریت مذاکراتی صورت گرفت و پیشنهاد برگزاری دوره 
MBA روان شناسی صنعتی و سازمانی مطرح شد. این ایده 
بســیار خوبی بود، به این دلیل که تا کنون چنین دوره ای در 
دانشــگاه تهران برگزار نشــده بود، به خصوص با برگزاری 
ایــن دوره، پیوندی در مباحث مربوط به منابع انســانی بین  

رشته های روان شناسی و مدیریت ایجاد می شد«.
وی افزود: »از این رو برنامه های مورد نیاز تنظیم و برای دفتر 
آموزش های آزاد دانشگاه ارسال شد که خوشبختانه توانستیم 
در این زمینه مجوزهای الزم را اخذ کنیم. هدف ما بر این بود 
تا این کار به صورت رســمی بین دو دانشکده روان شناسی و 
مدیریت صورت گیرد، به همین دلیل توانستیم در مرداد سال 
جاری تفاهم  نامه ای را با دانشــکده مدیریت منعقد کنیم که 
یکی از مفاد آن برگزاری دوره MBA روان شناسی صنعتی 
و سازمانی بود. شاید بتوان گفت این برای نخستین بار است 
که در دانشگاه تهران و به ویژه در کمیسیون علوم اجتماعی و 
رفتاری، برای تحقق فعالیت های علمی تفاهم نامه ای بین دو 

دانشکده منعقد شده است«.
دکتــر حجازی موغاری در ادامه بــه تبیین نحوه برگزاری و 
راه اندازی این دوره پرداخت و خاطرنشان کرد: »پس از انجام 
مقدمات اولیه برای برگزاری این دوره ، فعالیت و اقدامات الزم 
برای جذب دانش پذیر آغاز شــد. با توجه به اینکه دوره های 
MBA به گونه ای کاربردی هســتند، هــدف خود را بر این 
رویکرد نهادیم تا اشــخاصی را که در صنایع و شرکت های 

مختلف شــاغل هســتند را به عنوان دانش پذیر جذب کنیم. 
خوشبختانه این موضوع محقق شد و بعد از بررسی پرونده 
داوطلبان، توانستیم 25 داوطلب واجد شرایط را انتخاب کنیم 
که در یک جلسه ای با حضور ۱7 نفر از آنان برنامه های دوره 
ارائه و استادان معرفی شدند. امیدوارم در اسفند سال جاری 

بتوانیم کالس های مربوط را نیز برگزار کنیم«.
رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با بیان اینکه دوره 
MBA روان شناســی صنعتی و ســازمانی با چنین برنامه و 
رویکردی برای نخستین بار است که برگزار می شود، اظهار 
کرد: »این دوره ممکن است توسط سازمان ها و یا ارگان های 
دیگر هم برگزار شود، لذا ما در دانشگاه تهران آن را به صورت 
رســمی و تحت نظارت سیســتم آموزش عالی و در مقاطع 
کارشناسی ارشــد و دکتری برگزار می کنیم که رویکردهای 
علمی خــاص خــود را دارد. در بحث صنعت نیز شــاید 
دوره های روان شناسی در بخش های منابع انسانی برگزار شده 
باشد، اما با توجه به برنامه های تدوین شده، می توان اظهار کرد 
این نخســتین دوره ای است که با چنین رویکردی و با ارائه 
گواهی دانشگاه تهران به دانش پذیران راه اندازی شده است«.

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با تأکیــد دوباره بر 
کاربــردی بودن این دوره عنوان کــرد: »در اغلب دوره های 
دانشگاه تهران، مسائل نظری مطرح می شود، اما در این دوره 
از ابتدا بحث های کاربردی مورد توجه است. به طور مثال یک 
مدیر منابع انسانی باید چه رویکردی اتخاذ کند تا کارمندان 
و کارکنان مجموعه در بهترین شرایط قرار گیرند، یعنی یک 
مدیر باید بتواند در زمینه مدیریت منابع انسانی و در مباحث 

مربوط به روان شناسی شناخت الزم را کسب کند«.
دکتر حجازی موغاری با تشریح زمینه های کاربردی برگزاری 
دوره MBA روان شناســی صنعتی و ســازمانی بیان کرد: 
»دانش پذیران این دوره ، باید به حدی توانمند شوند که بتوانند 
فعالیت هایی در زمینه های مختلف چون برگزاری آزمون های 
شخصیتی را انجام دهند و بحث های ارتباط انسانی را نیز به 
خوبی فراگیرند. همچنین بتوانند در بحث های منابع انسانی 
احاطه کامل بر روی موقعیت ها و شــرایط داشــته باشــند. 
می توان گفت این نخستین دوره ای است که بدین محتوا و با 

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی:

دوره MBA روان شناسی صنعتی و سازمانی 
در دانشگاه تهران برگزار می شود
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یک رویکرد علمی کاربردی تدوین شــده است . واحدها و 
برنامه هایی که در این دوره لحاظ شده در آموزش های مشابه 
دیگر ارائه نمی شود و اســتادانی که این درس ها را تدریس 
خواهند کرد نیز در زمینه های تخصصی خود از تبحر و دانش 

الزم برخوردار هستند«.
رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی خاطرنشان کرد: 
»برای اینکه دانش پذیران بتوانند از برنامه های ارائه شده بهتر 
بهره مند شوند، نیازمند آن است که یک زمینه ذهنی را درباره 
مطالب ارائه شده داشته باشــند. از این رو در این دوره فقط 
فارغ التحصیالن رشــته های روان شناسی، تمامی گرایش های 
مدیریت، جامعه شناسی و مهندسی صنایع می توانند شرکت 
کنند؛ یعنی دانش پذیران باید پیش زمینه های الزم را داشــته 
باشــند و دوره های MBA روان شناسی صنعتی و سازمانی 
ایــن امکان را برای آنان فراهــم می کند تا بتوانند بحث های 

نظری را به کاربرد تبدیل کنند«.
وی با اظهار اینکه این دوره 24۰ ســاعت است و ۱۰ ساعت 
آن نیز برای پروژه در نظر گرفته شده است، گفت: »دانش پذیر 
حتماً باید یک پروژه را در داخل ســازمان خود انجام دهد، 
بنابراین زمان این دوره شاید حدود یکسال تحصیلی به طول 
انجامد. درس های دوره های MBA روان شناسی صنعتی و 
سازمانی ترکیبی است و برای هر یک از رشته های روان شناسی 
و مدیریت هشت درس در نظر گرفته شده است. برای ارائه 
این درس ها تقســیم کار صورت گرفتــه، بدین صورت که 
درس های مربوط به روان شناســی توسط استادان دانشکده 
روانشناســی و علــوم تربیتی و درس هــای مدیریتی را نیز 
استادان دانشکده مدیریت تدریس خواهند کرد. ولی پیشنهاد 
ما این است که در جریان دوره از استادانی که در این زمینه ها 
موفق بوده اند و در ارتباط با جامعه و صنعت عملکرد مثبتی 

داشته اند، برای همکاری دعوت به عمل آید«.
دکتر حجازی موغاری با اشــاره به تالش بــرای برگزاری 
موفق این دوره به عنوان نخســتین دوره روان شناسی صنعتی 
و ســازمانی در دانشــگاه تهران افزود: »این نخستین دوره با 
این عنوان اســت که در دانشــگاه تهران برگزار می شود، به 
همین دلیل برای ما خیلی اهمیت دارد و برای موفق بودن آن 
تالش داریم تا از بهترین تخصص ها در زمینه روان شناســی 
و مدیریت بهره مند شــویم. همچنیــن در نظر داریم، اگر در 
برگزاری MBA روان شناسی صنعتی و سازمانی موفق بودیم 
دوره DBA آن را نیز برگزار کنیم. در رشته های روان شناسی 
تقاضا برای بحث های شــناختی زیاد است و امیدواریم که 
بتوانیم یک دوره MBA در زمینه روانشناســی شناختی نیز 

ارائه دهیم که البته سازوکارهای خود را خواهد داشت و این 
برنامه در دست بررسی است«.

رئیس دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی با تأکید اینکه 
عملکرد ما در برگزاری این دوره ها، بیشتر تقاضامحور است، 
بیان کــرد: »در دوره های آموزش هــای آزاد به ویژه مباحث 
روان شناســی تقاضامحور بودن باید مورد توجه قرار گیرد تا 
بتوانــد دانش پذیر را جذب کند. برگزاری دوره های تکراری 
دیگر مورد اســتقبال نیست، البته در حال حاضر این دوره ها 
دیگر به صورت کارگاه های آموزشــی برگزار می شوند، اگر 
تقاضا برای برگزاری دوره های بلندمدت دریافت کنیم، برای 

طراحی آنها حتماً اقدام های الزم انجام خواهد گرفت«.
وی تاکید کرد: »در بحث سازمان ها تعلق و هویت سازمانی 
خیلی اهمیت دارد و در دوره های رســمی به این مسأله زیاد 
پرداخته نمی  شود، اما چون می دانیم یکی از مسائل عمده ای 
که منجر می شــود تــا عملکرد کارکنان در ســازمان ها بهتر 
شــود، تعلق سازمانی و هویت حرفه ای است، مبنای یکی از 
درس های ارائه شــده در دوره را این موضوع قرار داده ایم. 
نحوه ارائه درس ها دراین دوره ، به مسائلی بازمی گردد که در 
یک ســازمان و یا نهاد مطرح است و تمامی درس ها با این 
رویکرد نوشته و ارائه می شــوند. ما نمی خواهیم بحث های 
نظــری را برای افرادی مطرح کنیم که سال هاســت در یک 
حوزه مشغول به کار هستند، هدف دوره های آموزش آزاد به 
خصوص بحث روان شناسی صنعتی و سازمانی این است که 

حل مسأله کند«.
وی در پایان ســخنان خود خاطرنشــان کرد: »پیشنهاد من 
این اســت که همچون تفاهم نامه منعقده بین دانشکده های 
روان شناســی و علوم تربیتی و مدیریت، دیگر دانشکده ها و 
پردیس های دانشــگاه نیز برای برگزاری دوره های مشترک 
و بهره مندی از توانمندی هــای متقابل چنین تفاهم نامه هایی 
را منعقد کنند که این رویکــرد هم برای دانش پذیران و هم 

دانشکده ها ثمرات مثبت و مؤثری را همراه خواهد داشت«.
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دو طرح دانشــگاه تهران از ســوی معاونت پژوهشی و 
فناوری دفتر ارتباط بــا جامعه و صنعت وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری در فهرســت طرح هــای صنعتی 

برگزیده کشور قرار گرفت.
 دو طرح شبیه ســازی آیروترمودینامیکــی توربین گاز 
4۰MGT و خدمــات مشــاوره پژوهشــی طراحی و 
ســاخت اینورتر فتوولتائیک ســه فاز متصل به شبکه با 
توان ۱۰ کیلووات که توســط محققان دانشــگاه تهران 
انجام شده است، در فهرست طرح های صنعتی برگزیده 

کشور قرار گرفت.
طــرح شبیه ســازی آیروترمودینامیکــی توربیــن گاز 
4۰MGT، توســط دکتر وحید اصفهانیان، عضو هیأت 
علمــی دانشــکده مکانیک پردیس دانشــکده های فنی 
دانشــگاه تهران، انجام گرفته است. بر اساس این طرح، 
کلیه زیرســاخت های نرم افزاری مورد نیاز برای طراحی 
اجزای اصلــی توربین گاز برای برآورد دقیق از تخمین 
عملکــرد هر جز شــامل ورودی، کمپرســور، محفظۀ 
احتراق، توربین و نازل و همچنین برآوردی از عملکرد 
کلی توربین محاســبه می شــود که این محاسبات باید 
 Off( هم در نقطه طراحــی و هم در نقاط خارج طرح

Design( انجام شود.

همچنین طرح خدمات مشــاوره پژوهشــی طراحی و 
ساخت اینورتر فتوولتائیک سه فاز متصل به شبکه با توان 
۱۰ کیلووات، توسط دکتر شاهرخ فرهنگی، عضو هیأت 
علمی پیشکســوت دانشکده مهندســی برق و کامپیوتر 
پردیس دانشــکده های فنی دانشگاه تهران، انجام گرفته 
اســت. بر اســاس این طرح، اینورتر فتوولتائیک متصل 
به شــبکه یکی از اجزای اصلی نیروگاه های فتولتائیک 
است که استحصال انرژی از مزارع خورشیدی و تزریق 
آن به شبکه برق را به عهده دارد. در این طرح، طراحی 
و ســاخت یک اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه سه 
فــاز با توان ۱۰ با توجه به چالش های کاهش جریان مد 
مشترک، کنترل توان راکتیو و گذر از خطای کمبود ولتاژ 

کیلووات انجام شده است.
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری هرساله اقدام به شناسایی و تدوین قراردادهای 
برگزیده دانشــگاه ها و پژوهشگاه های کشور می کند. در 
ســال جاری نیز نزدیک به ۱2۰ طرح از دانشــگاه ها و 
پژوهشگاه ها وزارت علوم، جمع آوری شده که ماحصل 
آن در مجموعــه ای تحــت عنوان »طرح هــای صنعتی 
برگزیده دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشور« تدوین 

شده است.

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دو طرح دانشگاه تهران در فهرست طرح های صنعتی 
برگزیده کشور قرار گرفت
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در جلسه کمیته ناظر بر نشریات

با درخواست صدور پروانه انتشار ۱۰ نشریه دانشجویی موافقت شد

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات، با درخواست صدور پروانه 
انتشار ۱۰ نشریه دانشجویی در دانشگاه تهران موافقت شد.
 در جلســه کمیتــه ناظر بر نشــریات دانشــجویی که،۱5 
بهمن ۱399، در ســالن امیرکبیر برگزار شد، با درخواست 
پروانه انتشــار نشــریات آوای پردیس به صاحب امتیازی 
شورای صنفی، زیست سپهر به صاحب امتیازی انجمن علمی 
محیط زیست، پرســپکتیو به صاحب امتیازی انجمن علمی 
فضای سبز، دلتا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی 
بین رشته ای ترویج علم، همووت به صاحب امتیازی انجمن 
علمی دانشــجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشــکی، مهمان 
ناخوانــده به صاحــب امتیازی انجمن علمی دانشــجویی 
انگل شناسی، حســابداری و فناوری های نوین به صاحب 
امتیازی علیرضا احسنی طهرانی، Green Techبه صاحب 
امتیازی بهزاد اکبری، سو به صاحب امتیازی اسماعیل خزایی 
و نوروساینس به صاحب امتیازی انجمن علمی بین رشته ای 

پردیس البرز موافقت شد.
همچنین با درخواســت تغییــرات در نشــریه پژوهان به 
سردبیری جواد رضایی، ژینکو )تغییر نام نشریه به آوند( به 
صاحب امتیازی انجمن علمی دانشــجویی علوم و مهندسی 
باغبانی؛ ســاعی بــه صاحب امتیازی انجمــن علمی گروه 
جنگلداری و اقتصاد جنگل؛ سی سنگان به صاحب امتیازی 
انجمن علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل؛ جاده عدالت 

به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی پردیس؛ دغدغه سبز به 
صاحب امتیازی بسیج دانشــجویی؛ آینه به صاحب امتیازی 
بســیج دانشجویی؛ صنعت و غذا به صاحب امتیازی انجمن 
علمی دانشــجویی مهندسی ماشــین های غذایی؛ گفتمان 
امروز به صاحب امتیازی انجمن اســالمی دانشجویان؛ قدم 
به صاحب امتیازی انجمن اســالمی دانشــجویان مستقل؛ 
علوم سیاســی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی 
علوم سیاســی؛ راســتان به صاحب امتیازی کانون قرآن و 
عترت دانشجویان؛ فرآیند به صاحب امتیازی انجمن علمی 
دانشجویی مهندسی شیمی؛ پایدیا به صاحب امتیازی امیررضا 
فکری؛استصحاب به مدیرمسئولی سیده مهسا موسوی فرد؛ 
فقه پویا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشــجویی فقه و 
مبانــی حقوق؛ دنیای صفر و یک به صاحب امتیازی انجمن 
علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر؛ سره به صاحب امتیازی 
انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی؛ ندا به مدیرمسئولی 
زهرا امیرحســینی، آوای زمین بــه صاحب امتیازی انجمن 
علمی دانشجویی زمین شناسی و مراقبت به صاحب امتیازی 

انجمن اپیدمیولوژی موافقت شد.
در این جلسه با درخواست اعطای امتیاز حرفه ای به نشریه 
چرخه نیز موافقت شد. همچنین مقرر شد، بنا بر درخواست 
نشریات دانشجویی امکان انتشــار الکترونیک نشریات در 

سامانه stdpubut.ac.ir فراهم شود.
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کتاب سرو ماندگار )شهید قاسم سلیمانی در 
شــعر معاصر عربی( به همت دکتر عزت مأل 
ابراهیمی، اســتاد تمام گروه آموزشی زبان و 
ادبیات عربی دانشگاه تهران؛ پرستو قیاسوند 
و معصومه تقی زاده تدوین و ترجمه شــده و 
در 3۱2 صفحه توســط انتشارات تواناگستر 
منتشر شده اســت.در بخشی از مقدمه کتاب 

آمده است:
شاعران معاصر عرب با استفاده از سروده های 
حماســی خود، ضمــن بیان احساســات و 

عواطف درونی خویش نسبت به شهید بزرگوار و هم رزمان 
ایشــان، به نشــر و ترویــج فرهنگ مقاومت و شــهادت 
پرداخته انــد. مهم ترین بن مایه های این ســروده ها عبارت 
اســت از: بیان رشادت های شــهید، ابراز انزجار نسبت به 
توســعه طلبی های آمریکا، ترویج فرهنگ شــهادت و ایثار، 
وطن دوستی، تقویت روحیه جهاد در میان توده های مردمی، 
استعمار و استبدادســتیزی. لذا این مجموعه بر آن است تا 
به تصویر ســیمای بزرگ مرد ایران زمین، سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی، در آیینه شــعر معاصر عربی بپردازد؛ همان 
رادمــردی غیور از دیار کریمان که سیدالشــهدای مقاومت 

لقب یافــت و رهبر معظم انقالب اســالمی 
درباره ایشان فرمودند »شهید سلیمانی چهرۀ 
بین المللی مقاومت اســت و همۀ دل بستگان 

مقاومت خونخواه اویند«.
همچنین نگارندگان این کتاب درباره چگونگی 
جمع آوری اشــعار این مجموعه خاطرنشــان 
کردند: »از آغاز شهادت شهید سلیمانی اندیشه 
گردآوری، ترجمه، بررسی و تحلیل جنبه های 
زیباشناسانه اشعاری که در خصوص شهادت 
»سردار دل ها« توسط شــاعران سراسر جهان 
عرب سروده شده اســت، در ذهن نگارندگان این مجموعه 
قوت گرفت. ازاین رو برای گردآوری قصائد موجود و یافتن 
سروده های شاعران عرب، نخست به سراغ سایت های متعدد 
اینترنتی رفته و سپس با شماری از سرایندگان این اشعار در 

فضای مجازی ارتباط برقرار کردیم«.
امید اســت این کتاب شروع خجســته ای باشد برای انجام 
پژوهش هــای هر چه بیشــتر در زمینه ادبیــات مقاومت با 
محوریت بزرگداشت مقام واالی سردار شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی )اعلی اهلل مقامه(؛ چه، ما زنده به آنیم که آرام 

نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست.

در انتخابــات دومین دوره اتحادیــه انجمن های علمی 
دانشــجویی الهیات کشــور، ســیده نرگس حســینی، 
دانشجوی دانشــکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه 

تهران، به عنوان دبیر اتحادیه انتخاب شد.
انتخابات دومین دوره اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی 
الهیات کشور، 5 بهمن ۱399، به صورت مجازی از طریق 
سامانه جامع مجمع های انتخاباتی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری برگزار شــد. در ایــن دوره از انتخابات حدود 
6۰ نفر از اعضای انجمن های علمی دانشــجویی الهیات 

دانشگاه های کشور حضور داشتند.

دانشــکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران با سه 
نماینده از انجمن های علمی فقه و مبانی حقوق اسالمی، 
ادیــان و عرفان تطبیقی و علوم قــرآن و حدیث در این 
انتخابات شرکت داشت. در نهایت و با رأی اعضا، سیده 
نرگس حســینی، دبیر انجمن علمی دانشــجویی ادیان 
و عرفــان تطبیقی به عنوان دبیر اتحادیه و محمدحســن 
روزبهانی، عضو انجمن علمی دانشــجویی فقه و مبانی 
حقوق اسالمی، به عنوان عضو شــورای مرکزی دومین 
مجمع اتحادیــه انجمن های علمی دانشــجویی الهیات 

انتخاب شدند.

انتخاب دانشجوی دانشگاه تهران به عنوان دبیر 
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی الهیات کشور

انتشار کتاب »سرو ماندگار«

کتابی در وصف شهید قاسم سلیمانی در اشعار معاصر عربی
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با هدف همکاری های علمی و پژوهشی، پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه تهران با شرکت معماران توسعه صنعت 

آلومینیوم تخت جمشید تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.
 این تفاهم نامه همکاری با هدف اســتفاده بهینه از پتانســیل 
موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی و پژوهشی طرفین 
در زمینه همــکاری برای ایجاد و بهره برداری از گلخانه های 
پیشرفته با ســرمایه گذاری شرکت و حمایت علمی پردیس 
۱3بهمن  ۱399، بین دکتر ســید حســین گلدانساز، رئیس 
پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مهندس 
طاهر جمالی، مدیرعامل شــرکت معماران توســعه صنعت 

آلومینیوم تخت جمشید، به امضا رسید.
دکتر گلدانساز، رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، در 
این جلسه با اشاره به ظرفیت و پتانسیل های پردیس، گفت: 
»امسال یکصد و بیستمین سالگرد تأسیس پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. باید گفت در دنیا قدمت 
دانشگاه ها به عنوان یکی از افتخارات آنها محسوب می شود 
و همچنیــن قدمت می توانــد بیان کننده میــزان تجربه یک 
مجموعه باشد. در این پردیس، همه گروه های کشاورزی و 
منابع طبیعی فعالیت دارند کــه این موضوع خود به گونه ای 

نشان دهنده گستردگی ظرفیت های پردیس است«.
وی افزود: »با توجه به رویکرد دانشــگاه در سال های اخیر، 
پردیس نیز در تالش است تا بتواند با بخش های خصوصی 
کار مشترک انجام دهد. ما به عنوان دانشگاه تهران و یک نهاد 
دولتی ظرفیت هایی داریم و زمانی که این ظرفیت ها در کنار 
امکانات بخش خصوصی قرار گیرد، طبیعتاً کارهای مثمر و 

مطلوبی صورت خواهد گرفت«.

دکتر گلدانســاز در ادامه ســخنان خود به تبیین بخش ها و 
ظرفیت های مختلــف پردیس پرداخت و اظهــار کرد: »در 
این پردیس مجموعه بســیار خوبی از فعالیت های علمی و 
پژوهشی قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم در زمینه های مختلف 
همکاری داشته باشیم، کار خوب و پایدار کاری است که در 

آن سود و منفعت برای طرفین لحاظ شود«.
برگــزاری دوره های آموزشــی کوتاه مــدت و کارگاه های 
آموزشی، انجام پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی و یا توافق شده 
با شرکت در قالب رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد، 
ارائه خدمات مشاوره در انجام پروژه های طراحی و ساخت 
گلخانه هــای مدرن، همــکاری در ارزیابی محیط زیســتی 
پروژه های شرکت، اولویت قراردادن پایان نامه های تحصیالت 
تکمیلی در راستای موضوع تفاهم نامه و دعوت از متخصصان 
شــاغل در شــرکت برای حضور در ســمینار های علمی و 
جلســات دفاعیه پایان نامه های مرتبط با فعالیت شــرکت از 
جمله رویکردهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

تهران در تفاهم نامه منعقده است.
همچنین بررســی پروژه های تحقیقاتی پیشــنهادی پردیس 
مرتبط با فعالیت های شــرکت و تأمیــن مالی آنها، حمایت 
مالی از پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس، 
تهیه مســتمر عناوین تحقیقاتی مورد نیاز شــرکت و ارسال 
آن به پردیس، زمینه ســازی امکان بازدیدهای علمی محققان 
و دانشــجویان پردیس از شــرکت و فراهم کردن امکانات 
برگزاری دوره ها و کارگاه های مشترک را می توان از تعهدات 
شــرکت معماران توسعه صنعت آلومینیوم تخت جمشید در 

این تفاهم نامه برشمرد.

با هدف توسعه همکاری ها با بخش خصوصی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با شرکت معماران توسعه 
صنعت آلومینیوم تخت جمشید تفاهم نامه همکاری منعقد کرد
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 بــا حضور دکتــر محمود نیلــی احمدآبــادی، تفاهم نامه 
همکاری بین دانشگاه تهران و هیأت »حمایت از کرسی های 

نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی« امضا شد.
این تفاهم نامه همکاری ششم بهمن ۱399، با هدف واسپاری 
امــور اجرایی و مدیریت شــورای تخصصی علوم عقلی از 
ســوی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 
نقد و مناظره به دانشــگاه تهران و گسترش همکاری های دو 
جانبــه، بین دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه 
تهران و دکتر عبدالحسین خسروپناه، رئیس دبیرخانه هیأت 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی، به 

امضا رسید.
دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در این جلسه با 
اشاره به اهمیت موضوع تفاهم نامه منعقده گفت: »از دیدگاه 
دانشگاه، هیچ دانشجوی دکتری نمی تواند فارغ التحصیل شود، 
مگر اینکه نوآوری و خالقیت داشته باشد. به نظر می رسد، در 
ذات دانشــگاه نوآوری نهفته است. باید گفت ارائه نظریه در 
حوزه علوم تجربی تا حدودی راحت تر از سایر حوزه هاست، 
به دلیل اینکه نظریه ها و فرضیه های ارائه شــده در نشریات 
معتبر، در سطح ملی و بین المللی داوری می شوند و همچنین 
بسیاری از مقاله هایی که در این نشریات منتشر می شوند، اکثراً 

نوآوری را در درون خود دارند«.
وی افزود: »منتهی در حوزه های علوم انســانی و اجتماعی، 
فعالیت و انتشارات بیشتر داخلی است، یعنی فرصت انتشار 
بین المللی یا فراهم نشــده و یا اینکه خیلی مورد توجه قرار 
نگرفته اســت. شاید به همین دلیل، تبیین این مسأله که کدام 
فعالیت ها می توانند در این حوزه ها شکل نوآوری و یا نظریه 
به خود گیرند، برای ما ســخت تر شده و ناچاراً یکسری از 

فرآیندها را برای آنها در نظر گرفته  ایم«.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: »وقتی تحوالت اروپا را 
بررسی می کنیم، متوجه می شویم ابتدا نظریه جدیدی مطرح 
شــده و بعد تحوالت صورت گرفته است. ما هم در جامعه 
خود اگر به دنبال تحوالت و پیشــرفت بیشــتر هستیم، باید 
همواره یک پشــتوانه نظری وجود داشته باشد و البته مسأله 
مهم این اســت که برای پیاده سازی نظریه مطروحه، جامعه 

باید آن را بپذیرد«.
دکتر نیلی احمدآبادی با تأکید اینکه در دانشگاه ها این حوزه 
باید بیشــتر تقویت شــود، گفت: »افزایش تعداد نظریه های 
قابــل قبول می تواند به عنوان یکی از افتخارات جامعه علمی 
ایران مورد توجه قرار گیرد. در تاریخ هم مشــاهده می شود، 
وقتی که حکومت ها و شرایط اجتماعی مناسب فراهم است، 
دانشــمندان و نظریه های بســیاری ظهور پیدا می کنند. البته 
دانشگاه تهران، نقش تعیین کننده ای دارد و امیدوارم در کنار 
دیگر نهادها و امکانات بتوانیم در این زمینه شــرایط الزم را 

فراهم آوریم«.
وی با انتقاد از نحوه پذیرش دانشجو و شیوه تدوین آیین نامه 
ارتقا اظهار کرد: »سیســتم پذیرش دانشــجو در کشــور ما 
به گونه ای است که در ورود بسیار سخت گرفته می شود، اما 
متأسفانه بر روند خروجی دانشگاه ها آن گونه که باید نظارت 
وجود ندارد. یکی از مشکالت این رویکرد آن است که منجر 
شــده تا دانشجویان بعضاً در رشته هایی که عالقه و استعداد 
ندارند، مشغول به تحصیل شوند. نکته دیگر مسأله ای است 
کــه در بحث تدوین آیین نامه ارتقا وجود دارد که باید مورد 
بررســی و بازبینی قرار گیرد، دانشــگاهی همچون دانشگاه 
تهران اجازه پذیرش دانشــجو، جذب هیأت علمی و تدوین 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران
 و هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی
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آیین نامه ارتقا ندارد«.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: »تمامی این مسائل 
در کنــار یکدیگر باعث شــده تا در دانشــگاه ها 
نظریه هــا و تحوالت مثبت و ســازنده کمتر ارائه 
شــوند. باید گفت با ایــن محدودیت ها ما فقط 
به گونه ای داریم امور را اداره می کنیم و علم دانش 
را توسعه نمی دهیم. بر اساس رویکردهای از پیش 
تعیین شده یکسری افراد وارد دانشگاه می شوند و 
ما با بهترین روش ممکن آنها را مدیریت می کنیم 
تا در قالب های از پیش تعیین شــده به خوبی قرار 

گیرند«.
دکتــر نیلی احمدآبــادی تاکید کــرد: »خالقیت 
شــروع هر کاری اســت باید به دانش آموزان از 
همان سال نخســت خالقیت را آموخت و اولین 
شــرط نظریه پردازی نیز داشتن خالقیت است که 
از کودکــی باید تجربه کرد. ما همــواره به دنبال 
شکســتن این قالب ها بوده ایم، اما باید اظهار کرد 
با تمامی محدودیت هــا همواره تالش کرده ایم تا 
کارهای خوبی صورت گیــرد و گام های مؤثری 

برداشته شود«.
وی در پایان ســخنان خود خاطرنشــان کرد: »در 
چهارچــوب فعلی حداکثر اســتفاده را می کنیم و 
امیدواریم که بتوانیم کاشــف نظریه پردازان جدید 
شویم. اخیراً رویکرد جدیدی در وب گاه دانشگاه 
تهران محقق شــده و اینکه دیگــر کمتر مباحث 
مدیریتی ارائه می شــود و به فعالیت ها و اقدامات 
استادان و دانشجویان دانشگاه که دستاوردی برای 
ارائه و یا حرفی برای گفتن دارند، پرداخته می شود. 
البته نظریه های ترویجی و نوآورانه نیز می تواند به 
همین روال ایجاد شده در وب گاه دانشگاه تهران 

اطالع رسانی شوند«.
 واگــذاری و تفویض اختیار تشــکیل شــورای 
تخصصی علوم عقلی از سوی دبیرخانه هیأت به 
دانشــگاه، انجام امور اجرایی و مدیریت شورای 
تخصصــی علوم عقلــی در دانشــگاه، برگزاری 
انواع کرســی های علمی و حمایــت از برگزاری 
همایش ها، هم اندیشی ها، میزگردها و کارگاه های 
تخصصی به منظور ارائه و معرفی دســتاوردها و 
یافته های علمی و نظریه پردازی از جمله محورهای 

همکاری تفاهم نامه منعقده است.

با هدف کمک به ایجاد و توســعه کسب وکارهای فناور، تفاهم نامه 
همــکاری بین پــارک علم و فناوری دانشــگاه تهران و ســازمان 

پژوهش های علمی و صنعتی ایران منعقد شد.
با هدف کمک به ایجاد و توســعه کســب وکارهای فناور از طریق 
ارائــه خدمات عمومــی و تخصصی با ارزش افــزوده باال، جذب 
سرمایه گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای 
داخلــی و جهانی، پنجم بهمن  ۱399، تفاهم نامه همکاری بین دکتر 
عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و 
دکتر علیرضا عشوری، رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

ایران، به امضا رسید.
همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های پژوهشی- فناوری داخلی 
و بین المللی، استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات 
و مشــاوران تخصصی و کســب وکار طرفین برای کمک به صاحبان 
ایده و رشد و توسعه شرکت های فناور، اجرای برنامه ها و رویدادهای 
کارآفرینی و فناوری مشترک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و 
کارهای جدید مشترک از جمله زمینه های همکاری این تفاهم نامه است.
همچنین اولویت داشــتن پارک و شــرکت های مســتقر آن برای 
انجام طرح های پژوهشی و مشــاوره ای سازمان، انتخاب ایده های 
مناسب ســرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های الزم برای جذب 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجــی، اعطای منابــع کارگزاری دو 
مجموعــه در صندوق پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران به منظور 
توسعه خدمات صندوق به شــرکت های دانش بنیان و فناور مورد 
نظر و ایجاد زمینه تعامل سه جانبه بین سازمان، پارک و شرکت های 
فناور دو مجموعه جهت تسهیل تجاری سازی ایده ها و محصوالت 
دانش بنیــان را می تــوان از دیگر همکاری های مشــترک موضوع 

تفاهم نامه منعقده برشمرد.

باهدف توسعه کسب وکارهای فناور

تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران و سازمان پژوهش های علمی و 

صنعتی ایران منعقد شد
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23 نشریه دانشجویی دانشگاه تهران در دی ماه به صورت 
الکترونیکی منتشر شد.

نشــریات دانشگاهی همچون ماه های قبل در دی ماه نیز 
فعال بودند. با توجه به بازه زمانی ارسال آثار به جشنواره 
سراسری نشریات دانشــجویی و رسانه تیتر ۱2 تاکنون 
522 اثر توســط دانشــجویان فعال در حوزه نشریات به 
سامانه این جشــنواره ارسال شده اســت. همچنین 23 
نشریه در ماه دی به صورت الکترونیکی منتشر شده است.
فصلنامه علمی دانشــجویی »دامِســتیک«، نشریه علمی 
دانشجویی »پاپریکا«، نشریه علمی دانشجویی »فن کاو«، 
نشریه علمی دانشجویی »ساعی«، نشریه علمی دانشجویی 
»مراقبت«، فصلنامه علمی دانشــجویی »پژوهان«، نشریه 
دانشجویی »وایک«، نشــریه علمی-دانشجویی »انجمن 
علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم« و نشریه 
علمی دانشــجویی »مدیریت و کســب و کار« از جمله 

نشریات و فصلنامه های منتشر شده است.
همچنین نشــریه علمی دانشــجویی »ندا«، نشریه علمی 
دانشجویی »بوم   کره«، نشریه علمی دانشجویی »خوشه«، 
نشــریه »قدم زنان«، نشریه »نگهبان«، نشریه »بهمن 57«، 
نشریه »قدم«، نشریه »فلق«، نشریه »جاده عدالت«، نشریه 
»ایران ۱4۰4«، نشــریه »دیاپازون«، نشریه »قیام«، نشریه 
»چرخه« و نشریه »پالک ۰۱« را می توان از دیگر نشریات 

دانشجویی منتشر شده برشمرد.

نشست شورای عمومی مؤسســه لغت نامه دهخدا، به منظور 
ارائه گزارش سالیانه و انتخاب هیأت مدیره جدید برگزار شد.

در نشست شورای عمومی این مؤسسه که با پیامی از سوی 
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در خصوص جایگاه عالمه 
دهخدا آغاز شــد، دکتر محمود بی جن خان، رئیس مؤسسه 
لغت نامه دهخدا و رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان مؤسسه، 
ضمن خیــر مقدم از زحمات هیأت مدیره قبلی تشــکر و 

قدردانی کرد.
در ادامــه، دکتر ناصــر غالمی، قائم مقــام مدیرعامل بنیاد 
حامیان دانشگاه تهران، به تشریح اهداف و برنامه های بنیاد 
حامیان پرداخــت و در پایان، انتخابات هیأت مدیره جدید 

انجام گرفت.
بر اساس رأی شورای عمومی بنیاد حامیان مؤسسه لغت نامه 
دهخــدا، صفر رضایی اصل، کاظم قلم چی، احمد مســجد 
جامعی و اکرم سلطانی به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره، 
شــهاب الدین نیکمان و محمد محمــودی به عنوان اعضای 
علی البدل، حمیدرضا اسالمی به عنوان بازرس و دکتر محمد 

افشین وفایی به عنوان بازرس علی البدل بنیاد حامیان مؤسسه 
لغت نامه دهخدا انتخاب شــدند. همچنین مطابق اساسنامه، 
دکتر محمود بی جن خان نیز به عنوان رئیس مؤسسه لغت نامه 
دهخدا و عضو حقوقی این بنیاد، ریاست هیأت مدیره بنیاد 

حامیان دهخدا را بر عهده خواهند داشت.
در این نشست دکتر ژاله آموزگار، دکتر حسن انوری، دکتر 
ســعید نجفی اسدالهی، حجت السالم سید محمود دعایی و 
دکتر ایرج شــهبازی به صورت حضوری و اســتاد رسول 
شایسته، ســیدمحمد بهشتی، علی دهباشی و شهرام ناظری 

به صورت برخط حضور داشتند.
بنیاد حامیان مؤسســه لغت نامه دهخدا، به عنوان یک سازمان 
غیردولتی در ســال ۱396 به همت جمعی از اندیشمندان و 
چهره های برجســته زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و هنر 
ایران تأســیس شد و همه ارکان آن از جمله اعضای شورای 
عمومی و هیأت مدیره به صورت داوطلبانه و افتخاری برای 
اهداف این بنیاد که حمایت و گسترش زبان فارسی و فرهنگ 

ایرانی است، فعالیت می کنند.

۲۳ نشریه دانشجویی دانشگاه تهران 
در دی ماه منتشر شد

نشست شورای عمومی بنیاد حامیان مؤسسه لغت نامه دهخدا برگزار شد
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شــعبه پارک علم و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران 
با حضور دکتر ســورنا ســتاری، معاون علمــی و فناوری 

رئیس جمهور، افتتاح شد.
شــعبه پارک علم و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران 
با حضور دکتر ســورنا ســتاری، معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهــور؛ دکتر بهرام سرمســت، اســتاندار قم؛ دکتر 
عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهران؛ دکتر آصف کریمی، سرپرســت شعبه پارک علم و 
فناوری پردیس فارابی؛ دکتر علیرضا محمدرضایی، رئیس 
پردیس فارابی و همچنین جمعی از شرکت های فناور، 3۰ 

دی ۱399، افتتاح شد.
دکتر عبــاس زارعی هنزکی، رئیس پــارک علم و فناوری 
دانشــگاه، در این مراسم با اشــاره به شتاب گرفتن رشد و 
توسعه گفت: »پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با سابقه 
نزدیک به 2۰ ســال فعالیت، به یک پارک در سطح جهانی 
تبدیل شــده اســت و آنچه ایجاد می کند در دنیا به فروش 
می رساند. این پارک، زنجیره ارزشی خود را بر اساس ایده 
تا بــازار و مطابق با قاعده این موضــوع در پارک ها پیش 

می برد«.
دکتر زارعی، با بیان اینکه دانشــگاه تهران دانشگاهی جامع 
اســت و تمام نظم و انتظام حوزه آمــوزش و پژوهش را 
پوشش می دهد، افزود: »در حین اجرای آموزش و پژوهش، 
مباحث نوآوری و اختراعات نیز مطرح می شوند که تبدیل 

این موارد به فناوری، وظیفه پارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهران است«.

وی با تبیین گســتردگی و پراکندگی دانشگاه تهران به این 
نکته پرداخت که در راســتای پیاده سازی اصل اول انقالب 
صنعتی چهارم یعنی اصل ادغام، شــبکه فناوری دانشــگاه 
تهران طراحی و اجرا شده است تا تمام اجزا در یک شبکه 
سازمان دهی شوند و خدمت رســانی از این طریق صورت 

گیرد.
رئیس پارک علم و فناوری خاطر نشــان کرد: »کل فضای 
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، اکوسیســتمی است 
که هم شرکت ها و هم دســتگاه های مختلف کنار هم قرار 
می گیرند، یعنی محیط باز است به گونه ای که همه افراد آشنا 
با چهارچوب فعالیت در پــارک می توانند در این فضا کار 
کنند و هم از آنجایی که هدف پارک یک فضای باز است و 
محدود به دیوار نیست، هر فرد خالق و نوآور می تواند در 

این پارک حضور یابد«.
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور، نیز بر همراهی در 
تجهیز سوله یک هزار متری جهت راه اندازی مرکز نوآوری 
و همچنین کمک در ساخت ساختمان در حال احداث برای 

استقرار شرکت های فناور تأکید کرد.
در این افتتاحیه از سیزده شرکت دانش بنیان در حوزه ابزار طب 
و محصوالت پلیمری و شیمیایی مستقر در شعبه پارک علم و 

فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران بازدید به عمل آمد.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

شعبه پارک علم و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران افتتاح شد
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با هــدف افزایش رویت پذیــر )visibility( و توســعه 
اطالع رســانی اخبار و رویدادهای دانشــگاه تهران براساس 
»رفتار ارتباطی« مخاطبان، صفحات رسمی دانشگاه در شش 

شبکه اجتماعی جدید راه اندازی شد.
آی.دی )اکانت( صفحات رســمی دانشــگاه تهران در تمامی 
 Eitaa شبکه های اینستاگرام، توئیتر، لینکدین، یوتیوب، آپارات و
با عنوان ut_newsline فعال شــده و عالقه مندان می توانند 

صفحات دانشگاه تهران را از طریق این آی.دی دنبال کنند.
همچنیــن بــرای ارتبــاط با ادمیــن شــبکه های اجتماعی 
دانشــگاه تهــران، عالقه منــدان می تواننــد از طریق ایمیل 
socialmedia@ut.ac.ir نســبت به ارســال نظرات و 

دیدگاه های خود اقدام نمایند.
آدرس و لینک صفحات رسمی دانشگاه تهران در شبکه های 

اجتماعی به شرح ذیل است:

 دستگاه نقش نگاری اشــعه الکترونی دانشکده مهندسی 
برق و کامپیوتر پردیس دانشــکده های فنــی که به دلیل 
تحریم و عدم امکان تأمین قطعات، به مدت دو ســال از 
دسترس خارج شده بود، توسط متخصصان این دانشکده 

تعمیر شد و به چرخه خدمات دهی بازگشت.
 Electron Beam( دستگاه نقش نگاری اشــعه الکترونی
Lithography( که یکــی از مهم ترین ابزارها برای تولید 
الگوهای نانومتری، به خصوص در روش های باال به پایین 
)Top-down( است در آزمایشگاه سامانه های ریز و بسیار 
ریز الکترومکانیکی )MEMS & NEMS Lab( دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر نقش بسزایی در توسعه هرچه بیشتر 

فناوری نانو در حوزه تحقیقات دانشگاهی ایفا می کند.
به علت مشــکالت به وجود آمده بر اثر مســتهلک شدن 
دســتگاه و همچنین عدم دسترســی به متخصصان شرکت 

سازنده به علت تحریم های ظالمانه و نیز هزینه های گزاف 
تأمین قطعات از خارج کشــور، دستگاه مذکور قریب به دو 
سال خارج از سرویس دهی بود. در ماه های اخیر با مطالعات 
صورت گرفته و به کارگیری متخصصان کشور و به ویژه کادر 
آزمایشگاه، با توکل بر خداوند و بودجه ای حداقلی تصمیم 
به تعمیر و راه اندازی مجدد دســتگاه گرفته شد. در نهایت 
مطالعات انجام شده و تالش های چندماهه متخصصان به بار 

نشست و دستگاه مجدداً قادر به سرویس دهی شد.
اکنون این ادعا را می توان داشــت کــه در صورت پیش 
آمدن مشــکالتی برای دســتگاه، با توجه به اطالعات و 
تجارب به دست آمده، این آزمایشگاه با همکاری نیروهای 
کشــورمان قادر به عیب یابی و راه اندازی دســتگاه است 
که نشــان دهنده توســعه دانش در جنبــه عملی خود و 

تضمین کننده کارکرد مفید و مستمر دستگاه است.

    ردیف                        عنوان                 ID                   نشانی شبکه های اجتماعی
https://www.instagram.com/ut_newsline  ut_newsline ۱     اینستاگرام 
https://twitter.com/ut_newsline  ut_newsline توئیتر    2

https://www.linkedin.com/company/ut-newsline  ut_newsline لینکدین    3
https://www.aparat.com/ut_newsline  ut_newsline آپارات    4
https://www.youtube.com/channel/  ut_newsline یوتیوب    5

UCsDyQU۱NGmCgQsnIC7ADS8A

https://t.me/UT_NEWSLINE  ut_newsline تلگرام    6
Eitaa.com/ut_newsline  ut_newsline ایتا    7

توسط متخصصان دانشگاه تهران

دستگاه نقش نگاری اشعه الکترونی 
تعمیر و راه اندازی مجدد شد

صفحات رسمی دانشگاه تهران در شبکه های اجتماعی راه اندازی شد
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دوره دکتری بین الملل طراحی صنعتی، برای نخستین بار در ایران و 
در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران راه اندازی شد.

دوره دکتری بین الملل طراحی صنعتی به زبان انگلیســی و با حضور 
اســتادان برجسته دانشــگاه های معتبر دنیا در نیم سال اول تحصیلی 
4۰۰-۱399 برای نخستین بار در ایران و در پردیس بین المللی کیش 
دانشگاه تهران راه اندازی و آغاز به کار کرد. هدف از راه اندازی این 

دوره، ارتقای سطح علمی طراحی صنعتی در کشور است.
اســتادان نامداری همچون پروفســور ترنس الو از دانشگاه وسترن 
اســترالیا، پروفسور سالواتوره زینگاله از پلی تکنیک میالن، پروفسور 
بریژیت ولف از دانشگاه ووپرتال آلمان، دکتر انمیک ون بوین و دکتر 

ماریکه سونولد از دانشگاه دلفت هلند در این دوره، حضور دارند.

با حضور اساتید بنام بین المللی

دوره دکتری بین الملل »طراحی صنعتی« 
در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 

راه اندازی شد

سردیس دایه اثر استاد ابوالحسن صدیقی 
ثبت ملی شد

سردیس دایه، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، از مجموعه آثار باغ موزه 
نگارستان دانشگاه تهران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

ســردیس دایه، اثر استاد ابوالحســن صدیقی از مجموعه آثار موزه 
مکتب کمال الملک باغ موزه نگارســتان دانشــگاه تهران، با شماره 

۱449 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
از آثار ثبت شده دیگر استاد صدیقی، می توان به »مجسمه فردوسی« 
در میدان فردوسی، »مجسمه خیام« در پارک الله، »مجسمه امیرکبیر« 
در پارک ملت، »مجســمه امیرکبیر« در دارالفنون، »مجسمه سیاه نی 
زن« و دو سردیس دیگر در موزه هنرهای ملی و »سردیس فردوسی« 

در موزه کتاب و میراث اشاره کرد.
پرونده ثبت این اثر و دیگر آثار موجود استاد صدیقی، در موزه مکتب 
کمال الملک با پیشنهاد و رایزنی های اداره موزه ها و مراکز فرهنگی به 

شورای ثبت فهرست آثار ملی ایران، ارجاع داده شده بود.

دبیر شورای هماهنگی کانون های 
فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران 

انتخاب شد

در انتخابــات تعییــن دبیر شــورای هماهنگی 
کانون های فرهنگی، هنــری، دینی و اجتماعی 
دانشجویان دانشــگاه تهران، علیرضا صبا برای 
یکسال دیگر به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.

به صــورت  انتخابــات، ۱6 دی ۱399،  ایــن 
الکترونیک در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی 
نگارستان برگزار شد و اکثریت دبیران کانون های 
فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشــجویان 
دانشــگاه تهران، علیرضا صبــا را به عنوان دبیر 

شورای هماهنگی انتخاب کردند.
علیرضا صبا، دانشــجوی مهندسی ماشین های 
صنایع غذایی است. از ســوابق مسئولیت های 
وی می تــوان به دبیری کانون رســانه باشــگاه 
دانشجویان دانشــگاه تهران، دبیری کانون قرآن 
و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشــگاه تهران، مدیرمســئولی نشریه 
هشتگ و برگ ســبز و صاحب امتیازی نشریه 
فرجام اشــاره کــرد. صبا، همچنیــن در هیأت 
تحریریه نشــریات صنعت ســبز نوین، دلتا و 

گیاه پزشک حضور داشته است.
مدیریــت رســانه و روابط عمومــی چندین 
جشــنواره، همایش و مســابقه از جمله دومین 
جشــنواره فرهنگ دانشگاه تهران، عضویت در 
هیأت نظارت بر انتخابــات نمایندگان مدیران 
مسئول نشــریات دانشــجویی در کمیته ناظر 
دانشگاه تهران و مدیریت کمیته عملیات جشن 
2۰ ســالگی کانون های فرهنگی دانشــجویان 
دانشــگاه تهران را نیز می توان از سوابق اجرایی 

این دانشجو، برشمرد.
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سومین جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه 
بدون دخانیات، با حضور رئیس دانشــگاه تهران و اعضای 
شورای سیاست گذاری »دانشگاه بدون دخانیات« برگزار شد.
بنا بر گزارش مرکز مشــاوره دانشگاه، سومین جلسه شورای 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات، 24 
دی ۱399، بــا حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران، دکتر منصور رنجبر، مدیر بخش بیماری های 
غیرواگیر و بهداشــت روان دفتر نمایندگی سازمان بهداشت 
جهانی، دکتر بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ســتاد کشوری 

کنترل دخانیات و دیگر اعضای شورا برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در این 
جلســه ضمن اظهار رضایت از شکل گیری گفتمان عمومی 
»دانشــگاه بدون دخانیات«، بر همکاری مشــترک دانشگاه 
تهران و علوم پزشکی تهران در تولید محتوا، اجرا، پشتیبانی 
و تسریع در مسیر نیل به دانشگاه بدون دخانیات تأکید کرد.

وی بــا تاکید بر اینکه رویکرد دانشــگاه های تهران و علوم 
پزشــکی تهران در تحقق طرح دانشــگاه بــدون دخانیات، 
رویکردی اجتماعی، فرهنگی و سالمت محور است، افزود: 
»پــس از تصویب و اجرایــی کردن طرح دانشــگاه بدون 
دخانیات، با توجه به اثرپذیری دانشــگاه ها از سیاســت ها و 
برنامه های دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در ارائه 
الگو و همکاری با ســایر دانشگاه ها، می توان شاهد افزایش 

دانشگاه های بدون دخانیات در کشور بود«.
رئیس دانشــگاه تهــران با بیــان اینکه در ایــن زمینه باید 
فرهنگ سازی الزم انجام شــود، افزود: »در این طرح باید از 
همه قابلیت ها و مشارکت همه ارکان دانشگاه اعم از اعضای 
هیأت علمی، دانشــجویان و کارکنان استفاده شود. همراهی 
و همفکری در دانشــگاه مسئله ای است که باید بیشتر مورد 

توجه و اهمیت قرار گیرد«.
دکتر نیلی احمدآبادی با تأکید بر افزایش مشارکت دانشجویان 
در فعالیت دانشــگاه ها اظهار کرد: »یکــی از زمینه هایی که 
می توان در آن از حضور و همفکری دانشجویان استفاده کرد، 
همین بحث دانشــگاه بدون دخانیات است که باید از توان 
هم اندیشی و کمک دانشــجویان بهره الزم را برد. در تمامی 
سطوح دانشگاه، مشارکت در این زمینه دارای اهمیت است، 
اما بحث حضور فعال دانشــجویان در طرح دانشگاه بدون 

دخانیــات، باید مورد توجه واقع شــود و در این خصوص 
گزارش هــای الزم از میزان تأثیرگــذاری و عالقه مندی آنان 

برای مشارکت در این طرح، تهیه شود«.
دکتر ســعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، نیز در 
ادامه این نشست به تشریح جلســات برگزار شده با حوزه 
پژوهشــی دانشــگاه، در خصوص حمایت از پایان نامه ها و 
رساله های دانشجویی و اهمیت اجرایی شدن دانشگاه بدون 

دخانیات در دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران پرداخت.
در بخش دیگری از این جلســه حمید پیروی، رئیس مرکز 
مشــاوره دانشگاه، به تبیین مصوبات جلسه پیشین که جهت 
عملیاتی و اختصاصی تر کردن برنامه کارگروه های مشاوره و 
درمان، فرهنگی و اجتماعی، اطالع رسانی و رسانه و برگزاری 
جلساتی در راســتای همکاری بین دفتر نمایندگی سازمان 
بهداشت جهانی، دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات، دانشگاه 
تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اخذ اولین گواهی 

دانشگاه بدون دخانیات در کشور بود، پرداخت.
رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه، در ادامه گزارشی از برنامه 
عملیاتی پیشنهادی کارگروه های فعال در زمینه تحقق دانشگاه 
بــدون دخانیات ارائه داد و گفت: »مســابقه انتخاب طرح ها 
و ایده های خالقانه برتر دانشــجویان در زمینه دانشگاه بدون 
دخانیات، حمایت از پایان                                       نامه ها و رســاله های مرتبط با این 
موضوع، راه اندازی پویش های دانشجویی، برگزاری مسابقات 
فرهنگی و هنری و برگزاری فعالیت های ورزش همگانی از 

اقدامات کارگروه فرهنگی و اجتماعی خواهد بود«.
در این جلســه همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
تهران، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیرکل 
روابط عمومی دانشــگاه تهــران و نماینــدگان کانون ها و 

شوراهای دانشجویی حضور داشتند.

 با حضور رئیس دانشگاه تهران

سومین جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات برگزار شد
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در مراسم تکریم و معارفه رئیس پردیس ابوریحان

رئیس دانشگاه تهران:

 رفع مشکالت و معضالت کشور در گرو همراهی با دانشگاه هاست
همچنان بحث آموزش در صدر اولویت های دانشگاه است

دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران با تأکید اینکه 
رفع مشــکالت و معضالت کشــور در گــرو همراهی با 
دانشگاه ها و استفاده از دانش و تخصص آنها است، افزود: 
»اما ما به عنوان دانشــگاه همیشه باید پیشگام شویم و فراتر 
از مســئولیت و وظایفی که داریم به نهادها و دستگاه های 
ذیربط مراجعه کنیم، توان و امکانات دانشگاه را ارائه دهیم 
و از آنها بخواهیم تا از مشــارکت دانشگاه استقبال کنند و 
ظرفیت دانشــگاه ها را در جهت حل مســائل کشور به کار 

گیرند«.
در مراســم تکریم و معارفه رئیس پردیــس ابوریحان که 
بــا حضور اعضای هیأت علمی پردیس، مدیران دانشــگاه 
و برخی از مســئوالن شهرستان پاکدشــت، 23 دی ۱399، 
برگزار شــد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه 
تهران، با بیان اینکه دانشگاه تهران یک مرکز معتبر علمی در 
سطح ملی و بین المللی است، گفت: »این دانشگاه، خدمات 
بسیار زیادی برای جامعه داشته است و باید گفت به نوعی 
همگان در پیشــرو و نوآور بودن دانشــگاه تهران هم نظر 
هســتند. با توجه به دالیل متعددی همچون سابقه، ماهیت، 
تجربه، تنوع رشــته ها و گستردگی دانشگاه تهران، در حال 
حاضر نگاه همه دانشــگاه های کشــور بــه تصمیمات این 

دانشگاه معطوف است«.
وی افزود: »همواره تصمیمات اخذ شده در دانشگاه تهران 
از جهات مختلف مورد بررســی قرار داده می شود، لذا در 
همه حوزه ها قابل پیاده ســازی است. کمتر دانشگاهی را در 
کشــور می توان یافت که این تنوع را به لحاظ تخصص و 
موقعیت جغرافیایی داشــته باشــد. به همین دلیل است هر 

آیین نامه ای که در دانشــگاه تهران تدوین می شــود، خیلی 
سریع و بدون مشکل در سایر دانشگاه ها اجرایی می شود«.

دکتر نیلی احمدآبادی، با اشاره به همکاری و تعامل دانشگاه 
تهران در حوزه های مختلف در ســطح ملــی و بین المللی 
خاطرنشــان کرد: »همواره شــعار و هدف دانشگاه تهران 
تعامــل با جامعه بوده که در برنامه ســوم دانشــگاه به این 
مسأله به عنوان مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفه ای بسیار 
عمیق پرداخته شده است. در ماه های آینده گزارشی تحت 
عنوان »تأثیر اجتماعی دانشــگاه تهران« منتشر خواهد شد. 
در این گزارش، نقش استادان، دانشجویان، دانش آموختگان 
و خود دانشــگاه تهران در توسعه کشور و حتی در صحنه 

بین المللی عنوان و بررسی شده است«.
رئیس دانشــگاه تهران با تبیین اهمیت پرداختن به جایگاه 
دانشــگاه ها و بررســی این موضوع در زمینه های مختلف 
تصریح کرد: »پرداختن به موضوع دانشگاه یک رابطه نمایی 
با توسعه کشور دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار داده شود. 
هر دانشــجویی که بهتر درس بخواند، آموزش های مهارتی 
بیشتری بیاموزد و فعالیت های اجتماعی آن گسترده تر شود، 
اثــر آن در جامعه چندین برابر خواهد بود. تصمیم ســازان 
و تصمیم گیــران دانشــگاه نمی توانند بــدون آموزش علم 
تأثیرگذار باشــند، پس اگر علم را مبنای هر تصمیم صحیح 
و شخصیت سازی بدانیم، نقش دانشگاه ها به خوبی روشن 
خواهد شــد. منتهی در ســال های اخیر تالش شده تا این 
تعامل با شیوه های دیگر و گسترده تر نشان داده شود. درحال 
حاضر در کنار آموزش حوزه پژوهش نیز توسعه یافته است 
که بخشی از تأثیر دانشگاه به واسطه دستاوردهای پژوهشی 
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اســت که در قالب مقاله و یا پژوهش هــای کاربردی ارائه 
می شود«.

وی با اظهــار اینکه امروز حجم پژوهش های دانشــگاه ها 
بســیار گسترده تر و مؤثرتر شده اســت، گفت: »علت تأثیر 
بیشتر این پژوهش ها بین رشته ای کار کردن پروژه ها است. 
تعداد پروژه هایی که چند رشــته با یکدیگر در سطح ملی 
همکاری دارنــد به شــدت افزایش یافته اســت. امروزه 
دانشگاه ها به بلوغی دســت یافته اند که می توانند به راحتی 

مدیریت پروژه های بزرگ را انجام دهند«.
دکتر نیلی احمدآبادی ادامه داد: »یکی از موضوعات مهمی 
که دانشــگاه تهران در آن مشارکت داشــته، مسأله ازدیاد 
برداشــت نفت از مخازن اســت که با بهره گیری از دانش 
متخصصان این دانشــگاه در پروژه های بــزرگ مربوط به 
برداشــت مخازن نفتی، میلیاردها تومان به ســرمایه کشور 
افزوده شــده اســت. همچنین در بحث رفع مشکالت سد 
گتوند، بررســی سیالب های کشــور با تشکیل هیأت ویژه 
ملــی و با مشــارکت متخصصان و دانشــگاه ها که البته به 
زودی گــزارش آن در اختیار همــگان قرار خواهد گرفت 
و طرح هایــی همچون قلعه گنج و خواف دانشــگاه تهران 

همکاری و نقش به سزایی داشته است«.
رئیس دانشگاه تهران، با تشریح اهمیت مراکز نوآوری، رشد 
و پارک هــای علم و فناوری عنوان کرد: »دانشــگاه تهران، 
بزرگ ترین پارک علم و فناوری دانشــگاهی کشور و شبکه 
فناوری را دارد؛ یعنی هر جا که دانشگاه یک واحد آموزشی 
و پژوهشــی دارد، مرکز نوآوری و فناوری هم تشکیل داده 
اســت. هدف این مراکز، تبدیل دانش و پژوهش دانشگاه ها 
به تجاری ســازی از مسیر آموزش دانشــجویان، مشارکت 
اســتادان و بخش خصوصی است. امروز دانشگاه تهران، به 
لحاظ مدیریتی و ظرفیت یکی از بزرگ ترین مراکزی است 
که امکان جذب سرمایه بخش خصوصی در توسعه فناوری 
و نــوآوری را دارد. باید گفــت نتیجه همه این فرآیندها به 

جامعه بازمی گردد و مبنای همه آنها نیز علم و دانش است«.
وی با اشــاره به موضوع آلودگی هوا، از تشکیل کنسرسیوم 
سیزده دانشگاه با موضوع بررسی »سیاهه آلودگی شهرهای 
بزرگ« خبر داد و گفت: در این پروژه بررســی می شود که 
چــه اقداماتی می توان انجام داد تا بــا حفظ تولید و بدون 
تعطیلی صنایــع بتوان آلودگی هوا را کنتــرل کرد. در این 
طرح با محوریت دانشگاه تهران و تحت عنوان کنسرسیوم 
سیزده دانشگاه و با کارفرمایی سازمان محیط زیست بحث 
»سیاهه آلودگی شهرهای بزرگ« مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. هدف این طرح حل مشکل آلودگی شهرهای بزرگ 

از مسیر فناوری است«.
دکتر نیلی احمدآبادی تأکید کرد: »رفع مشکالت و معضالت 
کشــور در گرو همراهی با دانشگاه ها و استفاده از دانش و 
تخصص آنها اســت، اما ما به عنوان دانشــگاه همیشه باید 
پیشگام باشــیم و فراتر از مسئولیت و وظایفی که داریم به 
نهادها و دســتگاه های ذیربط مراجعه کنیم، توان و ظرفیت 
دانشــگاه را ارائه دهیم و از آنها بخواهیم تا از مشــارکت 
دانشگاه استقبال کنند و ظرفیت دانشگاه ها را در جهت حل 
مســائل کشور قرار دهند. امروز شــعار ما در دانشگاه این 
است که پایان نامه ها و رســاله های دانشگاه در حین اینکه 
باید در مرزهای دانش باشــند، در جهت حل مسائل کشور 
نیز باید تعریف شــوند. دانشگاه همچنین در تدوین برخی 
از بندهــای قانونی با نماینده های مجلس همکاری داشــته 
است که در این زمینه می توان به پیشنهاد دانشگاه تهران در 
خصوص تدوین بند ط تبصــره 9 که 4۰ درصد اعتبارات 
پژوهشی دانشگاه ها را جهت پشتوانه پایان نامه ها و رساله ها 
اختصاص می دهد، اشــاره کرد. امسال هم چندین پیشنهاد 
دیگر همچون اجازه تشــکیل ســازمان ســرمایه گذاری و 
توسعه در دانشگاه ها و تشکیل صندوق پژوهش و فناوری 

در وزارت علوم، ارائه شده است«.
رئیس دانشگاه تهران بیان کرد: »همچنان بحث آموزش در 
صدر اولویت های دانشــگاه است. افزایش کیفیت آموزش 
اولین و مهم ترین برنامه اســت. شــرط هــر اقدام دیگری 
این اســت که دانشــجویان ما خوب آموزش ببینند، منتهی 
شــیوه های آموزشی باید متحول شــود. مسأله دیگر انتشار 
مقاالت علمی در نشریات معتبر ملی و بین المللی است که 
باید مورد توجه قرار گیرد. اگر یافته های ما قابل انتشار نباشد 
و دیگران مطالعه و تأیید نکنند، چگونه می توان مطمئن شد 
که این یافته ها دقیق است. یکی از وظایف دانشگاه نشر علم 
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است، مطالعات دانشگاه نشــان می دهد کسانی که مقاالت 
معتبر چاپ می کنند، بیشترین پژوهش های کاربردی را نیز 

دارند«.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استانداردها 
و کیفیت پردیس ابوریحان افزایش پیدا کرده اســت، گفت: 
»در کنار همه توسعه و پیشرفت هایی که پردیس ابوریحان 
داشــته اســت، باید به یک نکته ای پرداخــت و اینکه ما 
نمی توانیم به مسائلی همچون فقر، بیکاری و توسعه نیافتگی 
شهرســتانی که پردیس در آن واقع شــده بی توجه باشیم. 
دانشگاه باید بتواند بر محیط پیرامون خود تأثیرگذار باشد، 
البته تاکنــون اقداماتی صورت گرفته و مســئوالن پردیس 
نســبت به این موضوع بی تفاوت نبوده اند، اما باید جدی تر 
به این مســأله پرداخته شود و تفکرهای الزم صورت گیرد 
که به عنوان دانشگاه چه اقداماتی می توانیم در این شهرستان 

انجام دهیم«.
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان ســخنان خود خاطر نشــان 
کرد: »از دکتر اکبری، رئیس پیشین پردیس و همه همکاران 
ایشان تشکر و قدردانی می کنم. در حال حاضر این پردیس، 
در بهترین شرایط خود قرار گرفته است. آرامش، صمیمیت، 
توسعه منابع انسانی، ساختار و اعضای هیأت علمی با تجربه 
و مشــارکت با خارج از پردیــس توفیقاتی بوده که در این 
مدت محقق شده است. به دکتر ایزدی نیز تبریک می گویم 
و برای ایشان برای انجام این مسئولیت آرزوی توفیق دارم 
و امیدوارم در همه حوزه ها بتوانند شــرایط توسعه پردیس 

را فراهم آورند«.
دکتر غالمعباس اکبری، رئیس پیشین پردیس ابوریحان، در 
بخش دیگری از این مراســم با بیان اینکه گزارش اقدامات 
صورت گرفته به رئیس دانشگاه ارائه شده است، گفت: »در 
ایــن فرصت از همه همکاران پردیس اعم از اعضای هیأت 
علمی، هیأت رئیســه و کارمندان تشــکر می کنم. همچنین 
از رئیس و هیأت رئیســه دانشــگاه که در این دو دوره به 
بنده اعتماد کردند و اجازه فعالیت در این ســمت را دادند، 

قدردانی می کنم«.
وی افزود: »در کنار فعالیت های پژوهشی و علمی صورت 
گرفته، آرامشــی که در پردیس در این سال ها شکل گرفت 
یکی از دستاوردهای بسیار خوب بوده است. امیدوارم دکتر 
ایزدی نیز در مسیری که گام برمی دارند این آرامش را برای 

همکاران به ارمغان بیاورند«.
دکتر اکبری تصریح کرد: »در این مدت تمامی ســازمان ها 

و نهادهایــی که بــه نوعی با پردیــس ابوریحان همکاری 
داشــته اند، اظهار می کنند که با ریل گذاری های مناســب، 
امروز پردیس ابوریحان در شــرایط خوبی برای توسعه و 
پیشــرفت بیشتر قرار گرفته اســت. این چند سال خدمت 
برای من افتخار بزرگی بود و توانستیم زمینه ارتباطات مؤثر 
و خوبی را با خارج از پردیس فراهم آوریم که البته تمامی 
این دستاوردها با کمک و تجربه اعضای پردیس و پشتیبانی 

مسئوالن دانشگاه صورت گرفته است«.
دکتــر علی ایزدی دربندی، رئیس پردیس ابوریحان، نیز در 
این مراســم گفت: »دکتر اکبری، مدت شــش سال در این 
مجموعه تالش کردند و شایســته است در این فرصت از 
زحمات مفید و مؤثر ایشان قدردانی کنم. همچنین از رئیس 
دانشگاه تهران برای اعتمادی که به اینجانب داشته اند، تشکر 

می کنم«.
وی افزود: »پردیس ابوریحان گذشته ای دارد که هم فرصت 
وهــم محل نکاتی اســت که باید مورد توجــه قرار گیرد. 
این پردیس، جــزو قدیمی ترین مجموعه های علمی حوزه 
کشاورزی و شناخته شده در سطح ملی و منطقه ای است و 
با هدف تأثیرگذاری و تولید علم و دانش در منطقه و کشور 
ایجاد شده، در این مســیر گام برداشته و بر اساس شرایط 

زمانی فعالیت خود را ادامه داده است«.
دکتر ایزدی خاطرنشان کرد: »در حال حاضر این مجموعه، 
در حوزه آموزش و پژوهش فعال اســت. ما باید بتوانیم از 
سرمایه های موجود در این پردیس حداکثر استفاده را کنیم، 
البته بزرگ ترین ســرمایه آن نیروی انســانی عالم و خالق 
در ســطوح مختلف است که دارای تجربیات زیاد و دانش 
تخصصی و به روز هســتند. این ســرمایه ها باید هدفمند و 
کاربردی شــوند و مدیریت باید بســترهای الزم را در این 

زمینه فراهم آورد«.
در پایان این مراسم با اهدای لوح از سوی رئیس و مسئوالن 
بخش های مختلف دانشگاه تهران از زحمات و تالش های 
دکتــر غالمعباس اکبری، رئیس پیشــین پردیس ابوریحان 
تقدیر به عمل آمد. همچنین حکم دکتر علی ایزدی دربندی 
به عنوان رئیس پردیس ابوریحان از ســوی رئیس دانشگاه 

تهران به وی اعطا شد.
در حاشــیه این مراسم رئیس دانشــگاه تهران با حضور بر 
مزار شهدای پردیس به مقام واالی آن شهیدان بزرگوار ادای 
احترام کرد. همچنین از اســتخر در دست احداث پردیس 

بازید به عمل آمد.
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، تأکید 
کرد: »حمایت و پشــتیبانی از دانشگاه تهران یک وظیفه ملی 
است، نه تنها برای کسانی که در این دانشگاه تعلیم می دهند، 
می آموزند و اشتغال دارند، بلکه برای همه مردم ایران و همه 
کسانی که به صلح و دوستی و علم فکر می کنند. هر حرکت 
در دانشــگاه تهران، یک موجی اســت که جهات مختلف و 

جنبه های متفاوت را پوشش می دهد«.
در مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان مسابقه طراحی موزه 
علم تهــران که 2۱ دی  ۱399 با حضور دکتر پیروز حناچی، 
شهردار تهران، در تاالر نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار 
شــد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، 
گفت: »از هیأت امنای موزه علم، همکاران دانشــگاه تهران، 
مهندسان مشاور و همه کسانی که کمک کردند تا امروز شاهد 
این رویداد بزرگ باشــیم، تشکر و قدردانی می کنم. در سال 
۱393 بود که نیت خیرخواهانه ســاخت موزه علم از سوی 

دکتر ترکمان مطرح شد«.
وی با بیان اینکه خیرین همواره نقش تعیین کننده ای در توسعه 
آموزش عالی داشته اند، افزود: »شاید بتوان گفت بیشترین اثر 
خیرین در حوزه مدرسه سازی بوده است. بر اساس آمارهای 
اعالمی، بیش از 3۰ درصد مدرسه های کشور توسط خیرین 
ساخته شده اســت؛ اما نکته قابل توجه توسعه فعالیت های 

خیریــن در حوزه های مختلف بوده که مشــارکت در زمینه 
ساخت موزه علم را می توان یکی از اقدامات صورت گرفته 

از سوی آنان برشمرد«.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه تاکید کرد: »وقتی ما از توسعه 
علم ســخن می گوییم و تــالش داریم تــا دانش آموزان و 
دانشجویان را در مقاطع مختلف با مفاهیم و کاربرد علم آشنا 
کنیم، این پرسش مطرح می شود که چرا تاکنون یک موزه علم 

نداشته ایم تا آنها بتوانند علم را به واقع تجربه کنند«.
دکتر نیلی احمدآبادی عنوان کرد: »شاید در مفهوم کلی وقتی 
از موزه علم ســخن به میان می آید، مکانی در نظر آید که آثار 
تاریخی و کهن علم در آن به نمایش گذاشــته می شود. منتهی 
موزه علم مورد توجه ما مکانی است که هر فردی امکان تجربه 
کردن یک فرایند علمی را در آن خواهد داشت و با تمام وجود 
مفاهیم علمی را خواهد آموخت. این موضوع، یکی از بهترین 
روش های تجربه کردن و علم آموزی است و همچنین به عنوان 
یکی از اجزای توسعه علمی در دنیا شناخته شده که البته اثرات 

فقدان آن در کشور ما کاماًل محسوس است«.
وی با اظهار اینکه مایه افتخار اســت در کشــوری زندگی 
می کنم که خیرین آن تفکر پیشــرفته و به  روز دارند و نقش 
خود را به خوبی ایفا می کنند، افزود: »همچنین افتخار می کنم 
در دانشگاهی هستم که خیرین به این دانشگاه، اعتماد می کنند 
و یقین دارند دانشگاه تهران به عنوان یک نهاد مردمی بهترین 
مکانی است که می توانند در آن سرمایه گذاری کنند و حرکتی 
از مردم برای مردم شــکل دهند. البته دانشگاه تهران هم در 
طول این سال ها تالش کرده تا مسئولیت خود را به خوبی ایفا 
کند و دقیقاً مطابق با نیت خیرین گام بردارد، شاید بتوان گفت 
این موضوع یکی از دالیلی اســت که توانسته توجه خیرین 

را جلب کند«.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: »افزون بر این دانشگاه تهران، 
بزرگ ترین و مهم ترین مرکز آموزش عالی کشــور است و 
همچنان بهترین جوانان کشور وارد این دانشگاه می شوند و 
پرچم آموزش عالی ایران در جهان است. در هر نقطه از دنیا 
بخواهند از ایران و دانشگاه سخن بگویند، قطعاً نام دانشگاه 

در مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقه طراحی موزه علم تهران

رئیس دانشگاه تهران:

 حمایت و پشتیبانی از دانشگاه تهران یک وظیفه ملی است
موزه علم مکانی برای تجربه کردن و آموختن فرآیندها و مفاهیم علمی خواهد بود
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تهران در رأس قرار دارد«.
دکتر نیلی احمدآبادی، در بخش دیگری از ســخنان خود با 
تبیین اهمیت راه اندازی موزه علم گفت: »دانشگاه تهران، این 
افتخار را دارد که توانسته بهترین مکانی را که در اختیار داشته 
را برای تأسیس موزه علم اختصاص دهد. این بهترین زمین 
به لحاظ موقعیت ویژه و دسترســی بوده که برای این منظور 
پیش بینی شده است. همچنین قرار گرفتن این مکان، در کنار 
برج میالد به عنوان یکی از نمادهای شــهر تهران می تواند در 

هویت بخشی به این شهر، مورد توجه واقع شود«.
وی با اشاره به توســعه بی رویه شهر تهران تأکید کرد: »این 
توســعه باید با یک نگاه جدید علمی همراه شود، از دیدگاه 
ما بخشی از این فرایند توسط دانشگاه صورت می گیرد. شهر 
تهران، به لحاظ جمعیت دانشــجویی و فضای آموزش عالی 
بزرگ ترین شــهر ایران است و باالترین سرانه دانشجویی و 
فضای آموزشی در این شهر تمرکز دارد. البته این یک ظرفیت 
فوق العاده ای است تا شــهر تهران به یک شهری با رویکرد 

علمی و فناوری های نوین تبدیل شود«.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه خاطرنشان کرد: »حضور دکتر 
حناچی به  عنوان مسئولی که آرام ولی عمیق کار می کنند، در 
کنار ذهنیتی که در دانشگاه های کشور شکل گرفته تا مبنای 
توسعه را علم قرار دهند و همچنین کمک خیرین در حوزه 
آموزش عالی، فرصت ویژه ای را می تواند برای شــهر تهران 
فراهم آورد که امیدوارم این حرکت و فرآیند ادامه پیدا کند«.
دکتــر نیلی احمدآبادی، با بیان اینکــه در رویداد امروز چند 
رویکرد مهم با هم اتفاق افتاده است، تاکید کرد: »یکی از این 
رویکردها مشــارکت خیرین است که می توان گفت حرکتی 

الهام بخش، ارزشمند و آینده ساز است. نکته دیگر موزه علم 
به عنوان موضوع طرح است. مسأله آخر هم فرایندی است که 
برای طراحی و انتخاب طرح های برتر صورت گرفته است. 
البته در چنین کار گسترده ای به لحاظ اینکه اطمینان حاصل 
شــود بهترین ایده هایی که با مأموریت علم، دانشگاه و شهر 
همخوانی دارند مطرح، انتخــاب و در نهایت اجرا خواهند 

شد، باید مشاوران بزرگی هم حضور داشته باشند«.
وی افزود: »تمام این فرایندها توسط متخصصان کنترل شده 
و کاماًل یک امر تخصصی و حرفه ای بوده است و همین امر 
می تواند یک فرآیند اســتانداردی را در کشور طراحی کند. 
البته پشتیبانی شــهرداری تهران هم در این زمینه یک امتیاز 
بزرگی اســت که نقطه شــروعی برای فعالیت ها و اقدامات 

بعدی خواهد بود«.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان ســخنان خــود اظهار کرد: 
»دانشــگاه تهران، موزه های بسیاری دارد که پراکنده هستند. 
شــاید موزه علم یک فرصتی را برای دانشــگاه فراهم آورد 
تا شــبکه ای از موزه های فرهنگی، هنری و علمی و فناوری 
در کنار هم قرار داده شــوند و بر این اساس دانشگاه تهران، 
بتواند در کنار دیگر افتخارات خود در این زمینه هم متمایز و 

سرافراز در سطح ملی و بین المللی بدرخشد«.
»مسابقه طراحی موزه علم تهران«، با همکاری شهرداری تهران 
و دانشــگاه تهران و حمایت بنیاد فرهنگی و خیریه ترکمان، 
جهت انتخاب طرح برتر برای ســاخت موزه علم دانشگاه 
تهران برگزار شد که از تعداد 24 اثر دریافتی سه طرح حامد 
بدری احمدی، علی نقوی و محسن مریزاد توانستند رتبه های 

اول تا سوم این مسابقه را کسب کنند.
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با حضور رئیس دانشــگاه تهران و جمعی از مسئوالن وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان، آکادمی 

تیراندازی پردیس دانشکده های فنی افتتاح شد.
مراســم افتتاحیه آکادمی تیراندازی پردیس دانشکده های فنی، 
2۱ دی ۱399، با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران؛ دکتر ناصر سلطانی، رئیس پردیس دانشکده های 
فنــی و جمعی از مدیران وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری، 

وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیراندازی برگزار شد.
در این مراسم دکتر مهدی حسنلو، معاون دانشجویی و فرهنگی 
پردیس دانشــکده های فنــی، گفت: »پرداختن بــه ورزش و 
مســائل مربوط به آن یکی از دغدغه هایی است که با توجه به 
محدودیت های مالی، در دانشگاه ها همواره در حاشیه قرار گرفته 
است. بضاعت دانشکده ها و پردیس ها هم معموالً به گونه ای است 
که تمایل دارند تا بودجه های در اختیار را در امور ضروری تری 

هزینه کنند«.
وی افزود: »بــا تدبیر رئیس پردیس فنــی، آکادمی تیراندازی 
پایه گذاری و راه اندازی شده است. بخشی از هزینه های آن توسط 
کمک خیرین اهدا و بخشی دیگر از بودجه فنی اختصاص یافته 
است. در این مجموعه یازده خط الکترونیک تدارک دیده شده 
و به جرأت می توان گفت این تنها سالن وزارت علوم است که 
با این امکانات و به روزترین تکنولوژی های این رشته راه اندازی 

شده است«.
دکتر حســنلو در ادامه تاکید کرد: »تیم تیراندازی دانشکده های 
فنی در سطح دانشگاه و حتی وزارت علوم شرکت کننده داشته و 
اعضای آن توانسته اند جزء تیم های ملی هم قرار گیرند و همیشه 
نیاز چنین امکاناتی در پردیس احســاس شده است. تدارک و 
تجهیز این آکادمی پنج ماه به طول انجامیده و مســاحت ۱5۰ 
متر سالن تجهیز شده اســت، این مجموعه دارای اسلحه خانه، 
رخت کن و انبار است. طبق گفته متخصصان تیراندازی اگر در 
مجموعه ای هشت خط الکترونیکی در نظر گرفته شود، حتی 
امکان برگزاری مسابقات ملی هم در آن وجود خواهد داشت در 
صورتی که در این سالن یازده خط الکترونیک فراهم شده است«.
معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده های فنی، در پایان 
خاطرنشــان کرد: »البته هنوز نیازهایی برای تکمیل این آکادمی 
وجود دارد، هزینه خریداری تفنگ بســیار زیاد است و من در 
این فرصت از خیرین و مسئوالن درخواست دارم تا برای خرید 
تفنگ های مورد نیاز این مجموعه کمک کنند. برای تجهیز این 

آکادمی ما حداقل ۱۰ تفنگ و یا تپانچه نیاز داریم«.
در ادامه هادی بشــیریان، رئیس فدراســیون ملی ورزش های 
دانشــگاهی وزارت علوم، نیز بیان کرد: »خشنودیم که دانشگاه 
تهران با راه اندازی خط تیراندازی برای دانشجویان این تسهیالت 
را فراهم آورده است. رشــته تیراندازی جزو رشته های اصلی 
یونیورسیاد دانشجویان اســت. در دوره قبلی مسابقات که در 
ناپل ایتالیا برگزار شد، نخستین مدال تپانچه دانشجویان در تاریخ 

ورزش کشور توسط دانشجویان دانشگاه الزهرا به دست آمد«.
وی تاکید کرد: »فدراسیون ورزشی دانشجویان، کمک به توسعه 
این رشته را جزو وظایف خود می داند و این آکادمی که امروز 
در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران راه اندازی شده است 
را می توان به عنوان پایگاهی برای برگزاری مسابقات دانشجویان 
در نظر گرفت. برای تجهیز این مرکز، حتماً نهایت تالش خود را 
خواهیم کرد، عقیده ما این است که دانشگاه ها باید بتوانند در لیگ 
کشــوری شرکت کنند. همچنین در این زمینه لیگ دانشجویی 
نیز راه اندازی شــود تا دانشگاه ها بتوانند با یکدیگر این رویداد 
را برگزار کنند. امیدوارم بتوانیم همکاری خوبی در این زمینه با 

دانشگاه تهران داشته باشیم«.
ســالن تیراندازی پردیس دانشــکده های فنی دانشگاه تهران، 
دارای خط تیر با ۱۱ سیبل الکترونیکی با بهره گیری از آخرین 
تکنولوژی پیشــرفته و دانش فنی روز دنیاســت. سیبل های 
الکترونیک این ســالن، جزو تجهیزات مــدرن تیراندازی در 
دنیا محسوب می شــود که با استفاده از فناوری های پیشرفته، 
مختصات محل برخورد گلوله به هدف را با دقت بســیار باال 
و به صورت آنی محاســبه کرده و در مانیتور تیرانداز نمایش 
می دهد. یکی از مزیت های سیبل های به کار گرفته شده در این 
سالن در مقایسه با روش های سنتی، این است که احتمال خطا 
و تفسیر عامل انسانی را رفع کرده و فاصله زمانی بین شلیک و 
اعالم نتیجه را به صفر کاهش می دهد. این سالن، با سیبل های 
فاصلــه ۱۰ متر )AS۱۰(، به منظور کار با ســالح های بادی 
)کالیبر 4.5( طراحی شده و می توان آن را به صورت انفرادی یا 
برای برگزاری مسابقات رسمی فدراسیون تیراندازی بر اساس 

آخرین قوانین ISSF به کار گرفت.

 با حضور رئیس دانشگاه تهران
آکادمی تیراندازی پردیس 
دانشکده های فنی افتتاح شد
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در وبینار بین المللی جهان معاصر، ادیان الهی و صلح

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه: 

شهید سردار سلیمانی برای استقرار صلح در منطقه و جهان می جنگید

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با بیان اینکه سردار 
سلیمانی برای استقرار صلح در منطقه و جهان می جنگید 
و عاقبــت در همین مصاف و جنگ جان خود را تقدیم 
کرد، گفت: »شــهید سلیمانی می جنگید تا با انحراف در 
دین اســالم مبارزه کند و در مقابل کسانی بایستد که با 
نام اســالم جنایت می کنند و دین رحمت و اسالم را به 
خشونت متصل می کنند. اهمیت شهادت سردار سلیمانی 
این بود کــه به دنیا فهماند ســربازان اســالم هیچ گاه 
شــروع کننده جنگ نبوده و نخواهند بود، بلکه همواره 

برای حکمفرمایی صلح در جهان کوشش کرده اند«.
وبینــار بین المللی »جهان معاصر، ادیان الهی و صلح« به 
مناسبت سالروز شهادت سردار سلیمانی ارمغان آورنده 
صلح به جهــان پرآشــوب، ۱7 دی ۱399، به صورت 

برخط برگزار شد.  
در ابتدای این وبینار دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه تهران، ضمن ابراز خرسندی نسبت 
به برگزاری این نشســت ارزشمند اظهار کرد: »یکی از 
مهم ترین دالیل برگزاری این وبینار شــهادت مظلومانه 
سردار سلیمانی، سرباز جهاد مقاومت علیه دشمنان صلح 
در جهان است. این اتفاق برای جمهوری اسالمی ایران 

و حتی جهان اسالم بسیار تلخ بود«.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران عنوان کرد: 
»در کتاب الهی قــرآن عبارتی تحت عنوان امت واحده 
نام برده شده است و خداوند در آیات متعدد می فرمایند 
که انســان را به شــکل امتی واحد خلق کرده ایم و هیچ 
تفاوتی میان آنها نیست، مگر اینکه در تقوای خود تفاوت 
داشته باشند. تأکید ادیان الهی و به ویژه اسالم همواره بر 
این بوده اســت که بشر یک سرمنشأ دارد، انسان ها یک 
خالق داشــته اند و از یک جا آمده انــد؛ اما آن چیزی که 
امروز به عنوان تفرقه بین انسان ها می بینیم متأسفانه ثمره 
اندیشه های کجی اســت که خود را از منشأ وحی دور 
کرده و به ســمت دین زدایی از فضای زندگی بشر گام 

برداشته است«.
دکتر سرســنگی با بیان اینکه برخالف اندیشه اسالمی 
و ادیان الهی، برخــی از متفکران غربی همواره بر طبل 
نفاق و دشــمنی کوبیده اند و سعی کردند انسان ها را به 
قبایل مختلف تقســیم کرده و میان آنهــا جنگ دائمی 
برقرار کنند، تصریح کرد: »فراموش نکردیم هانتینگتون 
نظریه برخورد تمدن ها را مطرح می کند و معتقد اســت 
مهم ترین چالش آینده و جنگ نهایی بین اسالم و غرب 
است. این تفکرات زمینه اسالم هراسی و دور شدن هر 
چه بیشــتر جامعه غربی از حقیقت اسالم را فراهم کرده 
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است و سرمنشأ اتفاقاتی شــده است که امروز تجلی 
آن را در جنگ هــای بــزرگ و مصیبت های فراوان در 

کشورهای مختلف و به ویژه خاورمیانه می بینیم«.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: »غرب برای اینکه 
خود را برتر و مالک جهان معرفی کند شــرق و اسالم 
را با شــدیدترین اتهامات مواجه کرده است. مسلمانان 
را انسان هایی به دور از تمدن و درگیر خشونت فردی 
و اجتماعــی و ناتوان از گفتمــان و برقراری دیالوگ 
با جهان معرفی می کند؛ امــا خداوند رحمان و رحیم 
وعده داده اســت که پیروزی با مستضعفان و شکست 
با مستکبران اســت، از این رو امروز تمامی خدعه ها و 
تعاریــف دروغین در مقابل مردم جهــان رنگ باخته 

است«.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران، ضمن نقد 
تفکرات غربی نســبت به آزادی و دموکراســی گفت: 
»توجیهــات غرب برای حمله به کشــورهای دیگر به 
بهانه ارمغان آوردن دموکراســی و آزادی رنگ باخته 
اســت و مردم جهان با چهره واقعی کسانی که همواره 
بر طبل جنگ با ادیان الهی می کوبند، آشــنا شــده اند. 
امروز ماهیت دشمنان اســالم و ادیان الهی بر همگان 
روشــن اســت و جهان بیش از هر زمان دیگر تشــنه 

معارف دینی است«.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: »ایــن وبینار با هدف 
تبیین هر چه بیشــتر نقش ادیان الهی در آینده بشــر و 
در صلحــی فراگیر و پایدار برای جامعه بشــر برگزار 
می شود تا تأکید دیگری باشد بر رحمانیت خالق رحیم 
و اینکه دین نه تنها عامل خشونت نیست، بلکه عاملی 
بر آشتی انســان ها با یکدیگر است. این حقیقتی است 
که پشت ابرهای تیره تبلیغات رسانه ای دشمنان ادیان، 
گاهی به فراموشی سپرده می شود، اما هیچ گاه خورشید 
پشــت ابر نمی ماند و از طلوع خود دست بر نخواهد 

داشت«.
شهید سلیمانی بزرگ ترین استراتژیست نظامی بود

در ادامه نشســت، دکتر ابومحمد عســگرخانی، استاد 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اظهار 
کرد: »شهید سلیمانی بزرگترین استراتژیست نظامی و 
در عین حال مردی اخالق مدار بود. همچنین شــهید 

ســلیمانی باالترین مرحله انسانیت را داشت و تالش 
ایشان در سرکوب و پاک سازی داعش مثال زدنی است. 
بســیاری از قدرت های بزرگ ســعی بر سنگ اندازی 
داشتند، اما در نهایت استراتژی شهید سلیمانی پیروزی 
شد و توانست بداندیشان داعش را از محیط پاک کند«.
شهید ســلیمانی اسطوره ای برای تمام فرماندهان دیگر 

بود
در بخش دیگری از این نشســت، دکتــر محمدعلی 
السعدی، اســتاد دانشگاه بغداد، در خصوص »شهادت 
آگاهانه و نقش آن در دین و صلح« ســخنرانی کرد و 
گفت: »شهید سلیمانی در مقابل قوی ترین قدرت جهان 
ایستاد و جان خود را در راه مقابله با تفکرات انحرافی 
فدا کرد. شهید سلیمانی، درس آزادگی و کرامت داد که 
برای آیندگان به یادگار باقی خواهند ماند. حاج قاسم 
سلیمانی یک مکتب و اسطوره ای برای تمام فرماندهان 

دیگر و یک رهبر در میدان و حامی مستضعفان بود«.
شــهید ســلیمانی در فضای بحران و آشوب اعتقاد به 

موازنه داشت
در پایان نشســت، دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه تهران، در خصوص 
تاکتیک های شهید سردار سلیمانی در روند صلح سازی 
به ســخنرانی پرداخت و بیان کــرد: »قدرت در تفکر 
شهید ســلیمانی ماهیت منفصل نداشت، بلکه ماهیت 
متصل داشــت. اگر اتصال قدرت شــکل نمی گرفت 

اکنون داعش بر تمامی غرب آسیا مسلط بود«.
وی ادامه داد: »شــهید ســلیمانی در فضــای بحران و 
آشــوب اعتقاد به موازنه داشت تا کنترل اتفاق افتاد. بر 
این اساس، الگوی رفتاری وی حمایت از بازیگری بود 
که مورد تهدید قرار می گرفت. بنابراین شهید سلیمانی 
از 2۰۰3 تا 2۰2۰ شرایط مناسبی برای موازنه سازی به 

وجود آورد.
دکتر متقی در پایان خاطرنشــان کرد: »شهید سلیمانی 
معتقد به ائتالف ســازی بود و می دانست اگر در مقابل 
داعــش و حامیــان گروه های تکفیری و تروریســتی 
ائتالف ایجاد نکند، بحران گســترش می یابد. از این رو 
کشــورهایی مانند ترکیه و روســیه در مدار مبارزه با 

داعش قرار گرفتند«.
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دکتر مجید صفاری نیا، مدیر کل دفتر مشــاوره و ســالمت 
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

۱5 دی ۱399، از مرکز مشاوره دانشگاه تهران بازدید کرد.
در این بازدید حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره، به معرفی 
و تبیین رئوس فعالیت ها و دســتاوردهای مرکز در راستای 
اهداف سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران پرداخت و بر 
هم اندیشــی و همکاری مستمر متخصصان مرکز مشاوره و 

دفتر مشاوره و سالمت تأکید کرد.
دکتر صفاری نیا، مدیر کل دفتر مشــاوره و سالمت سازمان 
امور دانشــجویان وزارت علوم، نیز با اشــاره به سند ملی 
ســالمت روانی و اجتماعی دانشجویان در خصوص ارتقا 
فعالیت های مراکز مشاوره دانشــگاه های کشور، مشارکت 
کارشناسان دفتر مشاوره و سالمت در تهیه محتوای آموزشی 

و انجام پژوهش های علمی در حوزه ســالمت و بهداشت 
روان دانشجویان کشور با بهره مندی از داده های موجود در 

برنامه های آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.
همچنین وی بر اســتفاده بهینه از ظرفیت علمی و پژوهشی 
درون ســازمانی و تعامل و حمایت طلبی از ســایر نهادها 
در جهت اجرای سیاســت های ســند ملی سالمت روانی 
اجتماعی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور تأکید کرد.
مدیر کل دفتر مشــاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 
وزارت علــوم و هیأت همراه از فعالیت بخش های مختلف 
مرکز مشاوره دانشگاه تهران از جمله واحد بهداشت روان، 
کلینیک نوروتراپی مشاوره تلفنی و الکترونیکی، دفتر ماهنامه 
پیام مشاور و آموزش های آنالین مرکز مشاوره بازدید و با 

همکاران این واحدها گفت وگو کردند.

تفاهم نامــه همکاری هــای مشــترک بین پژوهشــکده 
فناوری های همگرا و دانشــکده روان شناســی و علوم 

تربیتی منعقد شد.
بنــا بر گزارش پژوهشــکده فناوری های همگــرا، تفاهم 
همکاری های مشترک، ۱3 دی ۱399، بین دکتر رضا رستمی، 
رئیس پژوهشکده فناوری های همگرا و دکتر الهه حجازی، 

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به امضا رسید.
برگزاری دوره های مشــترک آموزشــی کوتــاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت، برگــزاری کارگاه ها و بینارهای 
آموزشــی و ســخنرانی های علمی مشــترک، برگزاری 

همایش های ملی و بین المللی، اجرای پروژه های مشترک 
تحقیقاتــی و کاربردی، همــکاری در بازاریابی دوره ها 
آموزشی مشترک، همکاری در فعال کردن مرکز نوآوری 
دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتــی و حمایت از 
پایان نامه های حوزه علوم شناختی در دانشکده های عضو 
کمســیون علوم اجتماعی-رفتــاری از جمله محورهای 

تفاهم نامه منعقده است.
همچنین رئیس دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی 
و هیــأت همــراه از بخش هــای مختلف پژوهشــکده 

فناوری های همگرا بازدید کردند.

بازدید مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم از مرکز مشاوره دانشگاه تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده فناوری های همگرا 
و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
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دکتــر محمود نیلی احمدآبادی، در نخســتین ســالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد: »دانشگاه 
باید نسبت به تحوالتی همچون شهادت سردار سلیمانی 
و شــهید فخری زاده حساسیت نشــان دهد و زمینه ای 
فراهم کند تا این تحوالت در پایان نامه ها و رســاله های 

دکتری مورد بررسی قرار گیرد«.
مراسم نخستین سالگرد شهادت ســردار سلیمانی شنبه 
۱3 دی ۱399 با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها، 
رؤســای دانشــگاه های تهران و علوم پزشــکی تهران، 
مدیران و مســئوالن و جمعی از دانشــجویان و کارکنان 

دانشگاه برگزار شد.
در این مراســم دکتر محمود نیلــی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران، با بیان اینکه امیدواریم این آخرین حادثه 
از این گونه وقایع در کشور باشد، تصریح کرد: »درست 
است شهادت ثمرات بسیار گسترده ای دارد و جریان های 
بســیار عمیقی را بنیان گذاری می کند که در طول تاریخ 
تأثیرات بســیاری می گذارد، اما بایــد فکر کنیم که چرا 
باید این ســرمایه ها را از دست بدهیم و چرا باید دشمن 
جســارت این را پیدا کند و به خود این جرأت را بدهد 
که ســرمایه های ما را به شهادت برساند. دانشگاه ها باید 
روی این گونه مســائل بررسی و کار کنند تا از تحقیقات 

آن برای پیروزی های بعدی استفاده شود«.
وی افزود: »تحلیل این وقایع باید در دانشــگاه صورت 

گیــرد و با تحلیل دقیق و علمی بایــد فرهنگ به وجود 
آمده پس از شــهادت ســردار ســلیمانی را تعمیق داد. 
باید موضوع شــهادت و عملکرد این دو شهید، موضوع 
پایان نامــه و کارهای تحقیقاتی قرار داده شــود؛ چرا که 
این دو شــهید در بسترهایی رشــد یافته اند و زمینه ها و 
جریان های فکری باعث شکل گیری شخصیت های آنان 
شده است که بررســی این مبانی و جریان های فکری و 

شناخت آنها می تواند برای آیندگان راه گشا باشد«.
رئیس دانشــگاه تهران، در بخش دیگری از سخنان خود 
به ابعاد دیگری از شــخصیت سردار ســلیمانی و دکتر 
فخری زاده اشــاره کرد و گفت: »باید در حوزه اجرا نیز 
از این دو شهید بزرگوار درس بیاموزیم، گرچه اخالص 
و ایمان نقش اساســی در موفقیت این دو بزرگوار داشته 
است، اما حتمًا علم مدیریت و دانش نیز در این موفقیت ها 
نقش به ســزایی ایفا کرده است. همچنین اطالعات قابل 
نشر باید در اختیار دانشگاهیان قرار گیرد تا دانشگاهیان 
بتوانند بررسی و تحقیقاتی درباره این دو شهید بزرگوار 
داشته باشــند و نتایج این تحقیقات را در اختیار مردم و 

جامعه قرار دهند«.
دکتر نیلی احمدآبادی، تصریح کرد: »برگزاری ســالگرد 
شــهادت ســردار ســلیمانی حرکتی اســت در جهت 
گرامیداشــت یاد و خاطره این عزیزان و فرصتی اســت 
برای بررســی وقایع بعد از آن، عملکرد شهید سلیمانی 
در دوران حیات بسیار درخشــان بود و بعد از شهادت 

در نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

رئیس دانشگاه تهران: 

تحوالتی چون شهادت سردار 
سلیمانی باید موضوع پایان نامه 

و رساله های دانشگاهی شود
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نیــز این تأثیرگذاری دو برابر شــد و مردم با شــرکت 
در مراســم تشییع شهیدان ســلیمانی و فخری زاده قدر 

تالش های این دو شهید را ارج نهادند«.
وی در پایان ســخنان خود اظهار کرد: »ما امروز شاهد 
الگو های جدیدی هستیم، هیچ گاه یک جامعه ای که در 
آن ملتی با فرهنگ غنی زندگی می کنند، نمی تواند بدون 
اسطوره باشد. بدون اسطوره ها هیچ جامعه ای نتوانسته 
تبدیل به تمدن و ملتی پایدار شــود. شــهید سلیمانی 
به عنوان یک اســطوره و الگو در یادها خواهند ماند. در 
این شــرایط با توجه به تغییرات زمان نیاز به اسطوره و 
الگو داریم، چون این الگوها و اسطوره ها هستند که در 
دوراهی تصمیم گیری به کمک ما می آیند و راه را به ما 

نشان می دهند«.
در بخش دیگری از این مراسم حجت االسالم والمسلمین 
مصطفی رســتمی، رئیس نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها، نیز ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهیدان ســلیمانی و فخری زاده و با اشــاره 
به خصوصیات اخالقی بارز شــهید ســلیمانی گفت: 
»شخصیت شــهید سلیمانی در حوزه های رفتاری جای 
زیادی برای معرفی دارد و آنچه از دانشــگاه ها و مراکز 
علمی انتظار می رود پروراندن، بسط دادن و جلوه سازی 

اخالقی و علمی شــخصیت این شــهید و ارائه آن به 
جامعه است«.

وی افزود: »در حال حاضر دشمن در حال ناامیدسازی 
است، احســاس شکســت را القا می کند و می خواهد 
سرمایه های هویتی ما را بی ارزش جلوه دهد. دانشگاه ها 
مســئولیت خطیری برای بزرگ جلوه دادن ارزش های 

اخالقی شهیدان سلیمانی و فخری زاده برعهده دارند«.
سلیمانی  از شهید  رســتمی،  حجت االسالم والمسلمین 
به عنوان اســطوره ای یاد کرد که علم آموزی و مهربانی 
در عین شــجاعت و عزتمندی، تواضع در عین عزت، 
عرفان و حماسه و دوری از سیاست و سیاست زدگی را 

یک جا داشته است.
در این مراســم که به همت دانشگاه های تهران و علوم 
پزشکی تهران و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه و بسیج دانشــجویی برگزار شد، 
از خانواده های معظم چند تن از شــهدا با اهدای لوح 

قدردانی شد.
شهید قاسم ســلیمانی بامداد روز ۱3 دی ماه ۱398 در 
حالی که به طور رســمی از ســوی دولت عراق به آن 
کشور سفر کرده بود، در فرودگاه بغداد توسط پهباد های 

رژیم آمریکا ترور و به شهادت رسید.
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یازدهمین و آخرین جلســه شورای دانشــگاه در سال ۱399 
با حضور هیأت رئیســه و رؤســای واحدهــا، پردیس ها و 

دانشکده های دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلســه، دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه 
تهران، با گرامیداشت عید مبعث حضرت رسول اکرم )ص(، 
مروری بر تحوالت و رویدادهای دانشــگاه در سال گذشته، 
به خصوص مواجهه کشــور بــا اپیدمی کرونــا، چالش های 
بودجه ای دانشــگاه و نیز درس آموخته هایــی که می توان از 

مدیریت این چالش ها داشت، پرداخت.
در ادامه و بر اســاس دستور جلسه این نشست، دکتر قنبری 
باغســتان، مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه، گزارشــی از 
فعالیت ها و تحوالت صورت گرفته در حوزه روابط عمومی و 

اطالع رسانی در شش ماه گذشته ارائه داد.
دکتر قنبری باغســتان با اشاره به اهمیت توسعه کمی و کیفی 
اطالع رسانی با تاکید بر اخبار و گزارش دستاوردهای دانشگاه 
گفــت: در ماه جاری )اســفند( وب ســایت خبری-تحلیلی 
دانشگاه متشکل از بخش ها و ســرویس های خبری مجزا و 

متنوع راه اندازی شده است.
به گفته دکتر قنبری باغستان، بخش های اخبار ستادی دانشگاه، 
بخش دستاوردهای ملی و بین المللی دانشگاه، بخش پویش علمی 
ایران در آینه ۱4۰۰، بخش چندرســانه ای، بخش اخبار دانشگاه 
تهران در رســانه های کثیراالنتشــار و نیز بخش اخبار واحدها، 
معاونت ها و ســایر واحدهای تابعه دانشگاه از جمله مهم ترین 
بخش هایی است که با هدف اطالع رسانی بهتر و گسترده تر »اخبار 

توسعه ای« دانشگاه در این پایگاه خبری پیش بینی شده است.
دکتر قنبــری افــزود: قبل تر از ایــن نیز با هــدف افزایش 
رؤیت پذیری )visibility( و توســعه اطالع رسانی اخبار و 
رویدادهای دانشگاه تهران بر اساس »رفتار ارتباطی« مخاطبان، 
صفحات رسمی دانشگاه در شش شبکه اجتماعی جدید شامل 
شبکه های اینســتاگرام، توئیتر، لینکدین، یوتیوب، آپارات و 

Eitaa راه اندازی شده بود که همچنان فعال هستند.
در ادامه دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، ضمن 
اســتقبال از فعالیت های حوزه روابط عمومی افزود: شــبکه 

منسجم خوبی برای اطالع رسانی و آگاه سازی جامعه و افکار 
عمومی از فعالیت های دانشگاه و نیز نقش دانشگاه در تحوالت 
جامعه شکل گرفته است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت 
ایجادشــده، بتوان بیشتر از گذشته دستاوردهای دانشگاه را به 

سمع و نظر افکار عمومی رساند.
رئیس دانشگاه افزود: باید بپذیریم که درصد باالیی از موفقیت 
یک کار یا فعالیت، ارائه درســت، دقیق و مناسب آن از طریق 
اطالع رســانی به جامعه و افــکار عمومی اســت و این امر 

به خصوص باید متناسب با نیاز مخاطبان صورت گیرد.
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر اینکه اطالع رســانی درست، 
دقیق و کیفی اخبار و گزارش دستاوردهای دانشگاه همچنین 
باعث تقویت »ســرمایه اجتماعی« دانشــگاه می شود، افزود: 
همین تحوالت صورت گرفته در روابط عمومی ستاد دانشگاه 
باید در ســطح واحدهای تابعه دانشــگاه نیز اتفــاق افتد و 
امیدواریم توانمندسازی روابط عمومی واحدها، هم در سطح 
سخت افزاری و هم نرم افزاری، در دستور کار سال آینده روابط 

عمومی قرار گیرد.
در ادامه این جلســه، دکتر یزدانی، معاون اداری مالی و دکتر 
مقاری، معاون طرح و برنامه دانشــگاه گزارشــی از موضوع 
اتمام موفقیت آمیز حسابرســی به حساب های دانشگاه تهران، 
اقدامات دانشــگاه در تأمین مســکن اعضای هیأت علمی و 
کارکنان دانشــگاه، اهم مصوبات اخیر هیأت امنای دانشگاه، 
موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارتین و 

نیز افزایش حقوق کارمندان دانشگاه ارائه دادند.
همچنین دکتر صادقی مقدم، معاون دانشگاه و رئیس سازمان 
توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه نیز در این نشست به معرفی 
فرایند مشارکت عمومی-خصوصی )ppp( در دانشگاه تهران 

پرداخت.
موضوع اختصاص فوق العاده مســکن به اعضای هیأت علمی 
جوان دانشگاه، نام گذاری عناوین پردیس های غیر خودگردان 
دانشگاه از جمله دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح 
و بحث مفصل تر در مورد آنها به اولین جلسه شورای دانشگاه 

در سال آتی موکول شد.

آخرین جلسه سال جاری »شورای دانشگاه« برگزار شد
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سپهر سراجی، دانشجوی دکتری پردیس هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران برگزیده بخش »موسیقی و رسانه« سی و 

ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شد.
در آیین اختتامیه سی و ششــمین جشنواره بین المللی 
موسیقی فجر که چهارم اســفند ۱399 با حضور دکتر 
ســید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
برگزار شد، سپهر ســراجی، دانشجوی دکتری پردیس 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران به عنوان برگزیده بخش 

»موسیقی و رسانه« معرفی و تقدیر شد.
دانشــجوی دانشــگاه تهران، برای نگارش مقاله علمی 
پژوهشــی با عنــوان »بازشناســی ویژگی های مرکزی 
موسیقی ایرانی به عنوان عناصر هویت ساز در این سنت« 
که در نشریه هنرهای زیبا انتشار یافته، منتخب دریافت 

این جایزه شده است.

این مقاله مســتخرج از رســاله دکتری سپهر سراجی با 
راهنمایی دکتر ساســان فاطمی، استاد پردیس هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران با موضوع »گفتمان های آهنگسازی 
در موســیقی کالسیک ایرانی در نســبت با هویت این 

موسیقی« بوده است.

همزمان با هفته منابع طبیعی، در مراســمی با حضور دکتر 
سعید یزدانی، معاون اداری و مالی و دکتر سلطانی مدیرکل 
امور پشتیبانی دانشگاه، ۱2 اصله نهال »افرا« به یاد استادان، 
کادر اداری و دانشــجویانی که در دانشــگاه تهران در سال 
۱399 بر اثر بیماری کرونا به دیار باقی شتافتند، در محوطه 

پردیس مرکزی، جنب تاالر مولوی، غرس شد.
از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش

سال ۱399 یکی از تلخ ترین سال ها برای کشور، به خصوص 
دانشــگاه تهران بود؛ چرا که خیز بیماری کرونا خزانی شد 
بر دانشــگاه و زرین برگ هایی از این درخت پربار به سوی 
آســمان پرکشیدند و جای خالی خود را بر تنه این درخت 
کهنسال باقی گذاشتند. برای پاسداشت یاد عزیزانی که براثر 
این بیماری جان به جان آفرین تســلیم کردند، در مراسمی 
نمادین، ۱2 اصله نهال »افرا« در پردیس مرکزی دانشــگاه 
کاشته شد تا سایه مهرشان همواره بر سر دوستداران علم و 
دانش پاینده باشــد. برخی از این عزیزان که در سال جاری 

از میان ما رفتند، می توان به این افراد اشاره کرد:
۱. دکتر داوود فیرحی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
2. دکتر جواد اژه ای، استاد پیشکسوت دانشکده روانشناسی
3. دکتر برات زنجانی، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی

4. دکتر محمد ملکی، نخســتین رئیس دانشگاه تهران بعد 
پیروزی انقالب اسالمی

5. دکتر ابراهیم قاسمی نژاد، استاد دانشکده زمین شناسی
6. دکتر مجید صادق آذر، استاد پردیس دانشکده های فنی

7. دکتر مهدی وصفی، استاد دانشکده دامپزشکی
8. دکتر روح اهلل عالمی، اســتاد پیشکسوت دانشکده ادبیات 

و علوم انسانی
9. حامد موحد نسب، دانشجوی دکتری جامعه شناسی

۱۰. جواد شایگان، دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی
۱۱. مریم هادی پور، دانشجوی دانشکده فنی

۱2. رضا علیاری، کارمند دانشکده جغرافیا

کاشت ۱۲ اصله نهال به یاد افراد درگذشته بر اثر کرونا در دانشگاه تهران

دانشجوی دانشگاه تهران برگزیده سی و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شد
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در مراسمی که عصر دوم دی ۱399 با حضور معاون 
و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه، مدیران 
و مسئوالن حوزه دانشجویی در تاالر امیرکبیر برگزار 
شــد، از تالش های دکتر محمد اسماعیلی در دوره 
مدیریت اداره کل امور خوابگاه های دانشــگاه تهران 
قدردانــی و دکتر هادی غفوریــان یاورپناه به عنوان 

مدیر جدید این اداره کل معرفی شد.
دکتر ســعید حبیبا، معاون و رئیس سازمان خدمات 
دانشــجویی دانشــگاه، در این مراسم ضمن تبریک 
روز پرستار به کادر پرستاری به ویژه همکاران مرکز 
بهداشــت و درمان دانشگاه با قدردانی از تالش های 
دکتر اســماعیلی در دوره مدیریت وی در اداره کل 
امــور خوابگاه ها از وی به عنوان فردی با اخالق یاد 
کــرد که با همین ویژگی های اخالقی در جهت ارائه 

خدمات شایسته به دانشجویان تالش کرد.
دکتــر حبیبا مدیریــت اداره کل امــور خوابگاه های 
دانشــگاه را از مدیریت های بسیار حساس دانشگاه 
برشــمرد و افزود: »خوشــبختانه دکتر اسماعیلی با 
تجربه و تقوایی که داشــتند در این مدیریت بســیار 

خوش درخشیدند«.
وی با قدردانی از تالش های مسئوالن و مدیران حوزه 
دانشــجویی گفت: »در دوره شــیوع بیماری کووید 
-۱9 مدیران و کارکنان حوزه های مختلف دانشجویی 
برای ارائه خدمات به دانشــجویان و دانشــگاهیان 

تالش های مضاعفی کردند که الزم می دانم از تالش 
همه این عزیزان به ویژه در مرکز بهداشــت و درمان ، 
مرکز درمانی بزرگمهر، مرکز خدمات دندانپزشکی و 
مرکز مشاوره دانشگاه به دلیل حضور مستمر و ارائه 

خدمات در این ایام قدردانی کنم«.
دکتر حبیبا در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن 
قدردانی از دکتر غفوریان یاورپناه برای پذیرش این 
مســئولیت اظهار امیدواری کارهــای بزرگی که در 
حوزه اداره کل امور خوابگاه ها آغاز شــده اســت با 
حضور وی هرچه ســریع تر و با توان بیشتری پیش 

برود.
دکتر غفوریان یاورپناه نیز در این مراسم با طرح ایده 
»خوابگاه های دانشــگاه تهران – ایران شهر هوشمند« 
به چشــم انداز طراحی شده متناسب با برنامه توسعه 
دانشگاه اشاره کرد و جلب مشارکت دانشجویان در 

مدیریت خوابگاه های را امری مهم دانست.
وی با اشاره به ظرفیت خیرین، ایجاد »شبکه حامیان 
کوی دانشگاه تهران« را یکی از برنامه های چشم انداز 

طراحی شده برای کوی برشمرد.
دکتر محمد اســماعیلی نیز در این مراسم در سخنان 
کوتاهی از مدیران و همکاران خود در اداره کل امور 
خوابگاه های دانشگاه و واحدهای مرتبط با این حوزه 

قدردانی کرد.

با حضور معاون دانشگاه

مدیرکل جدید امور خوابگاه های دانشگاه تهران معرفی شد
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 بــا حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه 
تهران، ۱8 بهمن ۱399، اتاق رسانه پارک علم و فناوری افتتاح 

شد.
در این مراسم دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه 
تهران، با اشــاره به جوان بودن، نوآوری و فناوری در ایران 
گفت: »ساختار، شــرایط و افراد حوزه نوآوری و فناوری با 
دیگر حوزه ها متفاوت است. دانشگاه وظیفه خود می داند تا 
عالوه بر فراهم کردن شــرایطی برای تجربه کردن، نوآوری، 
فناوری، آموزش، پشتیبانی و نشر و توسعه این مفاهیم را نیز 

انجام دهد«.
وی افــزود: »پارک علم و فناوری منحصــر در یک فضای 
فیزیکی نیست. ما در دانشگاه واحدهای متعددی را تعریف 
کرده ایم و شبکه فناوری را تعریف و شکل داده ایم. در همین 
راستا، برای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نقشی ستادی 
قائل هستیم. ســتادی بدین معنا که شبکه فناوری را به طور 

کامل هدایت، پشتیبانی و حمایت کند«.
دکتــر عباس زارعــی هنزکی، رئیس پارک علــم و فناوری 

دانشگاه تهران، نیز با بیان اینکه اتاق رسانه بستری برای ایجاد 
شــبکه ای است تا دانشگاه نسل سه و چهار بتواند کار اصلی 
خود را انجام دهد، تاکید کرد: »اتاق رسانه در پی تفکر ارتباط 
دولت، دانشگاه، صنعت، جامعه و رسانه بنا شده است. هدف 
ما این اســت که نوآوری در رسانه را با مرکزیت اتاق رسانه 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شروع کنیم. کار آموزش 
مجازی، ایجاد محتوا و پیشــرفت در عرصه دانش و فناوری 
نیازمند یک اتاق رســانه ای بود تا مانند دانشگاه نسل سوم و 

چهارم بتواند توسعه پیدا کند«.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پایان اظهار کرد: 
»براساس چند محور، فعالیت شرکت های دانش بنیان مستقر 
در پارک علم و فناوری توســعه پیدا می کند، ما در این کار 
موازی با صنعت تالش می کنیم تا مشکالت صنعت و جامعه 
را برطرف کنیم. هم اکنون 2۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک 
علم و فناوری دانشــگاه تهران مستقر هستند، این شرکت ها 
قرارداد های زیادی را با صنعت منعقد کردند و به نوعی فصل 

مشترک میان دانشگاه و صنعت محسوب می شوند«.

دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه نخست کانون های همیاران سالمت روان شد

کانون دانشجویی همیاران سالمت روان دانشگاه تهران، 
موفق به کسب رتبه نخست کانون های همیاران سالمت 

روان دانشگاه های منطقه یک کشور شد.
در نشســت کشــوری کانون های دانشــجویی همیاران 
سالمت روان دانشــگاه های منطقه یک کشور که پنجم 
اســفند ۱399، از سوی دفتر مشــاوره و سالمت روان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه 
تهران با حضور دکتر علم، معاون امور دانشجویان داخل 
سازمان امور دانشــجویان برگزار شد، کانون دانشجویی 
همیاران ســالمت روان دانشــگاه تهران توانســت رتبه 

نخست دانشگاه های منطقه یک کشور را کسب کند.
در ایــن نشســت که با هــدف حفظ تعامــل ارتباط با 
کانون های همیاران ســالمت روان بــه صورت مجازی 
برگزار شــد، ضمن ارائه مطالب آموزشی و تبادل نظر و 
گفت وگو در خصوص گســترش فعالیت های ارزشمند 

کانون های همیاران سالمت روان، از کانون های برتر سال 
۱398 در قالب مناطق ده گانه دانشــگاهی تقدیر و تشکر 

به عمل آمد.
همچنین در بخش دیگری از این نشســت ضمن تبیین 
مهم ترین چالش هــای کانون های دانشــجویی همیاران 
ســالمت روان، سیاســت ها و برنامه های دفتر مشاوره 
و ســالمت وزارت علــوم در خصــوص پشــتیبانی و 

حمایت های تخصصی از کانون ها تشریح شد.
این نشســت با حضــور بیش از 34۰ نفــر از دبیران و 
اعضای شورای مرکزی کانون های همیاران سالمت روان 
دانشگاه های کشور برگزار شد که پس از دانشگاه تهران 
کانون همیاران ســالمت روان دانشگاه الزهرا رتبه دوم و 
کانون های دانشجویی همیاران سالمت روان دانشگاه های 
عالمه طباطبایی و خوارزمی به صورت مشترک رتبه سوم 

را به دست آوردند.

با حضور رئیس دانشگاه تهران

اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افتتاح شد
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با هدف توســعه فعالیت هــای پژوهشــی، تفاهم نامه 
همکاری بین دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهــران و اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دستی استان البرز منعقد شد.
در راســتای توســعه فعالیت های پژوهشــی و تقویت 
بنیان هــای علمی و بــا تمرکز بر یافته هــای حاصل از 
فعالیت های میدانی باستان شناسی و بهره مندی طرفین از 
منابع و توان فکری و اجرایی و همچنین انتقال تجربیات 
در موضوعات مشــترک، 27 بهمــن ۱399 تفاهم نامه 
همکاری بین دکتر غالمحســین کریمی دوستان، رئیس 
دانشــکده ادبیات و علوم انســانی و مهندس فریدون 
محمدی، مدیر کل میراث فرهنگی اســتان البرز به امضا 

رسید.
استفاده از امکانات آموزشــی، پژوهشی و آزمایشگاهی 
طرفین برای انجــام برنامه های تحقیقاتــی و کاربردی، 

مشــارکت اعضای هیأت علمی بــا واحدهای تحقیق و 
توســعه برای انجام مطالعات بنیادی مشــترک در استان 
البرز، اجرای سمینارها، کارگاه ها و نمایشگاه ها به صورت 
مشترک، اســتفاده از دانشــجویان به منظور کارآموزی 
در پروژه های مرمت ابنیــه و کاوش، همکاری در زمینه 
مطالعات باستان شناسی اعم از کاوش ها، بررسی شناسایی 
و الیه نگاری، حمایت مالی از پایان نامه های دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلی این حوزه و اســتفاده از ظرفیت های 
تاریخی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز از جمله 

همکاری های مشترک موضوع تفاهم نامه منعقده است.
همچنین در حاشیه این جلسه، از کتاب »شهرستان درود 
از دیدگاه باستان شناسی« با مقدمه ای از پروفسور فرانک 
هول، تألیف عبــاس نوری و مریم ثنائی مقدم با حضور 
دکتر حسن کریمیان، مدیر گروه باستان شناسی رونمایی 

شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز

با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه
نخستین آزمایشگاه نوآوری باز 5G و سرویس های اینترنت اشیا راه اندازی می شود

با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و مرکز تحقیق 
و توسعه شرکت ارتباطات سیار، نخستین آزمایشگاه نوآوری 

باز 5G و سرویس های اینترنت اشیا راه اندازی می شود.
در ششمین نمایشگاه اینترنت اشــیا در رویداد هفته ایران 
دیجیتال، 27 بهمن ۱399، در راستای راه اندازی آزمایشگاه 
نــوآوری باز و بــه منظور کمک به شــکل گیری و ارتقای 
زیســت بوم 5G و اینترنت اشیا کشور در حوزه تجهیزات، 
کاربســت ها و خدمات در این آزمایشگاه، با حضور معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور، تفاهم نامه همکاری سه جانبه 
بین دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران، دکتر مهدی محمدی، دبیر ســتاد توسعه 
فناوری های اقتصــاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر حمید بهروزی، 
رئیس مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار به امضا 

رسید.
این تفاهم نامه به منظور راه اندازی آزمایشگاه نوآوری باز در 

حوزه 5G و سرویس های اینترنت اشیا جهت ارائه خدمت به 
شرکت های فعال این حوزه، تیم های همراه اول و هسته های 
پژوهشی و فناوری کشور و با اهداف فراهم کردن امکانات 
آزمایشگاهی در جهت کمک به شکل گیری و بلوغ اکوسیستم 
5G و ســرویس های اینترنت اشــیا، اســتفاده حداکثری از 
پتانســیل های حوزه 5G و اینترنت اشــیا در کشور، کاهش 
هزینه ها و کاهش زمان جهت توســعه و تست تجهیزات و 
راهکارهای 5G و اینترنت اشیا و ارائه خدمات آزمایشگاهی 
به شرکت های فعال در حوزه های مرتبط، حمایت از تشکیل 
هسته های پژوهشی کاربردی و فناوری، فراهم سازی محیط 
تعامل بازیگران حوزه 5G و اینترنت اشیا و افزایش آگاهی و 
پوشش خالء علمی و فنی فعاالن حوزه 5G و اینترنت اشیا 

منعقد شده است.
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با انتصاب اعضــای هیأت دادوری، »دفتــر دادوری پردیس 
دانشکده های فنی« برای نخستین بار در دانشگاه تهران به طور 

رسمی آغاز به کار کرد.
دکتر ناصر ســلطانی، رئیس پردیس دانشکده های فنی، طی 
احکامی دکتر محمود موســوی مشهدی، دکتر جلیل آقا راشد 
محصــل و دکتر علی فاخر را به عنوان اعضای هیأت دادوران 
دفتر دادوری پردیس دانشــکده های فنی منصوب کرد که با 
انتصاب این اعضا، فعالیت این دفتر پس از یکسال از تصویب 

آیین نامه و آماده سازی مقدمات، رسماً آغاز شد.
دفتر دادوری پردیس دانشــکده های فنی که بر اساس تجارب 
موفق جهانی، به پیشنهاد کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، از 
سال گذشته در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران تشکیل 
شده و آیین نامه آن نیز در جلسه فروردین هیأت رئیسه و سپس 
جلسه خردادماه ۱398 شــورای پردیس دانشکده های فنی به 
تصویب رسیده است، وظیفه دارد به عنوان یک میانجی بی طرف، 
اختالف نظرهای درون ســازمانی را بین کلیــه اعضای خانواده 
دانشــکده فنی، اعم از کارکنان، اعضای هیأت علمی، مدیران و 
دانشجویان با رعایت اصل بی طرفی و انصاف، استماع کرده و 
پس از بررســی توسط هیأت دادوران، در فضایی آرام، دوستانه 
و دور از منازعات حقوقی و قضائی، در راستای رفع اختالفات 
پیش آمــده و تقویت روحیه وفاق و همدلــی در بین کارکنان، 
استادان و دانشجویان کوشــش نماید و در صورت لزوم برای 

اصالح رویه هایی که منجر به این اختالفات می شود، پیشنهادهای 
اصالحی خود را به باالترین مقام مسئول مؤسسه ارائه کند.

بر اســاس آیین نامه این دفتر، دانشــجویان، مدیران، استادان، 
کارکنــان و دانش آموختگان می تواننــد هرگونه اختالف نظر 
پیش آمده در محدوده فعالیت های اجرایی، آموزشی، پژوهشی، 
اداری و روابط ســازمانی خود در دانشکده های فنی را در این 
دفتر طرح کنند و این دفتر پس از بررسی بی طرفانه موضوع، 
با رعایت جمیع جوانب، نسبت به اظهار نظر منصفانه و فیصله 

سریع اختالفات پیش آمده تالش کند.
این دفتر، از سه استاد پیشکسوت پردیس، مشتهر به عدالت، 
خوش نامی و انصاف به عنوان »هیأت دادوری« که یک نفر از 
آنها نیز به  عنوان »دبیر« هیأت انتخاب شده است، فعالیت خود 

را در سطح پردیس به انجام می رساند.
https:// :افراد می توانند با مراجعه به سایت این دفتر به نشانی
engdadvar.ut.ac.ir  بــا اهداف، شــرح وظایف و نحوه 

استفاده از خدمات آن، آشنا شوند.
الزم به ذکر اســت که کلیه اطالعــات دریافتی، موضوعات، 
شکایات و مسائل مطرح شــده در پروسه دادوری، مشمول 
سیاســت محرمانگی اســت و مطلقاً محرمانه باقی مانده و به 
نهادهای اجرایی و نظارتی درون دانشگاه یا خارج از آن ارجاع 
و ارائه نمی شــود و گزارش های هیأت، تنها به باالترین مقام 

مؤسسه ارائه می شود.

برای نخستین بار در دانشگاه تهران

دفتر دادوری در پردیس دانشکده های فنی آغاز به کار کرد

دانشگاه تهران بزرگ ترین ناحیه نوآوری کشور را راه اندازی کرد
دانشــگاه تهران بزرگ ترین ناحیه نوآوری کشور را با راهبری 

پارک علم و فناوری راه اندازی کرد.
یکی از اجزای مهم در زیست بوم فناوری »ناحیه نوآوری« است 
که بر اساس تعریف ارائه شده در سایت IASP نواحی نوآوری 
مکان هایی هســتند که برای جذب افراد کارآفرین، بااستعداد، 
مشاغل دانش بنیان و ســرمایه گذاری ها طراحی شده اند که با 
توســعه و ترکیب مجموعه ای از دارایی های زیربنایی، نهادی، 
علمی، فناوری، آموزشــی و اجتماعی آن ها بــه همراه ارائه 
خدمات باارزش افزوده، می توان به نتایجی همچون توســعه 

اقتصادی و رفاه پایدار برای جامعه رسید.
در همین راســتا دانشــگاه تهران، بزرگ ترین مرکز آموزش 
عالی در ایران، با ایجاد بزرگ ترین ناحیه نوآوری کشور یکی 
از مهم ترین پیشــگامان کشور در خلق این پدیده نو ظهور در 

کشور است.
ناحیه نوآوری دانشــگاه تهران با مساحت و محیط حدود 4۰ 
کیلومتر مربع و 3۱ کیلومتر، فضای داخلی اتصال خیابان شوش 
با خیابان وحدت اســالمی، خیابان وحدت اسالمی با خیابان 
ولیعصر، خیابان ولیعصر با خیابان اسدآبادی، خیابان اسدآبادی 
با خیابان مالصدرا، خیابان مالصدرا با اتوبان شهید همت، اتوبان 
شــهید همت با اتوبان یادگار امام، اتوبان یادگار امام با خیابان 
آذربایجان، خیابان آذربایجان با خیابان شــهید نواب صفوی و 

خیابان شهید نواب صفوی با خیابان شوش را در برمی گیرد.
در این ناحیه همچنین ســه هاب منطقه نوآوری شهر دانش 
)smart. green and knowledge city(، منطقه نوآوری 
اینترنت اشیا )IOT.IIOT( و منطقه ی نوآوری کسب وکارهای 

خرد و کوچک )circular economy( قرار گرفته است.
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 دکتر هادی ویســی، معاون علمی مؤسســه دهخدا گفت: 
»این مؤسســه با توجه به پیشینه و توان علمی و دانشگاهی 
خود و با توجه به شــرایط پیش آمده، برنامه تولید محتوای 
آموزش زبان فارسی و استاندارد سازی آن را برای آموزش 
مجازی مبنای کار خود قرار داده و انگیزه مؤسســه دهخدا 
در این رویداد، اســتفاده از توان و دانش فنی استارت آپ ها 
و شــرکت های دانش بیان است تا در نهایت این فرایند در 
قالب یک محصول الکترونیکی در اختیار عموم قرار گیرد«.
در رویداد تبادل فناوری در حوزه زبان و ادب فارســی که 
توسط صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری و 
ســازمان فناوری اطالعات ایران و بــا حضور و همکاری 
مؤسســه لغت نامــه دهخــدا و مرکز بین المللــی آموزش 
زبان فارســی دانشگاه تهران ۱2 اســفند۱399 برگزار شد، 
دکتر هادی ویســی، معاون علمی مؤسســه دهخدا، در پنل 
تخصصی نقش فناوری در گسترش و تقویت زبان فارسی 
خاطرنشان کرد: »با توجه به رشد روزافزون آموزش برخط 
و تقاضا برای این نوع آموزش در نســل جدید، دسترســی 
عمومی به بســتر آموزش اینترنتی و عمومی شدن آپ های 
آموزش زبان، سخت بودن مسافرت برخی از افراد خارجی 
به داخل کشــور به دالیل مختلف و عدم امکان استفاده از 
آموزش حضوری و اخیراً شــیوع ویروس کرونا، ضرورت 

ایجاد سامانه آموزش مجازی فارسی بیشتر شد«.
وی افزود: »بدین منظور، مؤسســه دهخدا طراحی و ایجاد 
یک ســامانه برای آموزش مجازی زبان فارسی )آموزگار( 
را قبل از شــروع کرونا با طراحــی و تهیه محتوای مرتبط 
)حاصل تجربه چندساله مدرسان این مؤسسه( شروع کرده 
 )CEFR و هم اکنون که طراحی سامانه )بر اساس استاندارد

و تولید محتوا در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته و در 
همه مهارت های زبانی در مؤسســه انجام شــده است، این 
پروژه نیازمند پیاده ســازی در یک بستر الکترونیکی تحت 
وب یا برنامه تلفن همراه است که قادر به آموزش فارسی به 
فارسی آموزان داخل و خارج از کشور به صورت ناهم زمان 

)بدون مدرس( و یا به صورت ترکیبی با مدرس باشد«.

معاون علمی مؤسســه دهخدا تصریح کرد: »در این بســتر 
برای آموزش، تمرین و ارزیابی مهارت های چهارگانه زبان 
در فارسی آموزان )خواندن، شنیدن، نوشتن و گفت وگو( به 
همراه آموزش الفبا و آموزش زیرمهارت های دوگانه )واژه 
و دستور(، امکان بهره برداری از ارتباط صوتی و تصویری و 
به کارگیری سایر فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی 

در آموزش فارسی باید فراهم باشد«.
دکتر ویســی اظهار کرد: »برای این کار و به منظور شناسایی 
پیمانکار مناسب، از اوایل بهمن ماه ۱399 با حمایت سازمان 
فناوری اطالعات و صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست 
جمهوری، این موضوع در قالب رویداد تبادل فناوری حوزه 
زبان و ادب فارســی به فراخوان عمومی گذاشته شد که در 
آن همراه با طرح آموزگار مؤسســه دهخدا )سامانه آموزش 
مجــازی زبان فارســی(، نیازهای فناورانــه دو نهاد دیگر 
کشــور در حوزه زبان و ادب فارســی، فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی و بنیاد سعدی، به اطالع عمومی رسید. بعد از 
حدود دو هفته، تیم های استارتاپی و شرکت های دانش بنیان 
مختلف برای پیاده ســازی نرم افزاری ســامانه مذکور اعالم 
آمادگی کردند که در اولین مرحله، یک جلســه مسأله مورد 
نظر توســط مؤسسه برای حدود 5۰ متقاضی تشریح شد و 

در رویداد تبادل فناوری در حوزه زبان و ادب فارسی
معاون علمی مؤسسه دهخدا: 

استاندارد سازی آموزش زبان فارسی رویکرد مؤسسه دهخدا در فضای مجازی است
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شــرایط و نیازمندی های سامانه و مدل 
همکاری بیان شــد. پــس از آن و در 
مرحله دوم، با تعداد 23 شرکت متقاضی 
جلسه دوجانبه برگزار شد و از میان آنها 
هفت 7 تیم برتر برای بررســی دقیق تر 

انتخاب شدند«.
وی در پایان ســخنان خود عنوان کرد: 
»در مرحلــه ســوم، بعــد از برگزاری 
جلسات دقیق تر و نمایش نمونه کارهای 
انجام شده مرتبط و مرور مدل همکاری 
فی مابین، تعــداد دو تیم برای همکاری 
بعــدی انتخــاب شــدند. در مرحلــه 
بعدی، در ۱3 اســفند ماه در یک رویداد 
حضوری با شرکت تیم های انتخاب شده 
توسط ســه نهاد دارای مسأله، تیم های 
حاضر در رویداد به ارائه دستاوردهای 
خود در حــوزه زبان و ادب فارســی 
پرداختند و پس از تشریح نحوه تعامل با 
شرکت های دانش بنیان و فناور مرتبط و 
انجام مذاکرات B2B، مؤسسه دهخدا با 
دو مؤسسه برای تولید محصول مشترک 
تفاهم نامه منعقد کرد و همچنین دو پنل 
تخصصی در موضوع های مرتبط با این 

رویداد برگزار شد«.
الزم به ذکر اســت، مرکــز بین المللی 
آموزش زبان فارســی دانشــگاه تهران 
)آزفا(، در مؤسســه لغت نامه دهخدا که 
نخســتین مرکز آموزش زبان فارســی 
ایران اســت با بیش از 3۱ سال تجربه 
در آمــوزش زبان فارســی به فارســی 
آموزان خارج و داخل کشــور، تاکنون 
بیش از 22 هزار زبان آموز را از بیش از 
یکصد کشــور آموزش داده است و در 
ســال های اخیر، به طور متوسط هرسال 
بیش از یک هــزار زبان آموز خارجی با 
حضور در مؤسســه دهخدا به یادگیری 
زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی 

پرداخته اند.

کتاب های »نُوَرهان« مجموعه اشعار محمدرضا تقی دخت و »سر 
ســخنان نغز خاقانی« اثر پژوهشی محمدرضا ترکی به عنوان آثار 
برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر انتخاب شدند.
در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر که 26 
بهمن ۱399، با حضور دکتر ســید عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی در تاالر وحدت برگزار شد،   کتاب »نُوَرهان« 
به عنوان اثر برگزیده بخش شــعر سنتی و کتاب »سّر سخنان نغز 
خاقانی« به عنوان اثر برگزیده بخش »درباره شــعر« جشــنواره 

معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
مجموعه شــعر »نُوَرهان« را انتشارات سوره مهر و »سّر سخنان 

نغز خاقانی« را انتشارات سمت منتشر کرده است.
دکتــر محمدرضــا تقی دخت، پژوهشــگر فلســفه و ادبیات، 
دانش آموخته فلســفه غرب از دانشــگاه تهران است و پیش از 
این آثار پژوهشی متعددی از او منتشر شده که از جمله می توان 
به مجموعه هشــت جلدی »تعلیم و تربیت« )مؤلف مشترک(، 
»تطور مفهوم انسان در فلسفه دکارت«، »درباره فلسفه تحلیلی« و 
»مجلس حّربن یزید ریاحی« و بیش از یکصد مقاله در حوزه های 

فلسفه، ادبیات و دین اشاره کرد.
دکتر محمدرضا ترکی، دانشــیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
و عضو فرهنگســتان زبان و ادب فارســی است و پیش از این 
آثار متعددی از وی منتشــر شده اســت که از جمله می توان به 
»پیشگامان شعر فارسی«، »تاریخ تطور بالغت«، »ادبیات انقالب 
اســالمی«، »نقد صیرفیان« و »پارسای پارسی« و بیش از یکصد 

مقاله در حوزه های فرهنگ، ادبیات و زبان شناسی اشاره کرد.

دو اثر از دانشگاه تهران برگزیده پانزدهمین 
جشنواره بین المللی شعر فجر شدند
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آیین رونمایی از ترجمه 2۰ زبانه نامه سردار سلیمانی به دخترش 
فاطمه )تقدیم به دختران و پسران ایران و جهان اسالم( با همکاری 
سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی 
کشور، بسیج اساتید دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم که دوم اسفند ۱399، با حضور جمعی از مسئوالن 
دانشــگاهی و کشــوری، در تاالر عالمه امینــی کتابخانه مرکزی 
و مرکز اسناد دانشــگاه تهران برگزار شد، دکتر مجید سرسنگی، 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه ضمن خیر مقدم و قدردانی 
از تالش های برگزارکنندگان مراسم گفت: »شخصیت شهید سردار 
قاسم سلیمانی به ویژه بعد از شهادت مورد نقد و بررسی گسترده ای 
قرار گرفته است. هر چند که شهید سلیمانی، فرد نام آشنایی برای 
فرزندان انقالب، جبهه مقاومت و مردم ایران بود، اما بعد از شهادت 
الیه هایی از شــخصیت این بزرگوار عیان شد که شاید از آن آگاه 

نبودیم«.
وی خاطرنشــان کرد: »درباره جایگاه اجتماعی ســردار سلیمانی 
صحبت زیاد شده است، تأثیراتی که در جبهه مقاومت، مواجهه با 
گروه های الحاقی و متحد کردن نیروهای مسلمان در منطقه و جهان 
داشــت بر همگان آشکار است؛ اما آن چیزی که منجر به اعتبار و 
مقبولیت ایشان شده، فقط جنبه اجتماعی نبوده و نیست، چه بسا در 
بین نیروهای انقالب و نظام بزرگوارانی هستند که امور مهمی را در 

دست دارند و خدمات ارزنده ای انجام می دهند«.
دکتر سرسنگی افزود: »علت اینکه شهید سلیمانی عالوه بر اینکه 
ســردار عرصه مقاومت بودن، سردار دل ها هم بود و بر دل های ما 
سیطره داشت و شــهادت ایشان باعث شد تا صحنه ای در کشور 
رقم بخورد که نظیر آن را کم تر دیــده بودیم، وجود ویژگی های 
خاص در شخصیت ســردار سلیمانی بود. دوست و دشمن او را 
تقدیر و تحسین کردند، حتی کسانی که سردار سلیمانی را خیلی 
نمی شــناختند هم به خیابان ها آمدند و حماسه ای تاریخی آفریده 

شد«.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با تصریح اینکه یکی از 
وجوهات مهم سردار سلیمانی شخصیت و وجه درونی ایشان بود، 
بیان کرد: »این خداوند اســت که به افراد عزت می دهد و عشق را 
در جان آنان جاری می کند، عشــقی که از سوی خدا به قلب افراد 
جاری می شود، آن فرد را محبوب جامعه و مردم خواهد کرد. شهید 
سلیمانی چنین شخصیتی را داشتند، هر چند که ما نیروهای انقالبی 
و متعهد زیادی در کشور داریم و پرچم این شهید بزرگوار هیچ گاه 
بر زمین نخواهد ماند، اما جایگاه شهید سلیمانی جایگاهی بود که 
کمتر می توان تصور کرد کســی بتواند به این جایگاه دست یابد، 

ایشان جان، مال و آبروی خود را با خدا معامله کردند«.

وی با اشــاره به ترجمه نامه سردار سلیمانی از سوی بسیج اساتید 
و ارزشــمند دانستن اقدام صورت گرفته عنوان کرد: »بررسی نامه 
سردار ســلیمانی به دخترش فاطمه، نشــان می دهد که چقدر از 
شخصیت ایشان برای ما هنوز ناشــناخته است. کسی که از یک 
سوی محکم در مقابل دشمن می ایستد، می جنگد و هراسی ندارد 
و از سوی دیگر قلب او سرشار از عشق، محبت و رحمت است«.
دکتر سرسنگی در پایان سخنان خود اظهار کرد: »امیدوارم برگزاری 
این چنین برنامه هایی ضمن اینکه جایگاه و مقام آن شهید بزرگوار 
را برای ما یادآوری می کند، ثمر دیگر نیز داشته باشد و اینکه همگان 
یک بار دیگر بر این نکته پافشــاری کنیم که راه ســلیمانی و راه 
سلیمانی ها در این کشور الهی ادامه خواهد داشت. همچنین نکته 
دیگری که به عنوان برجسته ترین رویکرد زندگی سردار سلیمانی 
قابل توجه اســت والیتمداری این عزیز بود و امیدوارم که همه ما 
در این شــرایط سخت این نکته را از یاد نبریم که شهید سلیمانی 

بیش و پیش از هر چیز سرباز والیت بود«.
در ادامه مراسم دکتر علی باقری کنی، معاون امور بین الملل و دبیر 
ستاد حقوق بشــر قوه قضائیه گفت: »از همت بسیج اساتید برای 
این ابتکار و ترجمه نامه سردار سلیمانی به 2۰ زبان تشکر می کنم. 
به نظر من دانشــگاه تهران محل مناسبی برای برگزاری این آیین 
هدفمند است. الزم می دانم تقدیر کنم از دانشگاه تهران که توفیق 
و ســعادت این را داشت تا میزبان پیکر پاک شهید سلیمانی و این 

رویداد بزرگ تاریخی باشد«.
دکتر باقری افزود: »شهید سلیمانی مثل هر کس دیگری دو برش 
شخصیتی داشت. یک برش شــخصی است که بر اساس آن هر 
انســانی یک ویژگی های شخصی فیزیکی دارد و یک برش دیگر 
غیر مادی، اخالقی و روحی اســت و باید گفت بعد ویژگی های 
شــخصیتی سردار ســلیمانی بود که باعث متمایز شدن ایشان از 
دیگران شد. دشمنانی هم که سردار سلیمانی را هدف قرار دادند به 
خاطر شخص ایشان نبود، بلکه بعد شخصیتی سردار سلیمانی مورد 

هدف دشمنان قرار گرفت«.
دبیر ستاد حقوق بشــر قوه قضائیه اظهار کرد: »این شخصیت در 
یک بستر خاص شکل می گیرد، شخصیت سردار سلیمانی در بستر 
انقالب اسالمی، انوار نورانی والیت، بستر هشت سال دفاع مقدس 

آیین رونمایی از ترجمه ۲۰ زبانه نامه سردار سلیمانی  به دخترش برگزار شد
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و در ســاحت مقاومت قوام پیدا کرد و ویژگی های آن تثبیت و 
نهادینه شد. اگر انقالب، جنگ تحمیلی، جریان مقاومت و امام و 

رهبری نبودند این شخصیت نمود و بروز پیدا نمی کرد«.
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: »یکی از موضوعاتی که در 
قرآن کریم به آن تأکید شــده، صیانت از حقوق انسان هاست و 
سنبل و نماد این آیه شریف شهید سلیمانی است. سردار سلیمانی 
مدافع حقوق ملت ها بود که البته کم به آن توجه شده است. بعد 
دیگر شخصیت ایشان مبارزه با تروریسم است و باید گفت آمریکا 
مبارز و مدافع بزرگ حقوق ملت ها و فرمانده مبارزه با تروریسم 

را ترور کرد«.
معــاون بین الملل قوه قضائیه تصریح کرد: »ســردار ســلیمانی 
نمی گوید می روم می جنگم چون دشــمن ما هستند، بلکه ایشان 
جنگید تا انسان ها را نجات دهد. مدعیان حقوق بشر اگر می توانند 
شخصیتی مثل سردار سلیمانی را بیاوردند، سردار سلیمانی نمود 

و بروز نگاه دینی است«.
دکتر ســعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
به تبیین نکات موجود در نامه سردار سلیمانی به دخترش فاطمه 
پرداخت و گفت: »نامه سردار سلیمانی به دخترش فاطمه در واقع 
نامه ای برای جهان بود. فکر می کنم زمان نوشتن نامه ایشان صرفاً به 
دخترشان فاطمه فکر نمی کردند، بلکه تفکرشان متمرکز بر تمامی 
افراد دنیا بوده است. ویژگی های شخصیتی ایشان جزو آرزوهای 
ملت ایران اســت. خداوند آنقدر ظرفیت به سردار سلیمانی عطا 
کرده بود که وجودش سرشار از خیر، تدبیر و حکمت محض بود. 
همچنین ایشان در کار نظامی خود ویژگی های برجسته ای داشت 
و باید این ویژگی ها هم ذکر شود تا نشان داده شود که کار نظامی 

یک مسلمان با کار یک غیر مسلمان فرسنگ ها فاصله دارد«.
وی افــزود: »از بین بردن داعش که پشــتیبانی ها و حمایت های 
زیادی داشــتند و پاک کردن منطقه سوریه و عراق از وجود آنها 
کار آسانی نبود، ولی همین کار سخت را با مالحظات الهی انجام 
دادن، برخواسته از نگاه یک انسان حکیم، فرهیخته و الهی همچون 

سردار سلیمانی است«.
دکتر عاملی با بیان اینکه در نامه سردار سلیمانی به دخترش پنج 
نکته قابل توجه وجود دارد، تصریح کرد: »نکته اول عاشقانه های 
نامه اســت و عنصر عشــق، مهر و محبت در این نامه به چشم 
می خورد. سردار سلیمانی در این نامه می گوید فرزندان من مثل 
چشم من هســتند و مهم تر از فرزندانم، فرزندان جامعه انسانی 
است. عاشقانه های سردار سلیمانی از جنس عاشقانه های خداست 

که به دنبال حفاظت و نجات انسان ها است«.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نکته دوم نامه را توجه به خدا 
دانســت و عنوان کرد: »سردار سلیمانی اگر زیبا بود، به این دلیل 
اســت که محو در خدا بود. سردار سلیمانی در نامه می گوید که 
دائماً از خدا می خواستم و می خواهم که دل من را مجذوب خود 
کند تا بتوانم در مسیری حرکت کنم که خداوند آن را می پسندد. 

انســان به همان میزانی که دچار غیر خداخواهی شود به همان 
میزان نیز زشت و پلید می شود. عقل ورزی باالی شهید سلیمانی به 
دلیل پیوند خوردن با خدا و وجود توحیدی و والیی ایشان بود«.

وی در ادامه سخنان خود گفت: »زیبایی توحید را به وضوح در 
رفتار ایشان می بینیم. سردار سلیمانی در این نامه می گوید مسیری 
را انتخاب کرده که نگاه جاودانگی داشــته باشد. ایشان همچنین 
عنوان می کنند به دنبال جاودانگی بودم و چیزی جز توجه به خدا 
جاودانگی را در پی ندارد. توســعه جاودانه، نگاه به جهان ابدی 

دارد و نگاه الهی در نامه موج می زند«.
به گفته دکتر عاملی، نکته سوم در نامه سردار سلیمانی به دخترش 
فاطمه، رها شدن از وابستگی ها و پیرایه ها است و ما در گام دوم 
انقالب باید به دنبال پیرایه زدایی از انقالب باشیم و تشریفات را 
کنار بگذاریم. ســردار سلیمانی بی پیرایه بود و آن را در این نامه 

برجسته کرده است.
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی در پایان خاطرنشــان کرد: 
»نکته چهارم بحث کار نظامی است. کار نظامی در کشور ما جنبه 
بازدارندگی دارد. ما برای جلوگیری از جنگ قدرتمند شــدیم، 
می شویم و باید بشویم و نه برای جنگ کردن. ما برای آدم کشتن 
نیامده ایم و برای جلوگیری از آدم کشی آمده ایم. کشتن شخصیت، 
روح، فرهنگ و مسیر زندگی بدتر از کشتن جسم است منطقی 
که ســردار ســلیمانی در نامه اش تأکید می کند جنگیدن نیست، 
بلکه جلوگیری از آدم کشی است. در سطح جهانی باید به سردار 
سلیمانی جایزه بزرگ حقوق بشــر اعطا شود و به عنوان سردار 
حقوق بشر به دنیا معرفی شوند. حتی امنیت آمریکا و اروپا مدیون 
سردار سلیمانی اســت. نکته پنجم نگاه سردار است که خود را 

سرباز در خانه هر مسلمانی می بیند«.
در بخش دیگری از این مراســم خالــد قدومی نماینده حماس 
فلســطین، نیز به ایراد ســخنرانی در خصوص شــخصیت و 
ویژگی های بارز ســردار ســلیمانی پرداخت. همچنین در پایان 
مراسم از ترجمه 2۰ زبانه نامه سردار سلیمانی به دخترش فاطمه 
که به زبان های انگلیسی، فرانســوی، عربی، اسپانیولی، آلمانی، 
روســی، چینی، ژاپنی، پرتغالی، عبری، ترکی استانبولی، ماالیی، 
اردو، هندی، ســواحیلی، اندونزیایی، ترکی آذربایجان، بنگالی، 

بوسنیایی و ایتالیایی ترجمه شده است، رونمایی شد.
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مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی با حضور 
معاون پژوهشی دانشگاه تهران برگزار شد.

 در این مراسم که با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، 
رئیس سازمان نظام دامپزشکی، مدیران، اعضای هیأت علمی 
و کارکنان دانشکده )سوم اسفندماه( برگزار شد، دکتر سید 
مهدی قمصری به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی معارفه 
و از زحمــات دکتر مهدی وجگانــی در زمان تصدی این 

سمت تقدیر به عمل آمد.
دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشــی دانشگاه تهران، در 
این مراســم گفت: »در ابتدا از زحمات دکتر وجگانی برای 
تالش هایی که در این دوره شــش ســاله مسئولیت داشتند 
قدردانی می کنم، گزارش عملکرد ارائه شده از طرف ایشان 
بیانگر گســتردگی فعالیت های صورت گرفته در این مدت 
است. همچنین به دکتر قمصری برای پذیرش این مسئولیت 
تبریک می گویم، وی از شــخصیت های تأثیرگذار دانشگاه 
تهران هســتند و امیدوارم با یاری خداوند در این راه موفق 

شوند«.
دکتر رحیمیان با بیان اینکه دانشکده دامپزشکی امتیازات و 
برتری هایی دارد، خاطرنشــان کرد: »این دانشکده به لحاظ 
مادی دارای ساختمان ها، اراضی و تجهیزاتی است، اما این 
موارد جزو برتری های دانشکده محسوب نمی  شوند، بلکه 
اعضای هیأت علمی تالشــگر و فعال دانشکده دامپزشکی 
سرآمدی و برتری این دانشکده هستند. باید گفت دانشگاه 
تهران با استادان برجســته آن شناخته می شود که برخی از 

این شخصیت ها از اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی 
بوده اند«.

وی با تأکید بر اینکه در دانشــکده دامپزشــکی باید عضو 
هیأت علمی جذب شــود، تصریح کرد: »افراد شایســته و 
توانا به عنوان عضو هیأت علمی باید جذب دانشکده شوند 
تا بتوانند آینده آن را به بهترین نحو بســازند که امیدوارم با 
کمک دکتر قمصری این رویکرد پیگیری شــود. دانشکده 
دامپزشــکی در زمینه تأثیرگذاری در دانشگاه، البته اگر این 
تأثیرگذاری را نسبی در نظر بگیریم، باالترین میزان تأثیر را 

داشته است«.
معاون پژوهشی دانشــگاه تهران افزود: »شخصیت هایی از 
این دانشــکده به عنوان مسئول و مدیر در تصمیم گیری های 
دانشگاه حضور داشــته اند و نخستین رئیس دانشگاه تهران 
پس از انقالب از دانشکده دامپزشکی بوده است. همچنین 
دیگــر اعضای هیأت علمی آن نیز در ســمت های اجرایی 

مختلف همواره حضور فعال و چشمگیری داشته اند«.
دکتر رحیمیان با اشــاره به نقش مهم دانشــکده دامپزشکی 
در عرصه سالمت کشــور اظهار کرد : »در حال حاضر و با 
توجه به شیوع بیماری کرونا به این نکته باید توجه کرد که 
در رویکردها و ارائه راهکارها حوزه بهداشت را هم مورد 
توجه قرار دهیم، برای حل این مشکل جهانی مسأله درمان 
فقط کفایت نمی کند. در این زمینه وزارت بهداشت زحمات 
زیادی را متقبل شــده است و کادر درمان با ایثار و گذشت 
مســئولیت خود را انجام می دهند. ولی نکته قابل توجه این 

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی برگزار شد
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اســت که تمامی این مسئولیت را خود می خواهند بر عهده 
گیرند و برای حل این موضوع از توان علمی کشور استفاده 

نمی کنند«.
وی در ادامه ســخنان خود عنوان کرد: »بحث اســتفاده از 
پتانسیل پژوهشــی و فناوری کشور مسأله ای جدی است. 
در این زمینه از ســوی رئیس دانشــگاه تهران پیشنهادی به 
رئیس جمهور و معاون اول ایشان ارائه شده و الزم است که 
شورایی با نظارت معاون اول رئیس جمهور برای بهره گیری 
بهینــه از تمام ظرفیت علمی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها 
تشکیل شود. با توجه به اینکه بیماری کرونا ادامه دارد، باید 
این مسأله با جدیت پیگیری شود تا از پتانسیل دانشگاه های 

غیرپزشکی هم بتوان جهت حل این مشکل استفاده کرد«.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با تبیین فعالیت های صورت 
گرفته در زمینــه مبارزه با بیماری کرونا گفت: »دانشــگاه 
تهران در ابتدا با دانشــگاه های علوم پزشکی تهران و علوم 
پزشکی شهید بهشــتی تفاهم نامه ای منعقد کرد که پیرو آن 
چند کارگروه مشــترک تشــکیل و همکاری هایی صورت 
گرفته است. البته بعد از مدتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
نیز به این تفاهم نامه پیوســت و تقریبًا یک کنسرسیومی در 
حال تشــکیل است. بر اساس این تفاهم نامه، کارگروه هایی 
در زمینه های مختلف همچون تولید کیت های آزمایشگاهی، 
واکسن و درمان، بیوفیزیک و استفاده از هوش مصنوعی و 
داده های بزرگ فعالیت دارند و در تالش هستیم تا با کمک 
این چهار دانشــگاه بتوانیم، آزمایشگاه سطح سه دانشگاهی 

در تهران راه اندازی کنیم«.
دکتر مهدی وجگانی، رئیس پیشین دانشکده دامپزشکی در 
ادامه مراسم گزارش عملکردی را از اقدامات صورت گرفته 

در دوره شــش ساله تصدی بر ســمت ریاست دانشکده، 
در حوزه هــای مختلفی همچــون اداری و مالی، آموزش، 
پژوهش، بین الملل، عمرانــی و همچنین فعالیت های انجام 

شده در زمینه ساخت برج فناوری دانشکده ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: »آموزه های دینی به ما یادآوری می کنند 
که وقتی امانتی به دســت انسان ســپرده شد، در حفظ آن 
باید جدی و کوشا باشد و مســئولیت دانشکده امانتی بود 
که برای مدتی به دســت من سپرده شــد. بر این اساس از 
سال 94 که این مسئولیت را پذیرفتم همواره تالش کردیم 
تا بتوانیم گام های مثبت و ســازنده ای را جهت پیشرفت و 

توسعه دانشکده برداریم«.
دکتــر وجگانی افزود: »تأســیس صندوق قرض الحســنه 
دانشــکده یکی از کارهایی بود کــه از همان ابتدا صورت 
گرفت، افرادی که عضو این صندوق هستند می توانند از آن 
وام دریافت کننــد و در حال حاضر ذخیره صندوق حدود 
8۰۰ میلیون تومان اســت. همچنین تالش جهت راه اندازی 
آزمایشــگاه مرجع مواد غذایی، کاشت 35۰ اصله درخت، 
اصالح چاه آب، اصالح فاضالب ها و ارائه خدمات الزم به 
دانشکده در بخش های مورد نیاز از جمله اقدامات صورت 

گرفته است«.
رئیس پیشین دانشــکده دامپزشکی، همچنین خرید دستگاه 
سونوگرافی برای بیمارستان دام های کوچک، خرید تجهیزات 
مورد نیاز دانشــکده برای واحدهای مختلــف و تعمیرات 
آزمایشگاه ها و وســایل نقلیه و انجام اقدامات عمرانی را از 

دیگر فعالیت های انجام شده در دانشکده برشمرد.
وی تصریح کرد: »در این مدت توانستیم پانزده عضو هیأت 
علمی را در دانشــکده جذب کنیم در صورتی که 2۰ عضو 
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هیأت علمی به دلیل بازنشســتگی و یا شــرایط انتقالی از 
دانشــکده رفته اند. همچنین در حوزه کارمندان نیز یک نفر 
جذب و حدود 46 نفر کاهش ظرفیت داشته ایم. در مجموع 
در طول مدت شش سال شانزده نفر جذب دانشکده شده اند 
و 66 نفر از تعداد پرسنل کاسته شده است، اما با این وجود 

همواره کارها با جدیت پیگیری می شود«.
وی تعمیر و بازســازی تاالر حامدی با کمک بنیاد قلم چی، 
تعمیر و بازســازی تــاالر دکتر بابایی با کمک دانشــکده 
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، راه اندازی 
زمیــن ورزش چند منظوره، بورســیه حــدود ۱۰ درصد 
دانشــجویان، تعمیر چیلر بیمارستان مردآباد و تأمین اعتبار 
گســترش فضای مجازی را ازجمله کمک هــا و اقداماتی 
توصیف کرد که از ســوی خیرین و بنیاد حامیان دانشکده 

صورت گرفته است.
دکتر مهــدی قمصری، رئیس دانشــکده دامپزشــکی نیز 
خاطرنشان کرد: »حدود بیست ســال پیش سمت ریاست 
دانشکده دامپزشــکی را بر عهده داشتم. امیدوارم زحمات 
مدیریت دانشــکده را که در این دوره شــش ساله به ثمر 
رسانده اند را بتوانیم ادامه دهیم. امور دانشکده جز با همدلی 
پیش نخواهد رفت، خوشبختانه دانشکده دامپزشکی همواره 
از معدود دانشکده هایی بوده که مسائل زیادی نداشته است«.
وی افزود: »دانشکده با نکات و موضوعاتی مواجه است که 
امیدوارم با کمک مســئوالن دانشگاه جهت حل آنها بتوانیم 
گام های مؤثــری برداریم. از نظر من نکتــه مهمی که باید 
به آن پرداخته شــود، تقویت کادر هیأت علمی دانشــکده 
است، به رغم افزایش رشته و دانشجو در دانشکده، اما تعداد 
اعضای هیأت علمی نه تنها افزایش نداشــته، بلکه در این 
ســال ها با کاهش روبه رو بوده اســت. در این زمینه ممکن 
است دانشگاه به رویکرد نسبت استاد به دانشجو اشاره کند، 
اما باید گفت شاخص دانشکده دامپزشکی متفاوت است که 

باید مورد توجه قرار گیرد«.
.رئیــس دانشــکده دامپزشــکی تصریح کــرد: »ما گاهی 
وقت هــا کــه از تفاوت هــای ماهوی دانشــکده صحبت 
می کنیم، این مســأله استنباط می شود که نکات ارزشی و یا 
برتری هایی عنوان شده است، اما به واقع این گونه نیست و 
تفاوت هایی در ساختار آموزش دانشکده دامپزشکی با سایر 
دانشکده های دانشگاه وجود دارد که باید به آنها توجه شود. 
همه دانشــکده های دانشگاه دارای سه مقطع جدا هستند و 
گروه های آموزشی پذیرش مستقل دارند، در این دانشکده 
فرد از مقطع دیپلم جذب می شــود و در یک دوره شــش 

ساله کارشناسی ارشد پیوسته تحصیل می کند که باید گفت 
این موضوع ساختار دانشکده را در این زمینه متفاوت کرده 

است«.
دکتــر قمصری با اشــاره بــه تفکیک دانشــگاه های علوم 
پزشــکی و غیــر پزشــکی در نظام آموزش عالی کشــور 
اظهار کرد: »اینکه آموزش این دانشــگاه ها از یکدیگر جدا 
شده اند مشکل دانشــکده دامپزشکی نیست، بلکه دانشکده 
دامپزشــکی جزئی باقیمانده از دانشگاه های علوم پزشکی 
اســت و به همین دلیل تفاوت های ماهوی در ساختار آنها 
نسبت به دیگر دانشکده های دانشگاه وجود دارد که بازگو 
کردن این تفاوت ها بیانگر ارائــه برتری ها نخواهد بود. بر 
اساس این تفاوت های ماهوی اعضای هیأت علمی دانشکده 
دامپزشــکی نمی توانند چندین درس را تدریس کنند، بلکه 
هر کدام فقط بخشــی از یک درس را ارائه می دهند و این 
ماهیت رشته است؛ بنابراین اگر ما بخواهیم رویکرد نسبت 
استاد به دانشجو را در نظر بگیریم، دانشکده متضرر خواهد 

شد و این رویه باید اصالح شود«.
وی با بیان اینکه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران همواره 
دارای مرجعیت علمی بوده اســت، افزود: »در حال حاضر 
این مرجعیت علمی تا حدودی تضعیف شده و باید تالش 
کنیم تا جایــگاه اصلی و مرجعیت علمی دانشــکده اعاده 
شــود؛ که در این زمینه همت و تالش اعضای هیأت علمی 
یک بخش مسأله است و تقویت ساختار هیأت علمی بخش 

دیگری است«.
رئیس دانشکده دامپزشــکی در پایان تصریح کرد: »هدف 
اصلی دانشــکده تربیت دانش آموختگانی است که با علم و 
دانش الزم در حفظ ســرمایه دامی یعنی کنترل، پیشگیری 
و درمان دام و بهداشــت عمومی تالش کننــد. ما نباید از 
این رویکــرد بگذریم، بلکه باید بــه آن اهمیت داد چون 
کوتاه آمدن در این مســأله ضررهــای هنگفتی را به لحاظ 
اقتصادی و بهداشــتی به همراه خواهد داشت. برای اینکه 
به این نقطه دست یابیم و بتوانیم دانش آموختگان با کفایتی 
تربیت کنیم باید حوزه بالینی قوی داشته باشیم، چون بخش 
عمده دانش آموختگان در حوزه بهداشت و درمان و کنترل 

و پیشگیری دام های مختلف وارد می شوند«.
در پایان این مراســم با اهدای لوح از سوی رئیس دانشگاه 
تهران و مســئوالن بخش های مختلف دانشگاه از زحمات 
دکتر مهدی وجگانی، رئیس پیشــین دانشــکده دامپزشکی 
تقدیر به عمل آمد. همچنین حکم دکتر سید مهدی قمصری 

به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی به وی اعطا شد.
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دکتر کاظم عزیزی، استاد دانشگاه تهران، از همکاری یک 
گروه پژوهشی دانشکده فیزیک پردیس علوم با پروژه مهم 

و کلیدی "PANDA" خبر داد.
دکتر کاظم عزیزی، اســتاد دانشکده فیزیک پردیس علوم 
دانشگاه تهران که سرپرســتی این همکاری علمی مهم را 
بر عهــده دارد در گفت وگو با روابط عمومی ضمن اعالم 
 PANDA این خبر گفت: »آزمایشــگاه در حال تکمیل
 ))anti-Proton ANnihilations at Darmstadt
در دارمشتات آلمان یکی از آزمایشگاه های مهم و کلیدی 
بین المللــی در زمینه فیزیــک ذرات خواهد بود که انتظار 
می رود در سال 2۰24 شروع به داده گیری کند. در طراحی و 
راه اندازی این آزمایشگاه بیش از 65 مرکز علمی دانشگاهی 

و 45۰ دانشمند از 2۰ کشور جهان حضور دارند«.
وی افزود: »انتظار می رود این آزمایشــگاه به فهم بشــر از 
ســاختار ماده و برهم کنش قوی به عنــوان یکی از چهار 
برهم کنش اساســی طبیعت کمک کند. بررســی خواص 
هادرون های استاندارد و نامتعارف تشکیل شده از کوارک ها 
در خــالء و محیط با شــرایط خاص، بررســی خواص 
کرومودینامیــک کوانتومــی و گذار فــازی احتمالی ماده 
هادرونی به پالسمای کوارک-گلوئون و بررسی جهان اولیه 

از جمله اهداف کلیدی این آزمایشگاه است«
اســتاد پردیس علوم دانشــگاه تهران تاکید کــرد: »آینده 
کشورها به لحاظ علم، تکنولوژی، پزشکی و حتی اقتصاد 
به نســبت ورود آنها به حوزه تکنولوژی شتاب دهنده ها و 
میزان سرمایه گذاری که در این حوزه دارند، بستگی خواهد 
داشت. تحقیقات در این شــتابگرها در محدوده نانو-نانو 
انجام می شــود، از این رو صنعت بــه کار رفته در این نوع 
آزمایشگاه های بزرگ در ابعاد بین المللی و دارای تکنولوژی 

بسیار باالیی است«.
دکتر عزیزی با بیان اینکه پیشرفت صنعت و تکنولوژی در 
کشــورهای اروپای غربی به دلیل مشارکت آنان در پروژه 
عظیم ســرن )CERN( بر کسی پوشــیده نیست، اظهار 
کرد: »تحقیقات در این ماشــین های بزرگ در درجه اول 
به فهم بشــر در مورد ساختار ماده، پیدایش و تکامل عالم 
و ســناریو های احتمالی آینده کمک می کند. همچنین این 
تحقیقات، منجر به پیشــرفت انسان در زمینه های مختلف 

علم، صنعت و پزشکی می شود«.
وی عنوان کرد: »به طور مثال، اســتفاده از این تکنولوژی با 

مرور زمان می تواند منجر به حذف روش کالسیک تزریق 
شیمیایی و یا پرتودرمانی که اثرات جانبی زیادی دارند در 
پزشکی شــده و ذره درمانی را جایگزین آنها کند. بر این 
اساس، روش پروتون یا هادرون تراپی در درمان سرطان ها 
به مرور وارد بیمارستان ها می شود که در این روش درمان 
به خاطر ابعاد کوچک ذرات، ســلول های سرطانی بدون 

اثرات جانبی از بین برده می شوند«.
به گفتــه اســتاد پردیس علوم دانشــگاه تهــران، پروژه 
"PANDA" کــه در آن ضــد پروتون ها بــا پروتون ها 
برخورد می کنند، ســاختار منحصربه فــردی دارد که آن را 
با آزمایشــگاه های دیگر متمایز می کند. این آزمایشگاه در 
محدوده وسیعی از انرژی به شناسایی ساختار مواد از جمله 
کمک به فهم ساختار پروتون و نوترون به عنوان اصلی ترین 
ذرات تشکیل دهنده ماده مشاهده پذیر عالم خواهد پرداخت.

دکتر عزیزی در ادامه سخنان خود بیان کرد: »فهم بیشتر بشر 
از ســاختار این ذرات منجر به فهم انسان از خاصیت های 
کرومودینامیک کوانتومی رنگ خواهد شد که نظریه میدان 
کوانتومی برهم کنش قوی اســت. برهم کنش قوی یکی از 
برهم کنش های اساســی طبیعت هست که منجر به ایجاد 
ذرات پیچیده ترکیب شده از کوارک ها و گلوئون های رنگی 
می شــود. اخیراً در کنار ذرات اســتاندارد یکسری ذرات 
نامتعارف در آزمایشگاه های برخورددهنده هادرونی مختلف 
کشف شــده که به آنها ذرات اگزوتیک گفته می شود. این 
ذرات شامل تتراکوارک ها، پنتا کوارک ها و هگزا کوارک ها 
هســتند که سیستم های شــش کوارکی با ساختار خاص 
به عنوان یکی از کاندیدهای ماده تاریک معرفی شده است«.

وی با اظهار اینکه آزمایشــگاه" PANDA" به فهم ما در 
مورد این ذرات هم کمک خواهد کرد، گفت: »همچنین در 
این آزمایشگاه به تحقیقاتی بر روی خاصیت های مواد در 
دما و چگالی باال نیز پرداخته خواهد شد که می تواند به فهم 
بشــر از ساختار موجودات چگال فضایی مانند ستاره های 
نوترونی کمک کند. تیم دانشگاه تهران در زمینه آنالیز برخی 

از فرایندهای فیزیکی ذکر شده فعالیت خواهد کرد«.
استاد پردیس علوم دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: 
»عضویت در این آزمایشگاه، فرصت خوبی برای حضور 
اســتادان و دانشــجویان پردیس های علوم و فنی دانشگاه 
تهران و زمینه انجام همکاری های علمی مختلف را در این 

مرکز مهم فراهم خواهد کرد«.

»PANDA« همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با پروژه مهم
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در مراســمی با حضور معاون اداری و مالی دانشگاه، 
آیین تقدیر از کارکنان نمونه ســال ۱398 دانشــگاه 

تهران برگزار شد.
در این آیین که با حضور دکتر ســعید یزدانی، معاون 
اداری و مالی، دکتر ســید جمال موســوی، مدیرکل 
حوزه ریاســت، دکتر روح اهلل نصرتی مدیرکل منابع 
انسانی دانشگاه، و کارکنان نمونه منتخب سال ۱398 
و با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار شد از 5۱ 
نفر از کارکنان نمونه دانشــگاه تهران تقدیر به عمل 

آمد.
دکتر ســعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشــگاه 
تهران در این مراســم گفت: »فرایند انتخاب کارمند 
نمونه با توجه به خط مشی و سیاست های اتخاذشده 
و طبق شیوه نامه و به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم 
و سازنده، ترویج الگوهای رفتاری مطلوب سازمانی 
انجام می شود و شناسایی و تجلیل از کارمندان نمونه 

از میان 4۰۰۰ کارمند بسیار دشوار است«.
معاون اداری و مالی دانشگاه با تأکید بر تأمین مطالبات 
کارکنان، افزود: »در ســال های گذشته دانشگاه ضمن 
توجه به خواسته ها و مطالبات کارکنان، گام های مثبتی 
در راســتای تأمین مطالبات کارکنان برداشته و بخش 
بزرگی از مطالبات محقق شــده اســت و بخش های 
محقق نشــده هم به دلیل محدودیت ها و تنگناهای 
بودجه در ســال ۱399 و هم به دلیل مسائل مختلف 

از جمله شــیوع بیماری کرونــا و کاهش درآمدهای 
اختصاصی دانشگاه بوده است«.

دکتر یزدانی با اشــاره به همراهی و مساعدت رئیس 
دانشگاه در تأمین مطالبات کارکنان، اظهاری امیدواری 
کرد که در سال آینده کاستی های موجود بهتر مرتفع 

شود«.
در این مراســم همچنین دکتر نصرتی، مدیرکل منابع 
انسانی دانشگاه، ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی، 
گزارشــی از روند انتخاب کارمند نمونه در دانشگاه 
ارائه داد و اعالم کرد که فرآیند انتخاب کارمند نمونه 

بر اساس شیوه نامه مصوب انجام شده است.
مدیرکل منابع انســانی دانشگاه در ادامه سخنان خود 
گزارشــی از اقدامت انجام شده در ارتباط با کارکنان 
دانشــگاه اعم از اعضای هیأت علمــی و کارمندان 
ارائه داد. دکتر نصرتی، صدور احکام پایه های معوق 
پرســنل قرارداد معین با مجوز هیأت امنای دانشگاه، 
صدور احــکام افزایش پنج درصدی نیروهای قرارداد 
خدماتی، افزایش 5۰ درصدی حق عائله مندی و حق 
اوالد، صدور احکام ســختی کار، بررسی پرونده های 
ارتقا کارمندان به تعداد 765 پرونده، اصالح اطالعات 
احکام متناسب ســازی بازنشســتگان طبق بخشنامه 
هیأت وزیران )۱ مهر ۱399(، صدور بیش از ۱6۰۰۰ 
حکم افزایش پایه  را از جمله اقدامات انجام شــده در 

اداره کل منابع انسانی عنوان کرد.

با حضور معاون اداری و مالی دانشگاه

مراسم تقدیر از بیش از ۵۰ کارمند نمونه دانشگاه تهران برگزار شد
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امضای تفاهم نامه همکاری 

بین پردیس البرز و معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

پردیــس البرز دانشــگاه تهران و معاونــت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
دکتــر یونس نوربخش دربارۀ لــزوم توجه به همکاری 
ســازمان های مختلف گفت: »متاسفانه ما از ظرفیت های 
هم افزایــی کم اســتفاده می کنیم و بیشــتر تمایل داریم 
خودمــان کارها را به تنهایی انجام دهیم در حالی که در 
بقیه دنیا تمایل بر این اســت که هرکس خودش بخش 
کوچکی را انجام دهد و بقیه کارها را واگذار کند. اینکه 
چــرا در ایران این هم افزایی صــورت نمی گیرد، دالیل 
مختلــف معرفتی، اجتماعی و سیاســی دارد. اما باید از 
این وضعیت فاصله گرفت و به سمت هم افزایی حرکت 

کرد«.
رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران افزود: »در جاهایی که 
این همدلی وجود دارد کارهای خوبی صورت می گیرد. 
یک مثال آن همکاری ما با دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
به عنوان متولی امر میان رشته ای حوزۀ پزشکی است که 
با توجه به سابقۀ خوب ما در این حوزه، به طور مشترک 
سمپوزیومی برگزار خواهیم کرد. این سمپوزیوم چندین 
مؤسسه را به هم پیوند داده است که قرار است هرکسی 

سهم خود را انجام دهد«.
وی با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه ها و مؤسسات علمی 

در جامعه تصریح کرد: »کارهایی که دانشــگاه ها در دنیا 
انجام می دهند، کم هزینه ترین و مؤثرترین کارهاست که 
تشــریفات دســت و پا گیر را ندارد. مثاًل یک وبینارکه 
اخیراً برگزار شد صدها سخنران داشت اما بعید می دانم 

هزینه زیادی صرف آن شده باشد«.
دکتــر نوربخش دربــاره تأثیر پردیــس البرز در جذب 
دانشــجویان گفت: »پردیس البرز به عنوان مجموعه ای 
که وارد دهمین ســالگردش شــده و بــا حدود 23۰۰ 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی، به صورت خودگردان و 
بدون هیچ بار مالی برای دولت، توانســته است جوانانی 
را جذب کند که در نبود جاهایی مثل پردیس به ســایر 
کشورها می رفتند و با صرف هزینه های زیاد و مشکالت 

جانبی زیاد تحصیل می کردند«.
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با اشاره به لزوم تغییر 
نگاه در مدیریت امور اظهار داشت: »دوران وابستگی به 
چاه نفت و بودجه دولتی گذشــته است. باید از سیستم 
رانتــی و مصرفی فاصله گرفت و برای جامعه ســرمایه 
خلق کرد. البته گذر از یک سیســتم به سیســتم دیگر 
تبعاتی هم دارد و ممکن اســت مورد نقد هم باشــد که 
خود این نقدها می تواند به از بین بردن ایرادها و نقص ها 

و پیشبرد امور کمک کند«.
وی افــزود: »هرکســی در قبال هزینه هایــی که برایش 
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صورت می گیرد باید پاســخگو باشد. باید بین ورودی 
و خروجی افراد در جامعه تناســب وجود داشته باشد. 
ما باید به کمترین هزینه ها هم حساســیت داشته باشیم 
و حســاب و کتاب پس بدهیم. نمی شود پول و هزینه 
زیادی را صرف افرادی کرد که هیچ سودی برای جامعه 

ندارند«.
رئیس پردیس البرز در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفت: »رضایت مندی یکی از شاخص هاست که بسیار 
مورد تاکید پردیس البرز اســت و شاید یک نظرسنجی 
در میان واحدهای دانشگاه تهران این مسئله را به خوبی 
نشان دهد. ما به مسائل ریز هم حساسیت نشان می دهیم 
زیرا معتقدیــم که برطرف کردن این مســائل کوچک 
باعث بهبود وضعیت و در نتیجه افزایش رضایت مندی 

خواهد شد«.
دکتر نوربخش با قدردانــی از معاونت امور مطبوعاتی 
و اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
خاطرنشــان کرد: »در پردیس البرز همه رشته ها وجود 
دارد. پردیس البرز به تمام آزمایشــگاه ها، کتابخانه ها و 
امکانات دانشگاه تهران دسترســی دارد و این یکی از 
امتیازهای این پردیس نســبت به جاهای دیگر اســت. 
پردیس البرز کمترین هزینه و بیشــترین ســود را برای 
دانشگاه دارد. با همۀ دانشــکده ها تفاهم نامه همکاری 
دارد و ایــن دامنه فعالیت و امکانــات پردیس البرز را 

بیشتر می کند«.
وی ابــراز امیدواری کرد که با امضــای این تفاهم نامه 
کارهای مفیدی هم برای دانشــگاه تهــران و هم برای 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شود.
در ادامــه محمد خدادی جزیــره ای عمل کردن و عدم 
مدیریت مناســب منابع را دو ضعــف عمده خواند و 
گفــت: »ما به جای همکاری بین بخشــی به رقابت با 
هم پرداخته ایم و این رقابت حتی تا سطح درون بخشی 
هم پیش رفته اســت. رقابت به شکلی پیش پا افتاده به 
سطوح جامعه و در یک بســتر ناسالم به عرصه علمی 
کشــور هم کشیده شده اســت. نتیجه آن کپی پیست و 

تولید آثار بی ارزش است«.
وی افزود: »هرچه ســازمان کوچک تر باشــد موفق تر 
اســت. زماِن داشــتن ســاختمان بزرگ و کارمند زیاد 

گذشته است. یکی از راه های مقابله با افزایش هزینه ها، 
هم افزایی اســت. باید به جای موازی کاری به ســمت 
هم افزایی حرکت کنیم زیرا وجود دســتگاه های موازی 

کارایی را کاهش می دهد«.
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تصریح کرد: »باید دانشگاه ها ساختارهای 
غلــط را نقــد کنند. دانشــگاه می تواند با اســتفاده از 
ظرفیت های پژوهشــی خود مشــکالت را شناسایی و 
معرفی کند. از طرف دیگر باید افکار عمومی با دانشگاه 

و نقش مهم آن در جامعه درگیر شود«.
وی تأکیــد کرد: »ما باید در چارچــوب این تفاهم نامه 
بتوانیــم چند کار کوچــک انجام دهیــم. کار کوچک 
را راحت تــر می توان عملیاتی کــرد. از آنجا که حوزه 
معاونت اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به دستگاه های متعدد دسترســی دارد، امکان همکاری 
با دانشــگاه در امر تحقیق و پژوهش را می تواند فراهم 

کند«.
در پایان، تفاهم نامه همکاری بین معاونت مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پردیس 

البرز دانشگاه تهران امضا شد.
توســعه کمی و کیفی رســانه های کشور و تقویت بنیه 
حرفه ای دانشجویان و اصحاب رسانه از طریق هماهنگی 
برای حضور دانشجویان رشته ها و گرایش های موضوع 
تفاهم نامه در رســانه ها به صــورت کارورزی، هدایت 
مقاالت و پایان نامه های دانشجویی به موضوعات مورد 
توافق، توســعه تعامالت پردیس با مراکز آموزشــی و 
پژوهشــی مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
برگــزاری دوره ها و کارگاه های مشــترک آموزشــی، 
برگــزاری میزگردهــا، همایش ها، ســمینارها و دیگر 
گردهمایی های مشــترک ملی، منطقــه ای و بین المللی، 
انتشــار آثار مشــترک علمی و تخصصی در حوزه های 
مربوط، برگزاری تورهای رسانه گردی برای خبرنگاران 
و دانشــجویان، بهره گیری مشترک از امکانات آموزشی 
و پژوهشــی طرفیــن و همکاری در اعزام اســتادان و 
دانشجویان PHDرشــته های مورد توافق به رسانه ها، 
دانشگاه ها و مؤسسات رســانه ای ملی و بین المللی از 

جمله مفاد این تفاهم نامه است.
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 مؤسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران از راه اندازی ایستگاه 
لرزه نگاری باند پهن نهاوند واقع در استان همدان خبر داد.

مرکز لرزه نگاری کشــوری وابســته به مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران در اسفند ۱399 در راســتای لزوم توسعه 
ایســتگاه های لرزه نگاری جهت پوشــش مناسب تر مناطق 
لرزه خیز کشور طبق تفاهم نامه استانداری همدان با سازمان 
صدا و ســیما منطقه و حمایت مدیــر کل مدیریت بحران 
استان همدان یک ایســتگاه لرزه نگاری دائمی باند پهن در 

این استان راه اندازی نمود.
این ایستگاه واقع در جنوب غرب استان همدان در ارتفاعات 
روستای میانگران در شهرســتان نهاوند واقع شده است و 
لرزه خیزی گســل های درود لرســتان، قلعه حاتم بروجن، 
نهاوند در جنوب استان همدان و صحنه کرمانشاه را پوشش 

می دهد که اهمیت این ایستگاه را دوچندان کرده است.
تجهیزات لرزه نگاری این ایســتگاه توسط مرکز لرزه نگاری 

کشوری تأمین شده  است و داده های این ایستگاه به صورت 
آنالین )برخط( به مرکز لرزه نگاری کشوری ارسال می شود 
و همراه با داده های دیگر ایســتگاه های لرزه نگاری جهت 
پایش مناسب تر فعالیت های زمین، امور تحقیقاتی و گزارش 
رخدادهای زمین لرزه محّلی در آن ناحیه مورد استفاده قرار 

می گیرد.

در مراسمی با حضور معاونین اداری،مالی و طرح و برنامه 
دانشگاه تهران و رئیس پارک فناوری اطالعات و ارتباطات 
)فاوا( ســه توافقنامه همکاری بین دانشگاه تهران و پارک 

فاوا امضا شود.
این توافق نامه ها، 26 اســفند۱399، در ســاختمان مرکزی 
دانشــگاه به امضا دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی؛ 
دکتر علی مقاری، معاون طرح و برنامه؛ دکتر عباس قنبری 
باغستان، مدیرکل روابط عمومی و دکتر محمدجعفر صدیق، 

رئیس پارک فاوا؛ رسید.
محورهای اصلی این توافقنامه همــکاری در زمینه »انجام 
مطالعــات و ارائه مشــاوره در امور برنامه ریزی، ســاختار 
سازمانی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد«، »انجام مطالعات 
و ارائه مشــاوره در امور حقوقی، عمرانی و منابع انسانی و 
رفاهی کارکنان« و »طراحی و اجرای دوازده مجله گاهنامه 

معرفی پارک« بوده است.
محمدجعفر صدیــق در آیین انعقاد ایــن قراردادها ضمن 
قدردانی از حمایت های دانشگاه تهران از توسعه پارک فاوا، 

خواستار توسعه این همکاری های در دیگر زمینه ها از جمله 
توسعه آزمایشگاه ها فناوری و … نیز شد.

هم چنین دکتر یزدانی ضمن ابراز خشنودی از امضای سه 
توافق نامه با پارک فاوا، این ارتباطات را دوســویه خواند 
و خاطرنشــان ساخت که همکاری دانشگاه تهران و پاک 
فــاوا می تواند برای هر دو طرف قرارداد بســیار مؤثر و 

باشد. پراهمیت 
ســه توافق نامه امضاشده برای سال ۱4۰۰ برنامه ریزی شده 
و اجرایی شــدن محورهای این توافق نامه از جمله اهداف 

راهبردی پارک فاوا است.

از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن نهاوند در استان همدان

سه توافق نامه همکاری بین پارک فاوا و دانشگاه تهران امضا شد
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 در آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی 
حرکت که 25 اســفند و با حضور وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری در دانشگاه علم و صنعت 
برگزار شــد ،6 انجمن علمی دانشجویی و یک 
دانشجوی دانشگاه تهران با کسب 9 عنوان این 

جشنواره افتخار آفرینی کردند.
اســامی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه 
تهــران که در این دوره از جشــنواره، موفق به 
کســب رتبه و افتخار آفرینی شده اند، به شرح 

ذیل است:
۱. انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی، رتبه 

اول در بخش ویژه، بیوتک استارتر.
2. انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای ترویج 
علم و فنــاوری، رتبه اول در بخش مســابقه، 

مسابقات سخنرانی علمی ترویجی.
3. انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای ترویج 
علم و فنــاوری، رتبــه اول در بخش فعالیت 
خالقانه، جشنواره روز جهانی علم در خدمت 

صلح و توسعه.
4. نشریه علمی دانشجویی شهرت به صاحب 
امتیازی انجمن علمی دانشــجویی شهرسازی، 

رتبه دوم نشریات دانشجویی.
5. مهــران غالمی، رتبه دوم در بخش اختراع و 

ایده.
6. انجمن علمی دانشــجویی باســتان شناسی، 
رتبه ســوم فعالیت خالقانه، همایش بین المللی 

باستان شناسان جوان.
7. نشــریه علمی دانشجویی دریچه به صاحب 
امتیازی انجمن علمی دانشجویی معماری، رتبه 

سوم نشریات دانشجویی.
8. انجمن علمی دانشــجویی زبــان و ادبیات 
چینی، رتبه سوم در بخش محتوای دیجیتال، پا 

به پای کرونا پشت مردم ایستاده ایم.
9. انجمن علمی دانشــجویی زبــان و ادبیات 
چینی، رتبه شایســته تقدیر در بخش ویژه، در 

تعقیب درمان.
در حال حاضر ۱24 انجمن علمی دانشــجویی 
بــه عنوان رکــن اصلی فعالیت هــای گروهی 
دانشــجویان در دانشگاه تهران فعال هستند که 
تخصصی  مهارت های  تقویــت  در حوزه های 
دانشــجویان، ترویج علم و فناوری و تقویت 

ارتباط بین دانشگاه و جامعه فعالیت می کنند.

درخشش انجمن های علمی دانشجویی 
دانشگاه تهران در جشنواره بین المللی حرکت
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سفیر پرتغال در ایران:
آمادگی پرتغال برای توسعه همکاری های 

علمی و دانشگاهی با دانشگاه تهران 

وبینار مشترک دانشگاه تهران 
و دانشگاه هاروارد برگزار شد

رؤسای دانشگاه های تهران و وین 
بر گسترش همکاری های مشترک تأکید 

کردند

دیدار رایزن فرهنگی سفارت فرانسه با 
معاون بین الملل دانشگاه تهران

بین المللیاخــــــــــــــــــــــبـــــار



میریم پاواژو، رایزن فرهنگی ســفارت فرانسه، با معاون 
بین الملل دانشگاه  تهران دیدار و گفت وگو کرد.

در ابتــدای این دیدار که 28 بهمن ۱399 برگزار شــد، 
میریم پاواژو، رایزن فرهنگی ســفارت فرانســه با تبیین 
قدمــت همکاری های علمی دانشــگاه های فرانســه با 
دانشــگاه تهران هدف خود را از این دیدار آشنایی اولیه 
با دانشگاه تهران و پیگیری همکاری های پیشین برشمرد.
وی در ادامه ضمن تشــریح فعالیت های مهم دانشــگاه 
تهــران در زمینه همکاری با دانشــگاه های فرانســه به 
برگــزاری کنفرانس های مختلف، برگــزاری دوره های 
کوتوتل )مدرک مشــترک کارشناسی ارشــد و دکتری( 
ارتباط با اعضای هیــأت علمی دپارتمان زبان و ادبیات 
 )ENSAM( فرانسه، برگزاری دوره های مشترک انسام
، پروژه جندی شــاپور و نیز بورس های مختلف اشــاره 

کرد.
رایزن فرهنگی سفارت فرانسه، بورس جدید دیگری را 
معرفی کرد که در ســال 2۰۱9 با هزینه مشترک سفارت 
فرانســه و وزارت علوم ایران راه  اندازی شده است و تا 
کنون دو دانشجوی دکتری دانشگاه تهران از این بورس 
استفاده کرده اند. همچنین به معرفی بورس ویژه محققان 
پسادکتری پرداخت که به زودی فراخوان آن به دانشگاه 

تهران ارسال خواهد شد.
میریــم پاواژو، در پایان ســخنان خود ابــراز امیدواری 

کرد که بــا وجود چالش پاندمی کوویــد ۱9، همچنان 
همکاری های دوجانبه تداوم پیدا کند.

در ادامه دکتر محمدحسین صراف زاده، معاون بین الملل 
دانشــگاه تهران ضمن خیر مقدم اظهار کرد: »دانشــگاه 
تهران با بیش از یکصد عضو هیأت علمی فارغ التحصیل 
از دانشگاه های کشور فرانسه نماد همکاری های نزدیک 

و عمیق با این کشور است«.
وی با اشــاره به برنامه بین المللی ســازی به عنوان یکی 
از برنامه های راهبردی دانشــگاه ابراز امیدواری کرد تا 
تمامی برنامه هایی که رایزن فرهنگی ســفارت فرانسه به 

آنها پرداخت به نحو احسن در آینده ارتقا پیدا کنند.
در بخــش دیگر دکتر زهرا امام جمعــه، رئیس پردیس 
ارس دانشگاه تهران نیز گفت: »مهمترین مشکل استادان 
و دانشــجویان در ارتباط با دانشگاه های فرانسه مشکل 
سختگیری در صدور ویزا است، لذا این مشکل موجب 
عدم انتخاب کشــور فرانســه به عنــوان مقصد فرصت 
مطالعاتی اســتادان و دانشــجویان دکتری شــده است. 
همچنین عدم پاســخ استادان دانشــگاه های فرانسه به 
اعضای هیأت علمی دانشــگاه تهران به منظور همکاری 
در پروژه مشترک جندی شاپور یکی دیگر از چالش های 

عنوان شده است«.
در پایان جلسه از سوی معاونت بین الملل دانشگاه تهران، 
کتاب نوروز به رایزن فرهنگی سفارت فرانسه اهدا شد.

دیدار رایزن فرهنگی سفارت فرانسه با معاون بین الملل دانشگاه تهران
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دکتر محمد نوری زنوز، استاد پردیس علوم دانشگاه تهران به عنوان داور 
معتمد انستیتو فیزیک )IOP( انتخاب شد.

دکتر محمد نوری زنوز، اســتاد دانشــکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه 
تهران به عنوان داور معتمد انســتیتو فیزیک )IOP( انتخاب شد. انستیتو 
فیزیــک)IOP(، مرکز اصلی متولــی تحقیقات و آمــوزش فیزیک در 
انگلســتان و ایرلند اســت که مجموعه زیادی از مجــالت معتبر علمی 
در زمینه های مختلف فیزیک را به چاپ می رســاند. این انســتیتو، برای 
 Trusted( اولین بار تعدادی از داوران خود را تحت عنوان داور معتمد

reviewer( معرفی کرده است.
الزم به ذکر اســت، انستیتو فیزیک)IOP( در بیان موقعیت داور معتمد، 
عبارت »این موقعیت به معنای تصدیق شایستگی داوری در سطحی باال 
و توانایی نقادی مباحث علمی با اســتاندارد عالی است« را عنوان کرده 

است.

)IOP( انتخاب استاد دانشگاه تهران به عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک

نخستین گردهمایی دانشگاه های ایران و اسپانیا برگزار شد

در نخستین نشست دانشگاه های ایران و اسپانیا ، ۱5 بهمن 
۱399، ۱6 نماینده مراکز دانشگاهی و علمی دو کشور، در 
راســتای گســترش روابط علمی و فرهنگی ایران و اسپانیا 

 نظرات خود را مطرح کردند.
دکتر ســیروس زمانــی، نماینده بین الملل دانشــگاه تهران 
نیز ضمن تشکر از دعوت دانشــگاه عالمه طباطبایی برای 
حضور در این برنامه با بیــان اینکه تمایل به همکاری بین 
دانشــگاه های ایران و اسپانیا همواره بوده و هست، به ارائه 
پیشــنهادهایی در زمینه گســترش همکاری با دانشگاه های 

اسپانیایی پرداخت.
وی فراهم آوردن فرصت اعزام دانشجویان فرصت مطالعاتی 
به دانشگاه های اسپانیا، پذیرش دانشجویان اسپانیایی از طریق 
بورس ریاست دانشگاه به تعداد محدود، همکاری در طرح 
اراسموس پالس و برگزاری پروژه ها و دوره های تحقیقاتی 

مشترک را از جمله راهکارهای پیشنهادی برشمرد.
دکتر زمانی، همچنین با اشــاره به »شــهر دانش« به عنوان 
پــروژه ای کــه در مرکز تهران در حال اجراســت، حضور 
پارک های علم و فناوری اروپایی و اســپانیایی را در شــهر 

دانش دانشگاه تهران امکان پذیر دانست.

در نخستین گردهمایی دانشــگاه های ایران و اسپانیا که به 
همت دانشــگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، لوئیس فلیپ 
فرناندز دِ ال پِنیا، ســفیر اســپانیا در ایران، حسن قشقاوی، 
سفیر ایران در اســپانیا، عبدالحمید علیزاده، نماینده وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حســین ســلیمی، رئیس 
دانشــگاه عالمه طباطبایی و نماینده های دانشــگاه های دو 

کشور به ایراد سخنرانی پرداختند.
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سفیر پرتغال در ایران:

آمادگی پرتغال برای توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی با دانشگاه تهران 

 در دیدار ســفیر پرتغال در ایران بــا دکتر محمود نیلی 
احمدآبــادی، رئیس دانشــگاه تهــران، دو طرف درباره 
گســترش همکاری های علمی، بین المللی و دانشگاهی 

گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
 بنا به گزارش معاونت بین الملل دانشــگاه تهران، در این 
دیــدار دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به دیدار خود با 
ســفرای قبلی پرتغال بر عالقه مندی دانشــگاه تهران به 
همکاری با دانشگاه های پرتغال تأکید و اظهار امیدواری 
کرد کــه روابط دانشــگاهی و فرهنگــی در زمینه های 
مختلف ازجمله تبادل استاد و دانشجو، انجام پروژه های 
تحقیقاتی، همکاری پارک های علم و فناوری و همکاری 

در چهارچوب اتحادیه اروپا تداوم یابد.
دکتر نیلی احمدآبادی ضمن تشریح ظرفیت ها و پتانسیل 
دانشگاه تهران، به وجود مؤسسات مشترک با کشورهای 
مختلــف از جمله چین و روســیه و نظایر آن اشــاره و 
خواستار بررســی امکان سنجی ایجاد مؤسسات مشابه با 

پرتغال شــد و از سفیر پرتغال دعوت کرد که در فرصتی 
مناســب در دانشــکده های مرتبط در دانشگاه تهران در 

زمینه های مورد عالقه سخنرانی کند.
کارلوس کوشنا نیوش، ســفیر پرتغال، نیز در این دیدار 
ضمن ابراز خرســندی از حضور خود در دانشگاه تهران 
گفت که هدف از این دیدار آشــنایی با دانشگاه تهران و 

پیگیری موارد همکاری گذشته است.
سفیر پرتغال افزود: »سفارت و اصوالً کشور ما در شرایط 
جاری که ریاســت ادواری اتحادیه اروپا برعهده پرتغال 
است، بســیار روزهای کاری پرمشغله را می گذراند ولی 
برای ما در عین حال انجام امور دانشگاهی و فرهنگی از 

اهمیت برخوردار است«.
سفیر پرتغال با تاکید بر عزم خود بر حمایت از برنامه های 
همکاری دانشــگاهی بین دانشگاه تهران و دانشگاه های 
پرتغال، به موضوع ایجاد کرسی زبان پرتغالی در دانشگاه 
تهران اشــاره کرده و گفت: »برای راه اندازی کرسی زبان 
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وبینار مشــترک دانشگاه تهران و دانشگاه هاروارد، از سوی معاونت 
پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسالمی برگزار شد.

در ایــن وبینار که نهــم بهمن ۱399به زبان انگلیســی و با مدیریت 
محمود نوری، فیلمساز و دکترای تاریخ هنر برگزار شد، راب ماس، 
مستندســاز و استاد و مدیر دپارتمان هنر، فیلم و مطالعات تصویری 
دانشــگاه هاروارد و نادیا مفتونی، دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه 

تهران به سخنرانی پرداختند.
مفتونی، دانشیار دانشکده الهیات دانشــگاه تهران، به ظرفیت باالی 
فلســفی آثار هنری به طور کلی و توان فلســفی آثار راب ماس، به 
طور خاص اشــاره کرد و نظریه هنر فاضله فارابی را توضیح داد که 
هنر را برای انتقال معارف و ســعادت معقول به اذهان و قلوب مردم 

ضروری می شمارد.
 )philartist( در بخشی از این وبینار مطرح شد، اصطالح فیالرتیست
در مقاالت و کتاب های مفتونی به معنای کســی است که می تواند به 

وسیله هنر و آثار هنری حقایق فلسفی را بیان کند.
در ادامــه راب ماس، این اصطالح و مفهــوم را که ترکیبی از دانش 
نظری و مهارت عملی اســت، بســیار جالب دانســت و گفت: »ما 
 scholar در دانشــگاه هــاروارد و در دپارتمــان خود به ســمت
practitioner می رویم و به نظر من آینده دانشــگاه های جهان به 
چنین سمت و سویی در حرکت است. یعنی محقق صرف، نیازهای 
ما را برطرف نمی کند. بیســت سال پیش، محقق صرف بودن مزیت 
محسوب می شد، اما در حال حاضر با فهم فزاینده ای به سوی مزیت 

بودن scholar practitioner پیش خواهیم رفت«.

وبینار مشترک دانشگاه تهران 
و دانشگاه هاروارد برگزار شد پرتغالی در دانشگاه تهران، سفارت آمادگی 

دارد برای راه اندازی دوره، اســتادان واجد 
شــرایط و برنامه درســی و کتب آموزشی 

تأمین کند«.
در این دیدار همچنیــن دکتر صراف زاده، 
معاون بین الملل دانشگاه با اشاره به سوابق 
»پتانسیل های  افزود:  گذشته،  همکاری های 
زیــادی برای همــکاری با دانشــگاه های 
پرتغــال وجود دارد و امیدواریم با حمایت 
بیشتر سفارت، مشــکالتی که برای صدور 

ویزا پیش آمده بود نیز برطرف شود«.
 اســکندری، مدیرکل معاونــت بین الملل، 
نیز در این دیدار با مرور ســوابق همکاری 
با دانشــگاه های پرتغال، بــه حضور یک 
دانشــجوی پرتغالی در دانشگاه تهران در 
چهارچوب طرح اراسموس اشاره کرد. وی 
ضمن اشاره به حضور خود در دو کنفرانس 
بین المللی در زمینه »آموزش عالی در الگرو 
و پورتو« پیشــنهاد کرد که با توجه به تعدد 
رویدادهای تاریخی، نشست هایی در زمینه 
تاریخ روابط ایران و پرتغال پیش بینی شود.
در ادامه این دیدار دکتر رشــتیانی، مشــاور 
بین الملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز 
که به صورت مجازی در این جلسه شرکت 
داشت با اســتقبال از برگزاری نشست هایی 
در زمینه تاریخ روابــط ایران و پرتغال و با 
اشاره به اینکه روابط تاریخی ایران و پرتغال 
که به قــرن ۱5 میالدی بازمی گردد، آمادگی 
دانشــکده خود را برای برگزاری کنفرانس 

مشترک اعالم کرد.
دکتر مشــیرزاده، مشاور بین الملل دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی نیز که در این جلسه 
به صورت مجازی حضور داشــت با توجه 
به انجام مطالعــات اروپایی، از عالقه مندی 
دانشــکده خود در ارتباط بــا همکاری در 
زمینه مطالعــات اروپایی و پرتغال صحبت 

کرد.
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سفیر عراق در ایران با رئیس دانشگاه تهران دیدار کرد

ســفیر عراق در ایران با دکتر محمــود نیلی احمدآبادی، 
رئیس دانشگاه تهران، دیدار و گفت وگو کرد.

در دیدار ۱4 بهمن ۱399نصیر عبدالمحسن عبداهلل، سفیر 
عراق در ایــران به همراه امجد المظفــر، رایزن فرهنگی 
ســفارت عراق با مسئوالن دانشــگاه، دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، با اشــاره به قدمت 
و اعتبار این دانشــگاه، به تبییــن همکاری های علمی و 
آموزشــی گسترده با دانشگاه های کشــور عراق در ادوار 

مختلف پرداخت.
وی تاکید کرد: »در حال حاضر دانشــگاه تهران همچون 
گذشته از دانشــجویان عالقه مند عراقی برای تحصیل در 
تمامی مقاطع و رشــته ها دعوت به عمل می آورد. بســیار 
خشنود خواهیم شــد از اینکه بتوانیم امکانات خود را با 
خواهران و برادران عراقی به اشتراک بگذاریم، چرا که در 
دانشگاه تهران نه تنها به بعد آموزش و پژوهش دانشجویان 
توجه می شــود، بلکه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و 

فناوری نیز فعالیت های زیادی وجود دارد«.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه ضمن تشریح روند توسعه 
آموزش عالی در ایران، یکی از راهکارهای این توسعه را 
تأسیس شعباتی از دانشگاه های بزرگ در مناطق مختلف 
کشور برشــمرد و افزود: »دانشگاه تهران به تبعیت از این 
مأموریت توســعه ای، چندین شــعبه را با حمایت مالی 
خیرین علمی و مناطق آزاد تجاری از جمله دانشکده فنی 
فومن، دانشکده فنی کاســپین، پردیس های ارس، کیش، 

فارابی در نقاط مختلف ایران تأسیس کرده است«.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به ایجاد سوءتفاهم پیش 
آمــده در خصوص پردیس های اقماری دانشــگاه تهران 

اظهــار کرد: »در این زمینه بایــد گفت لغت »پردیس« در 
واقع معادل واژه »College« در انگلیســی است و برای 
تمامی شــعبات دانشــگاه تهران به کار می رود و تمامی 
استانداردهای علمی و زیرساختی دانشگاه تهران را دارند«.
وی افزود: »امیدواریم تعداد دانشجویان عراقی در دانشگاه 
تهران به زودی افزایش یابد، در بین دانشجویان بین المللی 
همواره دانشجویان عراقی سرآمد بوده اند. البته برای تحقق 
این امر موضوعاتی همچون اســتفاده از زیرساخت های 
بسیار خوب و گســترده دانشگاه تهران در زمینه آموزش 
مجازی، اعالم آمادگی این دانشگاه، برای تأسیس شعبه در 
دانشگاه های عراق و دعوت از محققان عراقی به همکاری 
در مراکز فناوری و رشــد پارک علم و فناوری دانشــگاه 

تهران پیشنهاد می شود«.
رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت: »دانشگاه 
تهران خانه تمامی دوستداران و عالقه مندان علم و دانش 
محسوب می شود. دوستی و برادری دو ملت ایران و عراق 
باید در تمامی زمینه ها خود را نشان دهد، ما شما را جزو 
خانواده دانشگاه تهران می دانیم. در این فرصت از جنابعالی 
برای حضور در جشنواره بین الملل دانشگاه و نیز بازدید از 
پردیس های اقماری دانشگاه تهران در نقاط مختلف ایران 

دعوت می کنم«.
نصیر عبدالمحسن عبداهلل، سفیر عراق در ایران، نیز ضمن 
تشکر از دعوت دانشگاه تهران، این مرکز آموزشی را یکی 
از معتبرترین دانشــگاه های ایــران توصیف کرد و افزود: 
»در حــال حاضر تعدادی دانشــجوی عراقــی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران مشغول تحصیل 
هستند و ما بســیار عالقه مندیم تا تعداد آنان افزایش پیدا 

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 128 / بهمن و اسفند 1399

۱8۰



کتــاب »روابط منطقــه ای )خاورمیانه( ایران: 
از عصر باســتان تا جمهوری اسالمی« به قلم 
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران، توســط انتشــارات بین المللی روتلج 

)Routledge( منتشر شد.
بنا به گزارش معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 
 Iran's Regional Relations:" کتــاب 
 A History from Antiquity to the
Islamic Republic” به قلم دکتر سید محمد 
مطالعات خاورمیانۀ  اســتادیار  هوشی سادات، 
دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
که به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر فوق دکترا 
در دانشــگاه های ایالتی نیویورک و تورنتو در 
کشورهای ایاالت متحدۀ آمریکا و کانادا، حضور 

یافته بود، پس از یک فعالیت علمی و تحقیقاتی که به مدت چهار سال به طول انجامید، 
توسط انتشارات بین المللی روتلج )Routledge( در پاییز ۱399 منتشر شد.

نویســندۀ کتاب حاضر تالش کرده است تا با نگارش این اثر علمی، روابط خارجی 
ایران را بر اساس یک مدل و رویکرد ایرانی همراه با شاخص ها و مؤلفه های علمی 
برای جامعۀ علمی بین المللی تبیین نماید. در این کتاب، تالش بر آن بوده اســت تا 
مهم ترین تحوالت صورت گرفته در روابط خارجی ایران با کنشــگران منطقه ای از 
عصر قدیم و ظهور تمدن های باستانی تا دوران معاصر بررسی و ضمن علت یابی این 

پدیده ها، به پیامدهای عینی آنها به ویژه در عرصۀ منطقه ای پرداخته شوند.
عرصۀ تاریخی روابط خارجی ایران در حوزۀ منطقه ای غرب آسیا و شمال آفریقا در 
چهار دورۀ مجزا و در قالب چهار فصل نخست بررسی شده است: دورۀ نخست، به 
شکل گیری تمدن ها و امپراتوری های باستانی در خاورمیانه تا طلوع اسالم بازمی گردد، 
و دورۀ دوم نیز، هم زمان با طلوع اسالم آغاز شده و تا تأسیس سلسلۀ صفوی تداوم 
می یابد. طلیعۀ دورۀ ســوم، پایه گذاری سلسلۀ صفویه بوده و تا سقوط رژیم پهلوی 
دوم در ایــران ادامه پیدا می کند. چهارمیــن دورۀ اصلی حوزۀ روابط خارجی ایران 
در خاورمیانه را می توان از زمان پیروزی انقالب اســالمی و شکل گیری جمهوری 
اســالمی بررســی کرد. نتیجه گیری نهایی کتاب نیز به تحلیل تئوریکی نویسنده بر 
اساس مدل ارائه شده توسط وی می پردازد و بر همین اساس، روابط منطقه ای ایران 

را در یک دورۀ 47۰۰ ساله تجزیه وتحلیل می نماید.
انتشارات روتلج یکی از بزرگ ترین ناشران بین المللی است که در زمینه انتشار کتب 
دانشــگاهی و مجالت علمی و پژوهشــی فعالیت دارد. این ناشر که از سال ۱836 
فعالیت خود را آغاز کرده است، به عنوان بزرگ ترین و پرکارترین ناشر در رشته های 

علوم انسانی و علوم اجتماعی در جهان شناخته می شود.

انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
از سوی انتشارات بین المللی روتلج

کند. نه تنها اخذ مدرک تحصیلی 
دانشگاه تهران موجب افتخارمان 
اســت، بلکه ارتباطات فرهنگی 
و اجتماعی با توجــه به قرابت 
فرهنگی دو کشــور نیز برای ما 

بسیار حائز اهمیت است«.
وی تاکید کــرد : »در عراق همه 
فارغ التحصیالن دانشگاه تهران در 
مؤسسات آموزش عالی مشغول 
به تدریس می شــوند که این امر 
موجب تشــویق تعــداد زیادی 
دانشجو به منظور ادامه تحصیل 
در دانشــگاه تهران شده است«. 
سفیر عراق در ایران همچنین با 
اشــاره به موانع موجود در روند 
در  عراقی  دانشــجویان  ثبت نام 
دانشــگاه تهران، ابراز امیدواری 
کرد بــا برگــزاری مالقات های 
پردیس های  در  بیشتر و حضور 
اقماری دانشگاه تهران این موارد 

به زودی حل و فصل شوند.
در بخش دیگــری از این دیدار 
صراف زاده،  حسین  محمد  دکتر 
دانشــگاه،  بین الملــل  معــاون 
تهران  »دانشگاه  خاطرنشان کرد : 
و  است  بین المللی  دانشــگاهی 
هیــچ تبعیضی بین دانشــجوی 
ایرانی و خارجی در این دانشگاه 
دانشــجویان  ندارد. همه  وجود 
هماننــد  می تواننــد  عراقــی 
دانشجویان ایرانی از فرصت های 
مطالعاتی،  فرصــت  برای  اعزام 
اراسموس و اخذ گرنت استفاده 
تا  عالقه مندیم  همچنیــن  کنند. 
بزرگ  دانشــگاه های  استادان  از 
عراق برای گذراندن فرصت های 
تهران  دانشــگاه  در  مطالعاتــی 

دعوت به عمل آوریم«.
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در نشســت مجازی پروفســور هاینس ورنر انگل، رئیس 
دانشگاه وین اتریش، هشــتم بهمن ۱399، با دکتر محمود 
نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران طرفین بر گسترش 

همکاری های علمی مشترک تأکید کردند.
دکتــر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، در 
این نشســت با اشــاره به چالش های پیش روی دانشگاه ها 
در زمینــه بحران بیماری کرونا و تأثیــرات آن در عملکرد 
دانشجویان و اســتادان، این دوران را فرصتی برای ارتقای 
آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه و برگــزاری وبینارهای 

تخصصی با حضور استادان بین المللی دانست.
وی پیشــنهادهای بیان شده از ســوی رئیس دانشگاه وین، 
در خصوص همکاری در حوزه های علوم انســانی را مثبت 
ارزیابــی کرد و افزون بر آن موضوع ارائه مدرک مشــترک 
بین دو دانشــگاه در مقطع دکتری در رشــته های مذکور را 

نیز مطرح کرد.
رئیس دانشــگاه تهران، همچنین با تبیین زمینه مناسب برای 
برقراری تعامل در رشــته بیوتکنولوژی و کاربردهای آن در 
مقابله با ویروس کرونا پیشــنهاد برگــزاری کارگاه آنالین 

جهت تبادل اطالعات دو دانشگاه را ارائه داد.

دکتر نیلــی احمدآبادی، در بخش دیگری از ســخنان خود 
به تشریح رشــته بیومواد که به صورت مشترک بین پردیس 
دانشکده های فنی دانشــگاه تهران و دانشکده دندانپزشکی 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود، پرداخت و از 
رئیس دانشــگاه وین، به منظور شرکت در کنفرانسی که سال 
آینده در همین زمینه و به صورت مجازی برگزار خواهد شد، 
دعوت به عمل آورد که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه پروفســور هاینس ورنر انگل، رئیس دانشگاه وین، 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست و با اشاره به 
توانمندی های دانشــگاه تهران در حوزه های علمی مختلف 
ابراز امیــدواری کرد که پــس از دوران کرونا بتواند مانند 

گذشته به تهران سفر کند.
وی با دعوت متقابل از رئیس دانشــگاه تهران به بازدید از 
دانشــگاه وین تصریح کرد: »ما فارغ از همه مسائل به ویژه 
ویروس کرونا، عالقه زیادی به ارتباط با دانشگاه تهران در 
رشته های بیوتکنولوژی، علوم زمین، فنی مهندسی، اقتصاد 
و فلســفه در مقطع دکتری و در قالب اراســموس و تبادل 

استاد و دانشجو داریم«.
پروفســور انگل، همچنین با تشــریح جهت گیری رشــته 
بیوتکنولوژی در دانشــگاه وین به ســمت علوم زیســتی، 
ابــراز عالقه مندی کرد تا در ایــن زمینه ها و علوم مرتبط با 
داروسازی با دانشگاه تهران همکاری های بیشتری صورت 
گیرد که با توجه به جدایی شاخه های دانشگاه تهران و علوم 
پزشــکی تهران از یکدیگر به پیشنهاد رئیس دانشگاه تهران 
مقرر شــد، در این خصوص زمینه همکاری با دانشگاه های 
علوم پزشکی تهران و شــهید بهشتی که دارای تجربه های 

غنی در زمینه مقابله با ویروس کرونا هستند، فراهم آید.
برگزاری ســه کالس مشــترک آموزش زبــان آلمانی بین 
دانشــگاه تهران و دانشــگاه وین از آوریل 2۰2۱ و انعقاد 
قرارداد ســه ساله با دانشــگاه وین به منظور تبادل استاد و 
دانشــجو از دیگر مطالب عنوان شــده در این نشست بود. 
الزم به ذکر اســت، اســتادان و دانشــجویان دانشگاه های 
تهران و اتریش در برنامه های بین المللی و تبادالت مختلف 

همواره همکاری و شرکت داشته اند.

رؤسای دانشگاه های تهران و وین 
بر گسترش همکاری های مشترک تأکید کردند
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مــاه نــوشــــت

ماه  نوشتی از رخدادهای بهمن ماه 
در دانشگاه تهران

ماه  نوشتی از رخدادهای اسفند ماه 
در دانشگاه تهران

ماه  نوشتی از رخدادهای دی ماه 
در دانشگاه تهران



 در آغاز، رئیس دانشــگاه تهران به همراه هیأت رئیسه 
 )NBIC( از پژوهشــکده فناوری های پیشــرو و همگرا
که برای نخســتین بار در کشــور و در دانشگاه تهران برای 
هدایت و حمایت از پژوهش ها و آموزش های میان رشته ای 

ایجاد شده است بازدید کرد.

همچنین ایشان با هدف بررسی پیشرفت بهسازی خوابگاه ها، 
از خوابگاه های سطح شهر دانشگاه هم بازدید داشتند

 پروژه بهســازی خوابگاه های سطح شهر دانشگاه تهران 
برای بهســازی و ارتقــای خوابگاه های رودکی، شــهدای 
دانشجو و قدس یک شروع شده است و همچنین با ساخت 
مجموعه رفاهی، فرهنگی و ورزشی در خوابگاه قدس سه، 
حدود هــزار و۱۰۰ مترمربع به فضاهای رفاهی، فرهنگی و 
ورزشی خوابگاه های سطح شهر دانشجویان افزوده می شود.

ناگفتــه نماند که در روز پرســتار نیز معاون دانشــجویی 
دانشگاه تهران، با اهدای لوح تقدیر از زحمات پرستاران 

مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه قدردانی کرد.

 خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
 5 هزار دانشجوی دانشگاه تهران در جشن یلدای نیکی 
دانشــگاه تهران به صورت مجازی شــرکت کردند و 2۰۰ 

بســته لوازم التحریر به ارزش چهارصــد میلیون ریال برای 
دانش آموزان مناطق محروم تهیه و ارسال شد. همچنین 7۰ 
بسته معیشتی برای ارسال به دانشجویان ساکن در خوابگاه 

متأهلین جمع آوری شد.
 نشست پیشگیری از ایدز در دانشگاه ها به میزبانی مرکز 
مشاوره دانشــگاه تهران برگزار و در پایان این نشست، از 
سه دانشــجوی فعال در زمینه آموزش های پیشگیری ایدز، 

قدردانی شد.

 یادگیری در دانشــگاه تهــران هرگز متوقف 
نمی شود

 حضور دانشجویان بین المللی در دانشگاه ها، از مؤثرترین 
راهکارهای تبادالت علمی و فرهنگی بین کشورهاســت و 
به همین مناســبت روابط عمومی دانشگاه تهران در سلسله 
گفت وگوهایی با دانشــجویان برتر بین المللی، به بررســی 
دغدغه ها، فرصت ها و چالش های تحصیل شان در دانشگاه 
تهران پرداخته است. دانشــجویان بین المللی اهل استرالیا 
)جنیس وبســتر(، عراق )معنی جهاد(، سنگال )مصطفی 
تیام(، سوریه )مایکل العبود( و افغانستان )زینب حسینی( 
از آب و زمین شناســی، علوم مهندسی و باغبانی و نفت تا 

ماه نوشتی از رخدادهای دی ماه دانشگاه تهران

دی ماه شروع زمستان است و پر از 
روزهای ســرد. اما دانشگاه تهران 
مثل همیشــه با شور و گرمای امید، 
همچنان در تکاپو اســت. در این 
گزارش، مهراوه تقی زاده، دانشجوی 
کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی، 
تهران در دی  دانشگاه  ماوقع  شرح 

ماه را برایتان روایت می کند. 
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نوازندگی موسیقی ایرانی و ایران شناسی به صحبت نشستند 
که پیشنهاد می کنم خواندن حرف هایشان را از دست ندهید.

 با حضور معاون و رئیس ســازمان خدمات دانشــجویی 
دانشــگاه تهــران، دکتر هادی غفوریان یاورپناه به عنوان 
مدیرکل جدید امور خوابگاه های دانشگاه تهران معرفی 
و از تالش هــای دکتر محمد اســماعیلی در دوره مدیریت 
اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران نیز قدردانی شد.

 نسخه دیجیتالی سالنامه آماری دانشگاه تهران 
منتشر شد

 نسخه دیجیتالی ســالنامه آماری دانشگاه تهران مانند 
هرســال از ســوی اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی 
به منظور کمــک به تصمیم گیــری هوشــمندانه و تدوین 
برنامه های اثربخش جهت نیل به اهداف متعالی دانشــگاه 

منتشر شد.

 به قدم کوش تا به کام رسی
 در پانزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، 
طرح دکتر ولی اله محمدی، دانشــیار پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشــگاه تهران، با عنوان »شناسایی الین های 
بازگرداننــده باروری و نــر عقیم کلزا با اســتفاده از 
نشــانگرهای ملکولی« به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی 
سال ۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد.
همچنین، ایده علی جاللی ویرثق، دانشــجوی کارشناسی 
ارشد پردیس دانشکده های فنی دانشــگاه تهران، با عنوان 
»اپلیکیشن کارآموبازی« برگزیده دومین رویداد الگوها و 
راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت 

شد.

 به دانش بزرگ و به همت بلند
 در جشــنواره زن و علم )جایزه مریم میرزاخانی( که 
بــا حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده 

برگزار شــد، در گروه علوم پایه دکتر فرزانه شــمیرانی، 
استاد دانشکده شــیمی پردیس علوم، در گروه کشاورزی، 
دامپزشــکی و محیط زیســت، دکتر زهرا طوطیان، استاد 
پیشکسوت دانشکده دامپزشــکی و در گروه علوم انسانی 
دکتر عالیه کاظمی، دانشیار دانشــکده مدیریت معرفی و 
تقدیر شدند. همچنین در بخش جایزه دکتر پروانه فرزانه در 
حوزه زیست پزشکی از دکتر الهه الهی، استاد پیشکسوت 

پردیس علوم دانشگاه تهران نیز قدردانی شد.

 تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه ها باید مورد 
توجه قرار گیرد

 در آیین افتتاحیه سی امین اجالس رؤسای دانشگاه های 
بزرگ کشــور که با موضوع بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ 
دانشــگاه ها برگزار شــد، رئیس دانشــگاه تهران و رئیس 
اجالس بیان کرد که تنوع بخشــی به منابع مالی دانشگاه ها 
باید مورد توجه قرار گیرد و دانشــگاه ها باید در خصوص 
تحلیــل وضعیت و ارائه راهکارهــای مختلفی که می تواند 
اعتبارات را به طور مستقیم و منابع را به صورت غیر مستقیم 

افزایش دهد همفکری و همکاری کنند.

 آه از این رفتگان بی برگشت...
 پنجــم دی بود که دکتر اشکان رضوانی نراقی، استادیار 
پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران، در حادثه ســقوط 
بهمــن در ارتفاعات تهران جان به جان آفرین تســلیم کرد 
و نامش بر بلندای کوهســتان جاودانه شد. روحشان قرین 

رحمت پروردگار باد.

 دوره هــای دووجهی ویژه مقطع کارشناســی 
دانشگاه تهران از ترم آینده اجرا می شود

 دانشجویان می توانند در یک رشته اصلی و یک رشته 
فرعی تحصیل کنند

دکتر حسینی، معاون آموزشــی دانشگاه تهران، با اعالم این 
خبر گفت: »یکی از اهداف ســه گانه دانشگاه در راه اندازی 
دوره های دووجهی، نوآوری و حرکت به ســوی دانشــگاه 
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ایده پرداز و کارآفرین است و تصریح کرد: »پیوند روزافزون 
زمینه هــای مختلف علــوم و فناوری و رشــد فعالیت های 
پژوهشی بین رشته ای، این نیاز را برای دانشجویان ایجاد کرده 
اســت که عالوه بر فراگیری عمیق یک رشته تخصصی، از 
مبانی و فنون رشته تحصیلی دیگری نیز آگاهی داشته باشند.«

 در نشست مشــترک رؤسای دانشــگاه های تهران و 
ســنت پترزبورگ، دکتر محمود نیلــی احمدآبادی اظهار 
کرد: »دانشــگاه تهران، گسترده ترین شکل آموزش مجازی 
را به صورت کمی و کیفــی برگزار می کند. در حال حاضر 
تشکیل کمیته مشترک آموزش مجازی از نیاز های ضروری 
اســت تا بر این اســاس، برای دوره های منجر به مدرک و 
بدون مدرک در صحنه بین المللی بتوانیم اتفاقات خوبی را 

رقم بزنیم«.

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 مراســم نخستین سالگرد شــهادت سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی و چهلمین روز شهادت شهید فخری زاده 
۱3 دی ماه در مســجد دانشگاه تهران با حضور وزیر علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، رئیس نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها، رؤسای دانشگاه های تهران و علوم 
پزشــکی تهران، مدیران و مسئوالن و جمعی از دانشجویان 
و کارکنان دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه تهران در این 
مراسم تأکید کرد: »دانشگاه باید نسبت به تحوالتی همچون 
شهادت سردار سلیمانی و شهید فخری زاده حساسیت نشان 
دهد و زمینه ای فراهم کند تا این تحوالت در پایان نامه ها و 

رساله های دانشگاهی شود«.

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما
 وبینــار بین المللی »جهان معاصر، ادیان الهی و صلح« 
نیز به مناســبت سالروز شهادت سردار سلیمانی به صورت 
برخط برگزار شــد. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با 
بیان اینکه ســردار سلیمانی برای استقرار صلح در منطقه و 
جهان می جنگید و عاقبــت در همین مصاف جان خود را 
تقدیم کرد، گفت: »اهمیت شهادت سردار سلیمانی این بود 

که به دنیا فهماند سربازان اسالم همواره برای حکمفرمایی 
صلح در جهان کوشیده اند«.

همچنین نظرســنجی دانشــجویی »معرفت شناسی سردار 
سلیمانی«، برپایی گذر فرهنگی نمایشگاه عکس با مشارکت 
حوزه هنری، اجرای تئاتر خیابانی، برپایی کارگاه آفرینش های 
هنری دانشجویان با عنوان گذر حماسه سردار، اجرای مناظره 
زنــده در فضای مجــازی با عنوان »مقاومت یا ســازش« با 
حضور استادان برجسته دانشــگاه تهران، چاپ پوستر ویژه 
از ســردار ســلیمانی و اهدا به مراکز و نهادهــای مرتبط با 
دانشگاه، فضاسازی محوطه دانشگاه و خیابان های اطراف و 
پردیس های شمالی با نصب بیلبورد و برگزاری سوگواره شعر 
و داستان با عنوان »سالم بر مقاومت« نیز از دیگر برنامه های 
ستاد بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی 

و چهلمین روز شهادت شهید فخری زاده بود.

 »طــرح همدلی« با هــدف تقویت اعتماد بین 
دانشجویان و دانشگاه تهران راه اندازی شده است

 »طرح همدلی« در دوران بحران کرونا در دانشــگاه 
تهران، راه اندازی شــده اســت. دکتر ســعید حبیبا، معاون 
دانشــجویی دانشگاه، در گفت وگو با روابط عمومی، اظهار 
کرد: »پیشگیری از بروز و تشدید مشکالت در دانشجویان 

از دستاوردهای این طرح است«.
 رئیس دانشــگاه تهران و رئیس پارک علم و فناوری 
به همراه تنی چند از مشــاوران و مدیران دانشــگاه از 
شــرکت های مســتقر در پارک علم و فناوری پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی بازدید کرد و مسائل و مشکالت 

پارک علم و فناوری پردیس، بررسی شد.
همچنیــن، مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از مرکز 

مشاوره دانشگاه تهران بازدید کرد.
 تفاهم همکاری های مشــترک بین رئیس پژوهشکده 
فناوری های همگرا و رئیس دانشکده روان شناسی و علوم 

تربیتی به امضا رسید.
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 کوشش از دانش همی گیرد رواج...

 29 امین جشــنواره پژوهش و فناوری در هفته پژوهش 
برگزار شد. اما داستان به اینجا ختم نمی شود و روابط عمومی 
دانشگاه تهران با دانشجویان منتخب این جشنواره به گفتگو 
نشسته اســت و طرح ها و پایان نامه هایشــان را در سلسله 
گزارش هایی منتشر کرده است. پیشنهاد می کنم مصاحبه با 
دانشجویان منتخب )علی شریفیان، مریم رضائیان، یاسمن 
قیــدر، محمدمهدی عرب، علی اصغــر جاوید پرور( در 

حوزه های مختلف را از سایت دانشگاه بخوانید.

 چند کوتاه خبر از دانشگاه تهران
 دانشــگاه تهران آغاز ســال نو میالدی و میالد مسیح 
)ع( را به همه مســیحیان جهان، به خصوص دانشــجویان 

بین المللی دانشگاه تبریک گفت.
 چهارمین نشست شورای مدیران فناوری اطالعات و 
یادگیری الکترونیکی دانشــگاه های سطح یک کشور به 

صورت مجازی در 24 دی برگزار شد.
 سردیس دایه، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، از مجموعه 
آثار باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران در فهرست آثار ملی 

ایران قرار گرفت.

 سومین جلسه شــورای سیاست گذاری و برنامه ریزی 
دانشــگاه بدون دخانیات، با حضور رئیس دانشگاه تهران 
و اعضای شورای سیاست گذاری »دانشگاه بدون دخانیات« 

برگزار شد.
 آکادمی تیراندازی پردیس دانشــکده های فنی افتتاح 
و همچنین اشــکان غالمی، دانشــجوی پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشــگاه تهــران، به عنــوان دبیر اتحادیه 
انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی 

کشور، محمد قوشــچیان به عنوان دبیر مجمع انجمن های 
علمی دانشــجویی دانشــگاه تهران و علیرضا صبا برای 
یکســال دیگر به عنوان دبیر شورای هماهنگی کانون های 

فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند.

 حمایت و پشتیبانی از دانشگاه تهران یک وظیفه 
ملی است

 در مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان مسابقه طراحی 
مــوزه علم تهران که 2۱ دی ماه با حضور شــهردار تهران 
در پردیس هنرهای زیبا برگزار شــد، از طرح حامد بدری 
احمدی، علی نقوی و محسن مریزاد قدردانی شد و رئیس 
دانشگاه تهران گفت: »حمایت و پشتیبانی از دانشگاه تهران 
یک وظیفه ملی اســت، نــه تنها برای کســانی که در این 
دانشــگاه تعلیم می دهند، می آموزند و اشتغال دارند، بلکه 
برای همه مردم ایران و همه کســانی که به صلح و دوستی 

و علم فکر می کنند.«

 امکان تست سریع کرونا برای دانشجویان متقاضی 
خوابگاه فراهم شد

 رئیس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه تهران با اعالم 
این خبر گفت: »پیرو ارجاع دانشــجویان واجد شــرایط 
تحصیالت تکمیلی متقاضی خوابگاه از سوی کمیته صدور 
مجوز سکونت دانشگاه، مرکز بهداشت و سالمت به مرور 
زمان فرآیند ارزیابی سالمت را کامل تر کرده است و با توجه 
به افزایش تدریجی آمار دانشــجویان ساکن در خوابگاه و 
نیاز به صیانت از ســالمت دانشجویان ساکن، تست سریع 
کرونا به فرآیند ارزیابی پزشــکی و صدور گواهی سالمت 

افزوده شده است.«

دوره دکتری بین الملل »طراحی صنعتی« در پردیس 
بین المللی کیش دانشگاه تهران راه اندازی شد

 دوره دکتری بین الملل طراحی صنعتی به زبان انگلیسی 
و با حضور اســتادان برجسته دانشــگاه های معتبر دنیا در 
نیم ســال اول تحصیلی 4۰۰-۱399 برای نخســتین بار در 
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ایران و در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران راه اندازی 
و آغــاز به کار کرد. هدف از راه انــدازی این دوره، ارتقای 

سطح علمی طراحی صنعتی در کشور است.

 رفع مشکالت و معضالت کشور در گرو همراهی 
با دانشگاه هاست

 در مراسم تکریم و معارفه رئیس پردیس ابوریحان، دکتر 
علی ایزدی دربندی به عنوان رئیس پردیس ابوریحان معرفی 
و از زحمات دکتر اکبری قدردانی شد. رئیس دانشگاه تهران 
در این مراسم با اشــاره به اینکه رفع مشکالت و معضالت 
کشــور در گرو همراهی با دانشگاه هاست، افزود: »اما ما به 
عنوان دانشگاه همیشه باید پیشگام شویم و فراتر از مسئولیت 
و وظایفی که داریم به نهادها و دســتگاه های ذیربط مراجعه 
کنیم، توان و امکانات دانشگاه را ارائه دهیم و از آن ها بخواهیم 
تا از مشارکت دانشگاه استقبال کنند و ظرفیت دانشگاه ها را 

در جهت حل مسائل کشور به کار گیرند«.

 ۱۲۷ اُمین شماره دوماهنامه خبری-تحلیلی مدت 
منتشر شد

 نشــریه دو زبانه مــدت، ویژه آبــان و آذر ۱۳۹۹، به 
مدیرمســئولی دکتر عباس قنبری باغســتان و سردبیری لیال 
احمدی منتشر شد. این شــماره، ضمن حفظ صبغه خبری 
سابق، بیشتر با رویکرد »تحلیلی-آینده نگر« منتشر شده است 
و ویژگی ممتاز این شماره نشریه »مدت«، رویکرد آینده نگرانه 

نسبت به پدیده ها، مسائل و چالش های مبتالبه کشور است.

 کشور نیازمند زنجیره و اکوسیستمی برای اتصال 
همه منابع است

 در آیین رونمایی از برنامــه جامع اقدام ملی کاهش 
آلودگی هوا که با حضور معــاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیست، مشــاور رئیس جمهور و 
رئیس مرکز بررســی های اســتراتژیک برگزار شد، رئیس 
دانشــگاه تهران تأکید کرد: »بیش از اینکه مشکالت کشور 
دانش فنی باشد، فقدان زنجیره ای است که بتواند همه منابع 

کشور را در جهت راهبرد و اســتراتژی هماهنگ و همراه 
کند. ما در دانشــگاه ها نشان دادیم که می توانیم با یکدیگر 
همکاری کنیم و در این زمینه نیز توان علمی الزم را داریم«.

 عمیق، پرمغز، پژوهشی و خواندنی
 دانشــگاه تهران با رویکــرد »آینده نگرانه« خود با هدف 
توصیف، تفســیر و تبیین رویکردها، فرایندها و چالش های 
امروزیــن در حوزه های موضوعــی، ۱۰ مصاحبه عمیق با 
اساتید دانشــگاه تهران انجام داده است که این مصاحبه ها 
طیــف وســیعی از موضوعات از »جمعیــت« و »تحول 
دیجیتال منابع انســانی« گرفته تا »بازی های رایانه ای«، 
»مدیریت آب«، »غذاهای فراسودمند«، »روابط بین الملل«، 
»باستان شناســی«، »آموزش و توانمندسازی کشاورزان« 
تهران در این مصاحبه ها، بر اســاس سال ها تجربه، تدریس 
و تحقیق در حوزه های تخصصی خود، بخشی از دیدگاه ها 
و درس آموخته های خود را با هدف بهبود و ارتقا شــرایط 

موجود با شما مخاطبان گرامی به اشتراک گذاشته اند.

 صفحات رسمی دانشــگاه تهران در شبکه های 
اجتماعی راه اندازی شد

 با هدف افزایش رؤیت پذیری و توســعه اطالع رسانی 
اخبــار و رویدادهــای دانشــگاه تهران صفحات رســمی 
دانشــگاه در شش شــبکه اجتماعی اینســتاگرام، توئیتر، 
لینکدین، یوتیوب، آپارات و ایتا راه اندازی شــد. دانشگاه 
تهران را ببینید، بخوانید و بشــنوید؛ کافی اســت با آدرس 
@ut_newsline دانشــگاه تهران را در شبکه های اجتماعی 

دنبال کنید.

 اوضاع، رو به راه است...
 دی ماه سال ۱399 دانشــگاه تهران نیز به پایان خودش 
رسید و با فراز و فرودهایش، ارمغان های زیادی را برایمان 

رقم زد. اما سفر همچنان ادامه دارد...
منتظر اخبار دانشــگاه تهران در بهمن ماه باشید و به سایت و 
البته شبکه های اجتماعی دانشگاه سر بزنید. بهمن به موفقیت...
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 نشریه مدت، ویژه نامه بزرگداشت مقام زن، در 
دانشگاه تهران منتشر شد

 دانشگاه تهران از ابتدای تأسیس، هم بستر شکل گیری و هم 
زمینه ساز نقش آفرینی بانوان در تحوالت تاریخ ساز ایران بوده 
است«. در این نشریه برگزیدگان زن جشنواره های بین الملل 
و جشنواره های پژوهش و فناوری  و جشنواره های آموزش 
دانشــگاه تهران، نمایه آماری از جایگاه زنان در دانشگاه و 
بیوگرافی و سوابق مشاهیر زن در دانشگاه تهران به اشتراک 
گذاشته شده و همچنین 9 مصاحبه عمیق با برخی از اعضای 

هیأت علمی زن دانشگاه تهران انجام شده است.
دکتر ســعیده لطیفیان، مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان 

و خانواده، دکتر ملیحه شــیانی، رئیــس مرکز مطالعات و 
تحقیقات زنان دانشــگاه تهران، دکتر آذین موحد، رئیس 
دانشــکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دکتر سپیده خوئی، 
استاد دانشــکده شــیمی و برگزیده بین المللی »کامستک« 
در ســال 2۰۱9، دکتر سوگند قاسم زاده، پژوهشگر جوان 
نمونه بیست و نهمین جشنواره پژوهش دانشگاه، دکتر الهه 
حجازی، رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دکتر 
اعظم راودراد، اســتاد دانشکده علوم اجتماعی، دکتر زهرا 
امام جمعه با عنوان »غذا-دارو« و دکتر نســرین مصفا در 

زمینه روابط بین الملل صحبت کرده اند.

 شروع سال ۱۴۰۰ شمســی، آغاز قرن جدید 
نیست

 مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم کرد 
کــه شروع سال ۱۴۰۰ شمسی، به معنای آغاز قرن جدید 
هجری خورشــیدی نیست و لذا سال ۱4۰۰ نه آغاز قرن، 

بلکه سال گذار به قرن جدید خواهد بود.

ماه نوشتی از رخدادهای بهمن ماه دانشگاه تهران
برای نگارش ماه نوشت، نمی دانستم باید از کجا شروع 
کنم. روایت دانشــگاه تهران در بهمنی پر از رویداد، 
نوآوری و اخبار خوش از کجا باید آغاز می شــد؟… 

اما این بیت سعدی در گوشم زمزمه شد:
از هر چه می رود، سخن دوست خوش تر است...

اهالی دانشــگاه تهران، همواره با کوشــش و پشتکار 
خود در جامعه حضور مؤثری داشــته اند. در این ماه 

روابط عمومی دانشگاه پای صحبت اساتید، دانشجویان 
برتر و دانشجویان بین المللی نشسته است و عالوه بر 
آن در اقدامی نو، به مناســبت میالد حضرت فاطمه و 
بزرگداشت مقام »زن«، سایت دانشگاه تهران را به مدت 
سه روز به اخبار بانوان دانشگاه تهران اختصاص یافت.

»دلی کز خرد گردد آراسته 
چو گنجی بود پر زر و خواسته«
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 نقطه ملک جهان ها، همت است

 دانشــگاه تهران، رتبه نخســت ملی را در رتبه بندی 
جهانی »وبومتریکس« کســب کرد و همچنین با 69 پله 

ارتقای جایگاه، به رتبه 349 جهانی این سامانه رسید.
 شعبه پارک علم و فناوری پردیس فارابی دانشگاه نیز 
با حضور معــاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح 
شــد و افزون بر آن، با هدف توسعه کسب وکارهای فناور 
تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به امضا رسید.
 بــا حضور دکتر محمــود نیلی احمدآبــادی، تفاهم نامه 
همــکاری بین دانشــگاه تهران و هیــأت »حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی« منعقد شد.

نیز،   کلیه وب سایت های دانشکده های دانشگاه تهران 
از سوی مرکز فناوری اطالعات دانشگاه یکپارچه شد.

 
 ز هر دانشی چون سخن بشنویم

از آموختن یک زمان نغنویم
طبیعی،  منابع  بودجــه،  زمینه  در  خواندنی هایی 

ارتباطات زیست محیطی و موسیقی
 در مصاحبه هــای بهمن ماه روابــط عمومی، دکتر وحید 

ماجد، رئیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد 
 دانشگاه تهران، به بررسی الزامات بودجه نویسی و نکات 

اصالحی پیشنهادی در الیحه بودجه ۱4۰۰ پرداخته است.
 واکاوی منبع طبیعی موضوع گفتگو با دکتر حسن احمدی، 
اســتاد دانشــکده منابع طبیعی و عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم بود. وی وضعیت منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران 
را بحرانی دانســت و هفت راهــکار عمده برای مواجهه با 

چالش های اساسی حوزه منابع طبیعی را ارائه کرد.
 ارتباطات زیســت محیطی که کمتر به آن پرداخته شــده 
است، نیز موضوع پایان نامه و گفتگو با دکتر فرزاد غالمی، 
از اعضــای هیأت علمی جدیداالســتخدام گروه ارتباطات 
اجتماعی است. وی الگوی پیشنهادی برای ارتباطات آب را 

نیز ارائه کرده است.
 دکتر امین هنرمند، از پژوهشگران جوان نمونه« در بیست 

و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه نیز در حوزه 
موسیقی به صحبت نشست و عنوان داشت: »موسیقی غنی، 
لذت عمیق و رشــد فرهنگ شخصی و اجتماعی را به دنبال 

دارد«.

 نخســتین آزمایشــگاه نوآوری بــاز G۵ و 
سرویس های اینترنت اشیا راه اندازی می شود

 در ششمین نمایشگاه اینترنت اشیا در رویداد هفته ایران 
دیجیتال 27 بهمن ۱399، با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، تفاهم نامه همکاری ســه جانبه بین رئیس 
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، دبیر ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس مرکز تحقیق 

و توسعه شرکت ارتباطات سیار به امضا رسید.
 

 دانشگاه تهران بیشــترین تأثیر را در تحوالت 
اجتماعی و فناوری کشور داشته است

 رئیس دانشگاه تهران در دیدار با معاون هماهنگ کننده 
ارتش، با اشــاره بر اینکه توجه به دانشگاه های نسل سوم و 
چهارم از اولویت های دانشگاه تهران است گفت: »دانشگاه 
تهران جزو اولین دانشگاه های کشور است که پارک علم و 
فناوری را تأســیس و مفاهیم جدیدی مثل نوآوری را خلق 
کرده است. مهم تر اینکه توانسته یک شبکه فناوری را ایجاد 
کند که همین گســتردگی جغرافیایی دانشگاه تهران، بیانگر 
این مسأله است که دانشــگاه امکان شبکه گسترده فناوری 

را دارد.«
 

 بکوش و سایه همت بر آسمان انداز…
 دو طرح شبیه ســازی آیروترمودینامیکی توربین گاز 
۴۰MGT و خدمات مشــاوره پژوهشــی طراحی و 
ســاخت اینورتر فتوولتائیک ســه فاز متصل به شبکه با 
توان ۱۰ کیلو وات که توسط محققان دانشگاه تهران انجام 
شده است، در فهرســت طرح های صنعتی برگزیده کشور 

قرار گرفت.
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 دکتر سید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی، استاد پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران، به عنوان عضو 

هیأت علمی نمونه کشوری معرفی شد.
همچنین دکتر محمد نوری زنوز ، اســتاد پردیس علوم 
دانشــگاه تهران به عنوان داور معتمد انســتیتو فیزیک 
)IOP( انتخــاب و در انتخابــات دومیــن دوره اتحادیه 
انجمن های علمی دانشــجویی الهیات کشور، سیده نرگس 
حسینی، دانشــجوی دانشــکده الهیات و معارف اسالمی 

دانشگاه تهران به عنوان دبیر اتحادیه انتخاب شد.
 پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با 
شرکت معماران توسعه صنعت آلومینیوم تخت جمشید 

تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

 فراموشی، به فراموشی سپرده می شود

 پژوهشــگران مرکــز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک 
دانشــگاه تهران کانابیدیول استخراج شده از گیاه شاهدانه 
را به تجمعات پروتئین تاو افزودند و نشان داد که این ماده 
باعث کاهش تجمع پروتئین تاو و جلوگیری از پیشــرفت 
بیماری آلزایمر می شود. این یافته ها نتیجه مطالعات پایان نامه 
سها آل علی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی است که 
با راهنمایی دکتر شــهین احمدیان، اســتاد گروه بیوشیمی 

مرکز تحقیقات، انجام شده است.
 

 مرزهای جغرافیایی نباید مانع از همکاری های 
بین المللی شود

 جشنواره بین الملل دانشــگاه های تهران و علوم پزشکی 
تهران، 25 بهمن ماه ۱399 به صــورت مجازی و با حضور 
مسئوالن دو دانشــگاه، ســفرا و نمایندگان سیاسی برخی 

کشورها، اعضای هیأت علمی و دانشجویان بین الملل برگزار 
شد. در این جشــنواره رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: 
»مرزهــای جغرافیایی نباید مانع از همکاری های بین المللی 
شــود. علم در ذات خود یک امر بین المللی و جهانی است 
و بــدون همکاری و همگامی کشــورهای مختلف جهان، 
بشــر دســتاوردهای بزرگی نخواهد داشت و در این زمینه 
دانشــگاه ها به عنوان مرکز علم و دانش، یک نهاد بین المللی 

محسوب می شوند«.
همچنین از برگزیدگان این جشنواره نیز تقدیر شد.

 
 امان ز جدایی...

 در ایــن ماه، پروفسور جالل الدین رحمت، عضو هیأت 
علمی وابسته مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه 
تهــران و دکتر مهدی شفائی، اســتاد پیشکسوت دانشکده 
شــیمی پردیس علوم دار فانــی را وداع کنند و به دیار نور 
پیوستند. سفرشان آرام و روحشان قرین رحمت پروردگار.

 دانشگاه تهران، خانه عالقه مندان علم و دانش 
است

 ســفیر عراق در ایران با رئیس دانشگاه تهران دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار، نصیر عبدالمحســن عبداهلل، 
تصریح کرد : »در عراق همه فارغ التحصیالن دانشگاه تهران 
در مؤسســات آموزش عالی مشــغول به تدریس می شوند 
که این امر موجب تشــویق تعداد زیادی دانشجو به منظور 
ادامه تحصیل در دانشــگاه تهران شده اســت«. دکتر نیلی 
احمدآبادی نیز بیان کرد: »دوســتی و برادری دو ملت ایران 
و عراق باید در تمامی زمینه ها خود را نشان دهد و ما شما 

را جزو خانواده دانشگاه تهران می دانیم«.
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 درمان سرطان پوست با داروهای جایگزین در 
دانشگاه تهران بررسی شد

 ایــن کار تحقیقاتی کــه با همــکاری متخصصان مرکز 
تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک به انجام رســیده است، 
راهکارهای درمانی بیمــاری مالنوما را تحلیل کرده و با 
ارائه 35 داروی هدف و تأثیرگذار در ســرطان پوســت به 
نتیجه رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که 3۰ مورد از 
داروهای یافته شده دارای استدالل علمی و سوابق پژوهشی 
هستند و پنچ مورد نیز برای اولین بار به عنوان داروهای مؤثر 
در ســرطان معرفی شده اند. گفتنی است نتایج این پژوهش 
در دو مقاله بین المللی منتشر شده است و محققان می توانند 
نتایج فوق را در آزمایش های بالینی مورد تحلیل قرار دهند 
تا پس از اثبات عملکرد درمانِی پیشــنهاد شــده، بتواند به 
صنعت داروســازی معرفی و در فرآیند درمان بیماران مبتال 

به سرطان پوست استفاده شود.

 سری به چند خبر کوتاه بزنیم

 به مناســبت ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، مراسم 
»ایران ســرزمین من« با حضور رئیس دانشــگاه تهران در 

کوی برگزار شد.
 رئیس دانشگاه تهران، میالد حضرت فاطمه زهرا )س( 

و روز گرامی داشت مقام زن را تبریک گفت.
 اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افتتاح شد.

 نشست شورای عمومی بنیاد حامیان مؤسسه لغت نامه 
دهخدا برگزار شد.

 متخصصان دانشگاه تهران دســتگاه نقش نگاری اشعه 
الکترونی را تعمیر و مجدد راه اندازی کردند.

 نتایج جشنواره درون دانشگاهی حرکت ویژه  فعالیت های 

انجمن های علمی دانشــجویی دانشگاه تهران در بازه  زمانی 
خرداد ۱398 تا آبان ۱399 و همچنین اســامی برگزیدگان 

مسابقه کتابخوانی »رفیق خوشبخت ما« اعالم شد.
 شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته 
به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در دی ماه ۱399 بیش 

از 9۰۰ زمین لرزه را ثبت کردند.
 در نشستی با حضور رئیس دانشگاه تهران از همکاری 
و تالش مدیران ســازمان ثبــت و اداره دارایی تهران 

قدردانی شد.
 دوره آموزشی تخصصی ISO ۲۲۰۰۰ ویژه کارشناسان 

تغذیه دانشگاه تهران برگزار شد.
 ۲۳ نشــریه دانشجویی دانشــگاه تهران در دی ماه به 
صورت الکترونیکی منتشــر و در جلســه کمیته ناظر بر 
نشــریات، با درخواست صدور پروانه انتشــار ۱۰ نشریه 

دانشجویی در دانشگاه تهران موافقت شد.
 

 رؤسای دانشگاه های تهران و وین بر گسترش 
همکاری های مشترک تأکید کردند

 در نشست مجازی پروفسور هاینس ورنر انگل، رئیس 
دانشــگاه وین اتریش با دکتر محمود نیلی احمدآبادی، 
رئیس دانشــگاه تهــران بر گســترش همکاری های علمی 
مشــترک تأکید کردند. در این نشســت رئیس دانشــگاه 
تهران، با تبیین زمینه مناسب برای برقراری تعامل در رشته 
بیوتکنولــوژی و کاربردهای آن در مقابله با ویروس کرونا، 
پیشــنهاد برگزاری کارگاه آنالین جهت تبادل اطالعات دو 
دانشــگاه را ارائه داد. همچنین رئیس دانشگاه اتریش بیان 
کــرد که ما عالقه زیــادی به ارتباط با دانشــگاه تهران در 
رشته های بیوتکنولوژی، علوم زمین، فنی مهندسی، اقتصاد 
و فلســفه در مقطع دکتری و در قالب اراســموس و تبادل 

استاد و دانشجو داریم.
 

 دانشــگاه تهران پیشــتاز جذب دانشجویان 
بین المللی است

 بــا توجه به اهمیت بین المللی ســازی آموزش و باهدف 
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ارزیابی جایگاه دانشــگاه تهران در کنش هــای بین المللی 
علمی و آموزشــی، دکتر عبدالحمید علیزاده، معاون قائم 
مقام وزیر در امــور بین الملل با روابط عمومی به گفت وگو 
نشسته است که پیشــنهاد می کنم این مصاحبه را در سایت 

دانشگاه بخوانید.
وی در این مصاحبه بیان کرد که الگوی کارگروه ملی همکاری 
با اتحادیه اروپا با مسئولیت دانشگاه تهران بسیار موفق عمل 
کرده اســت و از طریق راه اندازی کانــون دانش آموختگان 

بین المللی، باید آنها را به فرصت تبدیل کرد.
 

 استادان دانشگاه تهران همواره در زندگی علمی 
من الگو خواهند بود / دانشگاه تهران و کشور 

ایران را دوست دارم

 حســینی عبداللهی، بومی نیجریه و دانشــجوی دکتری 
زیست شناســی گیاهی پردیــس علوم، ایجــاد دوره های 
دکترای پژوهشی را یکی از گزینه های مطلوب برای برخی 
دانشجویان بین المللی عنوان کرد و گفت به نظر من باید در 
مورد دایر کــردن آن تفکرهای الزم صورت گیرد. یان هوا 
لیو، دانشجوی اهل کشــور چین که در رشته ایران شناسی 
تحصیل می کند، دانشــگاه تهران را به دلیل داشتن استادان 
ممتاز، از دانشــگاه های برتر جهان می داند و گفت: »افتخار 

من این است که در این دانشگاه، تحصیل می کنم«..
 وبینار مشترک دانشــگاه تهران و دانشگاه هاروارد، از 
سوی معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
برگزار و راب ماس، مستندســاز و استاد و مدیر دپارتمان 
هنــر، فیلم و مطالعات تصویری دانشــگاه هاروارد و نادیا 
مفتونی، دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران به سخنرانی 

پرداختند.
 نخســتین گردهمایی دانشگاه های ایران و اسپانیا نیز با 
حضور نماینده های مراکز دانشگاهی، علمی و فرهنگی دو 
کشور و دهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات 

نیز برگزار شد.
 با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی، تفاهم نامه همکاری 
بین دانشکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران و 

اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان البرز منعقد شد.

 
 هر که را شد همت عالی پدید

گنج بر آیینه اش آید پدید

 دو اثر از دانشــگاه تهران برگزیده پانزدهمین جشنواره 
بین المللی شعر فجر شدند

کتاب های »نُوَرهان«، مجموعه اشعار محمدرضا تقی دخت 
)پژوهشگر فلســفه و ادبیات، دانش آموخته فلسفه غرب از 
دانشــگاه تهران( و »سر سخنان نغز خاقانی« و اثر پژوهشی 
محمدرضا ترکی )دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی(، 
به عنوان آثار برگزیده پانزدهمین جشــنواره بین المللی شعر 

فجر انتخاب شدند.
همچنین کتاب سرو ماندگار )شهید قاسم سلیمانی در شعر 
معاصر عربی( به همت دکتر عزت مأل ابراهیمی، استاد تمام 
گروه آموزشــی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، پرستو 
قیاســوند و معصومه تقی زاده تدوین و ترجمه شــده و در 

3۱2 صفحه توسط انتشارات تواناگستر منتشر شده است.
 دوره MBA روان شناسی صنعتی و سازمانی در دانشگاه 

تهران برگزار می شود
رئیس دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی با بیان اینکه 
دوره MBA روان شناســی صنعتی و سازمانی با چنین 
برنامــه و رویکردی برای نخســتین بار اســت که برگزار 
می شــود، ابراز امیدواری کرد که در اســفندماه سال جاری 

بتوانیم کالس های مربوطه برگزار شوند.
 

 هنوز اشتیاق در ره ما نفس می کشد
 بهمن دانشگاه تهران گذشت و کوله بار دانشگاه را پربارتر 
کرد. دانشگاه تهران با انباشته ای از تالش، دانش و نوآوری 
همچنــان به راهش ادامه می دهد. منتظر رخدادهای تازه در 

اسفندماه باشید و به سایت دانشگاه خودتان سر بزنید.
همچنین ما را در تلگرام، توئیتر، اینستاگرام، ایتا، آپارات، 
یوتیوب و لینکدین بــا آی.دی ut-newsline@ دنبال 

کنید.
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 پایگاه خبری-تحلیلی دانشگاه تهران راه اندازی 
شد

 پایگاه خبری-تحلیلی دوزبانه دانشــگاه تهران راه اندازی 
شــد و از این پس می توانید برای آگاهی از آخرین اخبار، 
گزارش ها و رویدادهای دانشگاه تهران به این پایگاه مراجعه 
فرماییــد. افزایــش کیفیت و ارتقای فرایند اطالع رســانی، 
تقویت ایده پردازی و گفتمان ســازی علمــی، تحقیقاتی و 
فناورانه در حوزه های مختلف با محوریت دانشگاه تهران از 

اهداف مهمی است که این پایگاه دنبال می کند.
 آخرین جلســه ســال جاری »شــورای دانشگاه« نیز 
برگزار شد و دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، 
گفت: »امیدواریم با اســتفاده از این ظرفیت ایجاد شــده در 
بخش روابط عمومی و اطالع رســانی، بتوان بیشتر از گذشته 
دستاوردهای دانشگاه را به سمع و نظر افکار عمومی رساند«.

 از همت بلند، به دولت توان رسید
 دانشــگاه تهران، رتبه ۲۶ حوزه مهندسی نفت را در 

رتبه بندی سال ۲۰۲۱ میالدی کیو اس از آن خود کرد.
در هشتمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی، از 
اقدامات دانشــگاه تهران در زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان 

تقدیر شد.
 شش انجمن علمی دانشجویی و یک دانشجوی دانشگاه 
تهران با کسب 9 عنوان در سیزدهمین جشنواره بین المللی 

حرکت افتخار آفریدند.
 سپهر سراجی، دانشــجوی دکتری پردیس هنرهای زیبا، 
برگزیده بخش »موسیقی و رسانه« سی و ششمین جشنواره 

بین المللی موسیقی فجر شد.
 اشــکان غالمی، دانشجوی پردیس کشــاورزی و منابع 
طبیعی عضو شورای پشــتیبانی و نظارت بر انجمن ها و 
اتحادیه های علمی دانشــجویی وزارت علوم شد و دبیر 
انجمن علمی دانشجویی کسب و کارهای مدیریت و دبیر 
انجمن علمی دانشــجویی مدیریت بازرگانی از دانشگاه 
تهران توانســتند در شــورای مرکزی اتحادیه انجمن های 

علمی دانشجویی مدیریت انتخاب شوند.
 کانــون دانشــجویی همیاران ســالمت روان دانشــگاه 
تهــران، رتبه نخســت کانون های همیاران سالمت روان 

دانشگاه های منطقه یک کشور را به دست آورد.

 با حکم رئیس جمهوری، دانشیار دانشگاه تهران به عنوان 
عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شد.

نتایج مســابقات قهرمانی کشوری تیراندازی دانشجویان 

ماه نوشت رخدادهای اسفند دانشگاه تهران

 اسفند، پایان یک سال و نویدبخش 
بهار است. در این گزارش، مهراوه 
کارشناسی  دانشــجوی  زاده،  تقی 
ارتباطات، اسفند دانشگاه تهران که 
پر از رویداد و اخبار خوش و توأم 
با پویایی و دستاوردهای علمی بود 

را برایتان روایت می کنیم.
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که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، اعالم شد.

 بزرگ ترین ناحیه نوآوری ایران در دانشــگاه 
تهران

 در اسفندماه، دانشــگاه تهران، پیشگام دانشگاه های نسل 
چهار، بزرگترین ناحیه نوآوری کشور را راه اندازی کرد. 
یکی از اجزای مهم در زیســت بوم فناوری »ناحیه نوآوری« 
است که با همراهی آنها می توان به نتایجی همچون توسعه 

اقتصادی و رفاه پایدار برای جامعه رسید.
 بیست و دومین مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده 
بزرگ دانشگاه تهران و همچنین مراسم تقدیر از بیش از 

۵۰ کارمند نمونه سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران برگزار شد.

 عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد / دریغ سود 
ندارد چو رفت کار از دست

 درس »ســواد مالی و اقتصاد فــردی« از ترم بهمن در 
دانشــگاه تهران ارائه شــده اســت و دانشــجویان مقاطع 
کارشناســی و کارشناسی ارشــد، می توانند ایــن درس را 
به عنــوان واحد اختیــاری انتخاب کنند. معاون آموزشــی 
دانشــکده اقتصاد درباره اهمیت یادگیری ســواد مالی بیان 
کرد که افراد بسیاری داریم که در حرفه خود سرآمدند، اما 
توان مدیریت دخل وخرج زندگی خود را ندارند و این امر 
نشان می دهد که ما باید سواد مالی را جزو مهارت هایی قرار 

دهیم که آموزش داده می شود.

 از ترجمــه ۲۰ زبانه نامه ســردار ســلیمانی 
رونمایی شد

 در دومین روز اسفند، آیین رونمایی از ترجمه ۲۰ زبانه 
نامه سردار سلیمانی به دخترش فاطمه )تقدیم به دختران 
و پســران ایران و جهان اســالم( به میزبانی دانشگاه تهران 

برگزار شد.

 علم، کشتی ُکنَد بر آِب روان
 یکی از مهم ترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران، 

مأموریت تشــکیل هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب های 
98-97 اســت که پس از حدود یک سال فعالیت، با ارائه 
ســه گزارش کالن، ۱5 گــزارش کارگروه ها و بیش از 7۰ 
گــزارش موضوعی به کار خود پایان داد. با توجه به ابتکار 
شکل گیری این هیأت از سوی رئیس جمهوری و واگذاری 
مسئولیت آن به دانشــگاه تهران و نیز اهمیت گزارش های 
تحلیلی کارگروه ها، روابط عمومی دانشــگاه از اســفند ما 
در قالب سلســله مصاحبه هایی شــروع بــه بازخوانی این 

گزارش ها کرده است.
 در مصاحبه های اسفندماه روابط عمومی دانشگاه تهران، 
یادداشــت دکتر محمد رحیمیان )قائم مقام این هیأت( و 
گفت وگوی دکتر ســارا نظیف، رئیــس دبیرخانه هیأت؛ 
دکتر رضا مکنون، رئیس کارگروه محیط زیســت؛ دکتر 
محمدمهدی عزیزی، رئیس کارگروه شهرسازی، معماری و 
میراث فرهنگی؛ دکتر سیده فاطمه مقیمی، رئیس کارگروه 
کســب وکار؛ دکتر عباس اســتاد تقی زاده، دبیر کارگروه 
امداد، نجات و بهداشت؛ دکتر علی اکبر آقا کوچک، رئیس 
کارگروه زیرســاخت؛ و دکتر مریم رسولیان، رئیس کمیته 
بهداشــت و ســالمت روان کارگروه اجتماعی، فرهنگی و 
رســانه هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها را می توانید از 

سایت دانشگاه بخوانید.

 چند خبر کوتاه از اسفندماه

 سه توافق نامه همکاری بین پارک فناوری اطالعات و 
ارتباطات )فاوا( و دانشگاه تهران به امضا رسید.

 مراسم گرامی داشت عالمه دهخدا با حضور جمعی از 
مؤلفان لغت نامه دهخدا و اســتاد شــفیعی کدکنی و شهرام 

ناظری برگزار شد.
 گواهی نامه ارزیابی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به 
دانشــجویان فعال فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران اعطا 

می شود.
 برای نخستین بار در دانشــگاه تهران، دفتر دادوری در 

پردیس دانشکده های فنی آغاز به کار کرد.
 دکتر ســید مهدی قمصری به عنوان رئیس دانشــکده 
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دامپزشــکی معارفه و از زحمات دکتر مهدی وجگانی در 
زمان تصدی این سمت تقدیر شد.

 ســومین نشســت تخصصی هوش مصنوعی، دوره 
آموزشی پیشرفت های جدید در صنایع باالدستی و پایین 
دســتی نفت و گاز و دومین رویداد DemoDay مرکز 

نوآوری نکسترا برگزار شدند.
 پردیس البرز دانشگاه تهران و معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 نخستین دانشجویان دوره جدید بین الملل پردیس البرز 
دانشگاه تهران هم دانش آموخته شدند.

 جلسه انتخاب هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

 دکتر محمدرضا شرفی جم، استاد دانشکده روان شناسی 
و علوم تربیتی دانشــگاه تهران، دعوت حق را لبیک گفت. 

روحشان قرین رحمت پروردگار باد.
 مؤسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران ایستگاه لرزه نگاری 

باند پهن نهاوند را در استان همدان راه اندازی کرد.

 این باغ گردد از اثر پشتکار، سبز

 در سی وهشــتمین دوره جایزه »کتاب سال« جمهوری 
بیست وهشــتمین دوره »جایزه جهانی  ایران و  اسالمی 
کتاب سال« نیز برگزیدگان و شایســتگان تقدیر دانشگاه 

تهران معرفی شدند.
 انتشــارات بین المللی روتلج )Routledge( کتاب 
»روابط منطقه ای )خاورمیانه( ایران: از عصر باســتان تا 
جمهوری اسالمی« به قلم دکتر سید محمد هوشی سادات، 

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی را منتشر کرد.
 همچنین به مناســبت روز جهانی مددکاری اجتماعی، از 
کتاب »مددکاری اجتماعی دانشــگاه با تمرکز بر مراکز 

مشاوره دانشجویی« رونمایی شد.
 نشســت معرفی، نقد و بررسی کتاب »سیاست خارجی 
جهانی و منطقه ای چین در قرن بیست و یکم« نیز برگزار 

شد.

 در رساله دکتری نجمه جویان، دانشجوی مرکز تحقیقات 
بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشــگاه تهــران، اثرات مخرب 
غیرمستقیم امواج رادیویی منتشر شده از تلفن های همراه 

بررسی شد.
 با هدف قدردانی از دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی، 
بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حمایت بنیاد علمی آموزشی 

قلم چی بن خرید کتاب اهدا می کند.

 سری به حوزه بین الملل بزنیم

 PANDA دانشکده فیزیک پردیس علوم با پروژه مهم 
در آلمان همکاری می کند.

 در دیدار سفیر پرتغال در ایران با رئیس دانشگاه تهران، 
دو طرف درباره گسترش همکاری های علمی، بین المللی و 

دانشگاهی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
 وبینار گســترش زبــان فارســی و ایران پژوهی در 

کشورهای حوزه اسکاندیناوی و بالتیک برگزار شد.
 رایزن فرهنگی ســفارت فرانســه با معاون بین الملل 

دانشگاه تهران دیدار و گفت وگو کرد.
 دانشــکده مطالعات جهان با مرکز ایران و فرانســه 

تفاهم نامه همکاری دو ساله امضا کردند.
 وبینــار »روابط ایران و ترکیه از همســایگی تا روابط 

راهبردی: چشم انداز پیش رو« برگزار شد.

 در دیدار هیأت عالی رتبه دانشــگاه دمشــق با معاون 
پژوهشــی دانشگاه، دو طرف بر گســترش همکاری های 

دانشگاهی تأکید کردند.
 همچنیــن کاردار ســفارت لیبی در تهــران با رئیس 

دانشکده مطالعات جهان دیدار و گفت وگو کرد.
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 بیاموز و بشنو ز هر دانشی / بیابی ز هر دانشی 
رامشی

 به مناسبت روز مهندس مصاحبه با دکتر مهرداد رئیسی 
دهکردی، دکتر حســین معماریــان و دکتر محمدعلی 
ابراهیم زاده موســوی؛ به مناسب یک ســالگی کرونا در 
دانشگاه تهران، مصاحبه با معاون دانشجویی و به مناسبت 
روز جهانی انسان شناسی، یادداشت دکتر مهرداد عربستانی 
و عالوه بر آن گفت وگو با دکتر فرشــید چینی، پژوهشگر 
نمونه جوان 29 امین جشنواره پژوهش را در سایت دانشگاه 

مطالعه کنید.
 افزون بر آن، مصاحبه با دکتر حسن فاضلی نشلی، مؤلف 
برگزیده جشنواره ساالنه بین الملل، یاسر رحیمی دانشجوی 
برگزیده و یونس عظیــم زاده فارغ التحصیل برگزیده این 
جشــنواره و همچنین گفت وگو بــا ادریس نوری عبداهلل، 
فارغ التحصیل بین المللی روان شناســی کودکان استثنایی را 

نیز از دست ندهید.

 کرونا و دانشگاه تهران

 کنفرانس بین المللی مجــازی بیوفیزیک حیات روی 
زمیــن و پاندمی کووید -۱۹، به مناســبت »هفته جهانی 
بیوفیزیــک 2۰2۱« به همت مرکز تحقیقات بیوشــیمی و 

بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد.
 دانشــکده مطالعات جهان دانشــگاه تهران با همکاری 
انجمــن ایرانی مطالعات جهان، از ۱3 اســفند ۱399 تا ۱۱ 
فروردین ۱4۰۰، سلسله نشســت های مجازی »همه گیری 
کرونا و تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکرونا« را 

دانشکده برگزار می کند.

 درخــت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری 
چرخ نیلوفری را

 دانشــگاه تهران، مزین به نام دانشــگاه سبز است و در 
راستای مسئولیت اجتماعی و نهاد پیشگام در زمینه توسعه 
پایدار، مراســم روز درختکاری بــا حضور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
و با حضور مســئوالن و مقامات دانشــگاهی در دانشکده 
علوم اجتماعی، کوی دانشــگاه در دانشگاه تهران برگزار 
شد. همچنین ۱۲ اصله نهال به یاد جان باختگان کرونا در 

محوطه سازمان مرکزی دانشگاه تهران، کاشته شد.

 گردش گیتی به کام باد

 در سال 99 عزیزان زیادی را به دالیل مختلف، از جمله 
اپیدمی کرونا، از دست دادیم و به همین خاطر نیز در آخرین 
پنج شنبه سال، روابط عمومی دانشگاه به پاس گرامیداشت 

یاد و خاطره این عزیزان، یادنامه ای منتشر کرد.
 در آخرین روزهای ســال، روزشمار تاریخی دانشگاه 
ویژه ســال ۱۴۰۰، به عنوان یک اثر فاخر، از سوی روابط 
عمومی دانشــگاه منتشر شد و نسخه الکترونیکی آن نیز بر 

روی وب سایت خبری دانشگاه بارگذاری شد.
 همچنین »نوروزنامه« دانشگاه تهران که حاوی »اخبار 
توسعه« دانشگاه در ســال ۱۳۹۹ است را بر روی سایت 

دانشگاه حتمًا ببینید.
اســفند دانشگاه تهران به پایان رسید و دانشگاه تهران سالی 
پر از دســتاورد و پویایی را پشت ســر گذاشت. خانواده 
دانشــگاه تهران، همچنان، محکم، استوار و پرتالش به راه 
خود ادامــه می دهد و با اراده و امید، ســال ۱4۰۰ را آغاز 

می کند. بهارتان فرخنده و فروردین به خیر.
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بلندای نام دانشگاه تهران به بلندای همت بزرگ فرهیختگانی است که در این دانشگاه تحصیل 
کرده، تحقیق و تدریس کرده و بر بالندگی آن افزوده اند.

اگر نام دانشــگاه تهران بر تارک علم و دانش این آب و خاک می درخشــد، از درخشــش 
اندیشــه هایی اســت که در دامان این »نماد آموزش عالی کشور« رشــد یافته اند؛ اگر پرچم 
دانشــگاه تهران امروز در دنیا به سرافرازی افراشته است، مرهون حضور اندیشه هایی است که 

جز سربلندی دانشگاه، اندیشه ای در سر نداشته اند.
باید با هزاران دریغ و افســوس گفت که در یک سال گذشته، تنی چند از این اندیشمندان و 
خدمتگزاران عرصه علم و دانش دانشگاه، به دیدار حق شتافتند که به پاس احترام و گرامیداشت 

تمامی تالش هایشان در اعتالی نام دانشگاه، این یادنامه را تقدیم حضورشان می کنیم:

یادنامه اعضای هیأت علمی درگذشته دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹

 دکتر نصرت اهلل ساریخانی 
استاد پیشکسوت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

این اســتاد فرهیخته که از پژوهشــگران و صاحب نظران حوزه منابع طبیعی بود، عالوه 
بر آموزش و تربیت دانشــجویان بی شمار، فعالیت های اجرایی مهم در طراحی و اجرای 
طرح های جنگلــداری و بنیان گذاری آن از جمله راه اندازی انســتیتوی جنگل و مرتع 

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران داشتند.

 دکتر احمد رائین
استادیار پیشکسوت گروه فیزیک فضا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

این اســتاد فرهیخته که از پژوهشگران و صاحب نظران حوزه فیزیک فضا بود، عالوه بر 
آموزش و تربیت دانشجویان بی شمار، فعالیت های اجرایی مهم از جمله ریاست بخش 

یونسفر مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران را داشتند.

 دکتر محمدرضا شرفی جم
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

این استاد فرهیخته که از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه فلسفه تعلیم و تربیت بود، 
عالوه بر آموزش دانشــجویان، تألیف آثار و مقاالت علمی ارزشمندی را نیز در کارنامه 

و سوابق علمی پژوهشی خود دارد.

 دکتر مهدی شفائی
استاد پیشکسوت دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران

این اســتاد پیشکسوت که از صاحب نظران و پژوهشــگران حوزه شیمی بود، عالوه بر 
آموزش دانشــجویان، تألیف آثار علمی ارزشــمندی را نیز در کارنامه و سوابق علمی 
پژوهشی خود داشته که بی شک ثمرات فعالیت های پربار و پربرکت این استاد فرهیخته، 

ماندگار خواهد ماند.
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 پروفسور جالل الدین رحمت 
عضو هیأت علمی وابسته مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران

این اســتاد دانشور که از اندیشمندان و پژوهشگران برجسته بود، ریاست جمعیت اهل 
بیت اندونزی )IJABI(، عضویت مجلس شورای ملی اندونزی، تأسیس مدرسه شهید 
مطهری )ره( در اندونزی، تأســیس مجمع اخوت شیعه و سنی در اندونزی و عضویت 

شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی را در کارنامه و سوابق خود دارد.
 

 دکتر اشکان رضوانی نراقی
استادیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

دکتــر رضوانی نراقی از اعضای هیأت علمی فعال و پژوهشــگری تالشــگر در حوزه 
شهرسازی بود که آثار و مقاالت پژوهشی زیادی را در کارنامه کاری خود داشت.

 دکتر ابراهیم قاسمی نژاد رائینی
استاد دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

این اســتاد فرهیخته که از پژوهشگران و صاحب نظران حوزه زمین شناسی بود، عالوه بر 
آموزش و تربیت دانشجویان، تألیف و ترجمه آثار علمی، ریاست دانشکده زمین شناسی، 
سردبیری مجالت علمی پژوهشی، عضویت کارگروه علوم پایه کمیسیون نشریات وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین عنوان زمین شناس نمونه کشوری در سال ۱394 را 

در کارنامه پربار و پربرکت خود دارد.

 دکتر مجید صادق آذر
استاد برجسته و پیشکسوت دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی
این استاد فقید فرهیخته که از صاحب نظران حوزه مهندسی راه و ساختمان و سازه بود عمر 
پربرکت خود را در راه تربیت دانشجویان بی شمار و استادان صاحب نظر در عرصه مهندسی 
عمران سپری نمود و تألیفات و مقاالت ارزشمند علمی فراوانی از خود برجای گذاشت است. 
عضویت فرهنگستان علوم، کسب جوایز متعدد از جشنواره های ملی و بین المللی، عضویت 
انجمن های علمی مختلف علمی و عضویت تخصصی در تدوین آیین نامه ها در بخش پل سازی 

و سازه های فوالدی و صنعتی بخشی از فعالیت های علمی اجرایی دکتر صادق آذر است.

 دکتر برات زنجانی
استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دکتر زنجانی به عنوان یک نظامی شــناس، پژوهشــگر و مصحح متــون ادبی عالوه بر 
آموزش و تربیت دانشــجویان بی شــمار، تألیف و تصحیح آثار ادبی ارزشمندی را نیز 
در کارنامه پربار و پربرکت خود داشــته است که بی شک ثمرات فعالیت های این استاد 

فرهیخته، همواره ماندگار خواهد ماند.
 

 دکتر محمد ملکی
استاد پیشکسوت دانشــکده دامپزشکی و نخستین رئیس دانشگاه تهران 

پس از پیروزی انقالب اسالمی
این استاد فقید که از اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 
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و از صاحب نظران حوزه بهداشــت و صنایع غذایی بــوده، عالوه بر آموزش و تربیت 
دانشجویان و تألیف آثار علمی، ریاست دانشگاه تهران را نیز بر عهده داشته است.

 دکتر مهدی وصفی مرندی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

این استاد فرهیخته که از صاحب نظران برجسته حوزه دامپزشکی بود، عالوه بر آموزش 
و تربیت دانشــجویان بی شــمار و تألیف و ترجمه آثار علمی و پژوهشــی ارزشمند، 

فعالیت های اجرایی شایسته ای نیز داشت.

 حجت االسالم والمسلمین دکتر جواد اژه ای
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

این اســتاد فقید فرهیخته که از صاحب نظران برجسته حوزه روان شناسی و مشاوره بود، 
عالوه بر آموزش و تربیت دانشجویان بی شمار و تألیف آثار علمی و پژوهشی ارزشمند، 
فعالیت های شــایان توجه اجرایی نیز در حوزه های مختلف آموزش عالی داشــت که از 
جمله می توان به سازمان دهی فعالیت های دانشجویان و تشکل های دانشجویی در داخل 
کشور و سال ها نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان اروپا و آمریکا اشاره کرد.

 دکتر داود فیرحی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی

این اســتاد فرهیخته از صاحب نظران برجســته حوزه علوم سیاسی بود. درگذشت این 
اســتاد فرهیخته و نواندیش برای دانشــگاهیان و متفکران حوزه علوم انســانی بسیار 
اســف بار و ناباورانه بود. هر چند میراث علمی او در قالب ده ها کتاب و مقاله همچنان 
می تواند راهگشای مسیر تفکر دانشجویان علوم سیاسی خاصه در حوزه اندیشه سیاسی 
اســالم و ایران و مسئله دین و دولت باشد، اما هزاران دریغ و افسوس که ما این استاد 
متفکر، خالق، نواندیش و متخلق به اخالق الهی را خیلی زود و در اوج پختگی علمی 

از دست دادیم.

 دکتر روح  اهلل عالمی
استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

این اســتاد دانشور که از اندیشمندان و پژوهشگران برجسته حوزه فلسفه بود، عالوه بر 
آموزش و تربیت دانشجویان و تألیف آثار علمی و پژوهشی ارزشمند، سالیان زیادی در 
سمت های مختلف اجرایی در آموزش و پرورش و دانشگاه تهران خدمت کرده است.

 دکتر غالمعباس توسلی
استاد نمونه و پژوهشگر برجسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
این استاد دانشور که از جامعه شناسان پیشکسوت ایران بود، بیش از چهل سال به آموزش 
دانشجویان و تألیف و ترجمه آثار علمی ارزشمند پرداخت و سالیان زیادی در سمت های 
مختلف اجرایی دانشگاهی خدمت کرده اســت که از جمله می توان به ریاست دانشگاه 
اصفهان، مدیر گروه جامعه شناســی دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران، 

رئیس دانشکده علوم اجتماعی و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد
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 دکتر صادق ملک شهمیرزادی 
استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

این اســتاد دانشــور و فرهیخته که از باستان شناسان پیشکســوت ایران بود، عالوه بر 
آموزش دانشــجویان و تألیف و ترجمه آثار علمی ارزشــمند، سالیان زیادی در مناطق 

مختلف ایران سرپرستی کاوش های مهم را به عهده داشت.

 دکتر حسن طالیی مغانجوقی
استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

این اســتاد دانشور و فرهیخته عالوه بر آموزش و تربیت دانشجویان و تألیف و ترجمه 
آثار علمی و پژوهشــی ارزشمند، سالیان زیادی در سمت های مختلف اجرایی خدمت 

کرده است که از جمله می توان به ریاست مؤسسه باستان شناسی، اشاره کرد.

 دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه

این استاد دانشور و فرهیخته عالوه بر چهل سال آموزش و تربیت دانشجویان و تألیف 
و ترجمه آثار علمی و پژوهشی ارزشمند، سالیان زیادی در سمت های مختلف اجرایی 
دانشــگاهی خدمت کرده است که از جمله می توان به ریاست دانشکده هنرهای زیبا و 
عضویت اثربخش و کلیدی در شورای معماری دانشگاه تهران و شورای مدیریت شهر 

دانش دانشگاه اشاره کرد.
 

 دکتر طوبی کرمانی
استاد پرتالش و پیشکسوت دانشکده الهیات و معارف اسالمی 

دانشگاه تهران
این اســتاد دانشور و تالشــگر، عالوه بر تربیت دانشــجویان فراوان و انجام کارهای 
پژوهشــی برجسته، خدمات شایســته و فراوانی نیز در حوزه آموزش عالی و نهادهای 
اجرایی از جمله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی داشت که قطعًا به عنوان بخشی 

از باقیات الصالحات عمر پرثمر وی محسوب و مأجور خواهد بود.

 دکتر جمشید جداری عیوضی
استاد و پیشکسوت دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

ســال ها تالش و فعالیت علمی، پژوهشی و آموزشی این استاد فرهیخته اثرات فراوانی 
در حوزه پیشرفت های علمی، آموزشــی و تربیت متخصصان ژئومورفولوژی در ایران 

داشت،

 دکتر قاسم قاضی 
استاد فرهیخته و پیشکسوت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

یک عمر تالش عالمانه و متعّهدانه در عرصه حســاس روانشناســی و مشاوره، همراه 
با پژوهش های ارزشــمند و کوشــش های خالصانه در تربیت دانشجویان، یادگارهای 
ماندگار این استاد فرهیخته در حافظه علمی و دانشگاهی کشور است که تا همیشه زنده 

خواهد ماند.
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 دکتر بدرالزمان قریب 
استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بانوی سغد

چهره ماندگار فرهنگ و ادبیات ایران، اســتاد کم نظیر و بانوی فرهیخته و فرهنگ دوست، 
یک عمر تالش بی وقفه در راه پاسداری از میراث غنی زبان پارسی و فرهنگ باشکوه ایران، 
همراه با پژوهش و کوشش خستگی ناپذیر در راه معرفی میراث ناشناخته فرهنگ و زبان های 
باستانی، از این بانوی فرزانه و ایران دوست، چهره ای ماندگار و نامور ترسیم کرد که تا همیشه 
بخشی یگانه از حافظه تاریخی در پژوهش های حوزه زبان شناسی و ادبیات ایران خواهد بود.

 دکتر محمد صفری
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ســال ها تالش و فعالیت علمی، پژوهشی و آموزشــی این استاد فرهیخته که ثمرات و 
بــرکات فراوانی به همراه داشــته و نیز فعالیت های اجرایی ایشــان از جمله یک دوره 

ریاست موفق پردیس ابوریحان دانشگاه را در کارنامه پرافتخار خود دارد.

 دکتر مهدی طالب
استاد پیشکسوت و مبرز دانشکده علوم اجتماعی

میراث ماندگار ایشــان در حوزه علوم اجتماعی و یک عمر فعالیت علمی، آموزشــی و 
پژوهشی این استاد پیشکسوت و فرهیخته همواره در برگ زرین دانشگاه خواهید درخشید.

 دکتر رامز وقار
پدر علم متالورژی ایران و استاد برجسته و چهره ماندگار و پیشکسوت 

پردیس فنی
دکتر رامز وقار که نخســتین استاد تحصیل کرده کشور در رشته متالورژی بود، در طول 
بیش از شــصت سال تدریس و تحقیق در دانشگاه تهران، بنیان گذار بسیاری از کارهای 
بــزرگ انجام شــده صنعت متالورژی در کشــور و تربیت کننده نســل های متمادی از 
دانشجویان، پژوهشگران و استادان این رشته راهبردی در کشور بود و میراث باقیمانده 

از او در این زمینه، به حق کم نظیر و ستودنی است.

 دکتر حسین زمردیان
استاد برجسته مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و چهره پرافتخار علمی کشور
یک عمر تالش خســتگی ناپذیر این استاد برجســته در عرصه دانش ژئوفیزیک، تربیت 
دانشجویان بی شمار، انجام پژوهش های ارزشمند، فعالیت های اجرایی مهم و اثربخش ملی 
همچون تأسیس مرکز ملی اقیانوس شناسی و نمایندگی کشور پرافتخار ایران در عرصه های 
مختلف بین المللی مربوط، میراثی اســت مزین به علم و اخالص و تالش بی وقفه در راه 
پیشبرد علم و اعتالی نام ایران که حاصل کارنامه عمر پربرکت این استاد فرهیخته است.

 دکتر محمود صارمی 
استاد پرتالش و پیشکسوت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

این اســتاد دانشــور و تالشــگر که عمر گران قدر خــود را در راه آمــوزش و تربیت 
دانشجویان آینده ســاز و انجام پژوهش های ارزشمند در حوزه مدیریت صنعتی سپری 
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کرد، خدمات شایســته و فراوانی نیز در حوزه آموزش عالی داشــت که قطعًا به عنوان 
بخشی از باقیات الصالحات عمر پرثمر وی محسوب و مأجور خواهد بود.

 پروفسور مسعود سلطانی
چهره ماندگار مهندسی برق کشور و استاد برجسته و پیشکسوت دانشکده 

مهندسی برق و کامپیوتر
این استاد برجسته که عمر ارزشمند و پربرکت خود را در راه آموزش نسل های متمادی 
مهندســان برق کشــور و انجام پژوهش و تألیف کتب مهم در این رشته سپری نمود، 
عالوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی گسترده، از تالشگران و صاحب نظران صنعت 
برق کشــور نیز بود و بخش زیادی از پیشرفت های صنعت امروز برق کشور، مرهون و 

مدیون تالش های خستگی ناپذیر اوست.

 دکتر نقی بهرامفر
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ایــن اســتاد پرتالش که عمر گران قدر خــود را در راه آموزش و تربیت دانشــجویان 
آینده ســاز و انجام پژوهش های ارزشمند در حوزه حسابداری سپری کرد، پژوهش های 
ارزشــمندی در قالب کتاب و مقاله از خود به یادگار گذاشت که همواره مورد استفاده 

محققان، دانشجویان و صاحب نظران خواهد بود.

 دکتر سید محمدکاظم نایینی
استاد ارجمند و پیشکسوت پردیس علوم دانشگاه تهران

این اســتاد فرهیخته که از مدیران و مفاخر آموزش عالی کشــور بود، عالوه بر سال ها 
تالش در کسوت اســتادی پردیس علوم دانشــگاه تهران، از جمله مدیران ارشد نظام 
آموزش عالی کشــور بود کــه عمر گران قدر خــود را در راه برنامه ریزی برای اعتالی 
نظام آموزش عالی و دانشگاهی صرف کرد. سال ها خدمت در مناصب مختلف اجرایی 
آموزش عالی در وزارت علوم و هم چنین ســتادهای ملی آموزش عالی کشور، از جمله 

خدمات ارزشمند و باقیات الصالحات عمر پربرکت ایشان است.

 دکتر ثریا قزل ایاغ
استاد پیشکسوت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

این اســتاد دانشــور و فرهیخته که عمر پربرکت خود را در راه آموزش، نشر و اعتالی 
ماثر غنی در زمینه ادبیات کودکان ســپری کرد، عالوه بر تربیت نســل های متمادی از 
دانشــجویان، پژوهش های ارزشمندی در قالب کتاب و مقاله از خود به یادگار گذاشت 

که همواره مورد استفاده محققان، دانشجویان و صاحب نظران خواهد بود.

 دکتر حمید کهرام
عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر حمید کهرام، عالوه بر فعالیت علمی در دانشگاه نماینده مردم اهواز در دوره ششم 
مجلس شــورای اسالمی و ریاست مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی )96-

۱392( را نیز بر عهده داشتند.
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پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت پدر بزرگوار 
جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی 

 اناهلل و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر با خبر شدیم پدر بزرگوار جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، 
ریاســت محترم دانشــگاه تهران و جناب آقای دکتر مجید نیلــی احمدآبادی، رئیس محترم 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده  های فنی، دعوت حق را لبیک گفته و رخ 

در نقاب خاک کشیده است.
از طرف هیأت رئیســه و خانواده بزرگ دانشــگاه تهران ضمن ابراز تأسف عمیق، درگذشت 
این عزیز سفر کرده را به جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، ریاست محترم دانشگاه، 
خانواده محترم و اقوام سوگوار ایشان تسلیت گفته، رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن 

مرحوم و اجر و شکیبایی برای بازماندگان از خداوند منان مسئلت می نمائیم.
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جـــــــــدول هـا
انتـصـاب، بـازنشستــگی



انتصـــابــــات

پردیس ابوریحان
تاریخ انتصابانتصابرتبه علمينام و نام خانوادگي

99/۱۰/8رئیس پردیس )3سال(دانشیاردکتر علي ایزدي دربندي
99/۱۱/5سرپرست گروه آموزشي علوم دام و طیوردانشیاردکترمحمدرضا بختیاري زاده

پردیس بین المللي ارس
99/۱۰/3تمدید ریاست پردیس ارس )3سال(استاددکتر زهرا امام جمعه

پردیس دانشکده هاي فني
99/8/7عضو ستاد توسعه سراهاي دانشجویي دانشگاه تهراناستادیاردکتر محمد اسماعیلي

مجري طرح توسعه دانشکده مهندسي عمران پردیس دانشکده هاي فني دانشیاردکتر مجید مرادي
)3سال(

99/8/5

99/۱۰/7مشاو رئیس دانشگاه در امور اقتصادي دانشگاه و ارتباط دانشگاه با جامعهاستاددکتر طهماسب مظاهري خورزني
99/۱۱/۱3رئیس دانشکده مهندسي شیمي پردیس )3سال(استاددکتر رضا ضرغامي
99/۱۱/۱3سرپرست را ه اندازي کارخانه نوآوري پارک علم و فناوري در پردیس فني استاددکتر کارن ابري نیا

99/۱۱/۱9عضو کارگروه پشتیباني و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه تهراناستادیاردکتر علي فهیم

پردیس علوم
99/۱۰/2معاون دانشجویي و فرهنگي پردیس )3سال(استاددکتر محمدعلي آموزگار

99/9/۱9سرپرست مؤسسه علوم و فناوري هاي کوانتومياستاددکتر یاسر عبدي
99/9/29عضو کمیته نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دانشگاهاستاددکتر حمیدرضا مشفق

99/9/24مسئول کمیته فیزیک بهداشت دانشگاه تهران)2سال(دانشیاردکتر مسعود مهجورشفیعي
99/۱۰/2معاون دانشجویي و فرهنگي پردیس )3سال(دانشیاردکتر محمدعلي آموزگار

پردیس کشاورزي و منابع طبیعي
99/8/7عضو ستاد توسعه سراهاي دانشجویي دانشگاه تهراناستادیاردکتر ناصر مطیعي

99/۱۰/3تمدید ریاست پردیس ارس )3سال(استاددکتر زهرا امام جمعه
99/۱۱/۱رئیس پژوهشکده علوم دریایي)3سال(استاددکتر علیرضا میرواقفي

پردیس هنرهاي زیبا
99/۱۱/۱8رئیس دانشکده هنرهاي تجسمي پردیس)3سال(استاددکتر سیدمحمد فدوي

دانشکده الهیات و معارف اسالمي
99/9/۱9سرپرست گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسالمياستاددکتر احمد باقري

99/۱۰/2۱مدیر گروه آموزشي علوم قرآن و حدیث)2سال(دانشیاردکتر محمدرضا شاهرودي

دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي
99/۱۰/2تمدید مدیرگروه آموزشي رفتار حرکتي و روان شناسي ورزشي )2سال(دانشیاردکتر فضل اله باقرزاده
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دانشکده حقوق و علوم سیاسي
99/8/7عضو ستاد توسعه سراهاي دانشجویي دانشگاه تهراناستاددکتر عباس مصلي نژاد

99/۱۱/۱5مدیر گروه آموزشي حقوق جزا و جرم شناسي )2سال(دانشیاردکتر فیروز محمودي جانکي
۱9 / ۱۱/ 99سرپرست مؤسسه تحقیقات حقوق جزا و جرم شناسياستادیاردکتر جمشید غالملو

دانشکده دامپزشکي
99/۱۱/۱9عضو کارگروه پشتیباني و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه تهراناستاددکتر علیرضا باهنر

99/۱۱/2۱رئیس دانشکده دامپزشکي )3سال(استاددکتر سیدمهدي قمصري

دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي
99/۱۰/۱6مدیر گروه آموزشي علوم تربیتي)2سال(استاددکتر خسرو باقري نوعپرست

99/۱۱/5سرپرست بخش تخصصي مشاوره دانشکدهاستادیاردکتر سمیه شاهمرادي

دانشکده علوم و فنون
99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي هوا فضا دانشکده )2سال(دانشیاردکتر مهدي فکور ثقیه 

99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي انرژي هاي نو و محیط زیست دانشکده )2سال(دانشیاردکتر فاطمه راضي آستارایي
99/۱۰/3سرپرست بخش تخصصي مهندسي علوم زیستي دانشکدهاستادیاردکتر محمد برشان تشنیزي

99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي بین رشته اي فناوري )2سال(استادیاردکتر مهدي تیموري
99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي انرژي هاي نو و محیط زیست )2سال(دانشیاردکتر فاطمه راضي آستارایي
99/۱۰/3سرپرست بخش تخصصي مهندسي علوم زیستي )3سال(استادیاردکتر محمد برشان تشنیزي

99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي بین رشته اي فناوري )2سال(استادیاردکتر مهدي تیموري
99/۱۱/28معاون علمي دانشکده )3سال(استادیاردکتر مهدي تیموري

99/۱۱/28سرپرست بخش تخصصي بین رشته اي فناوري دانشکدهاستادیاردکتر هادي زارع

دانشکده کارآفریني
99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي کارآفریني در فناوري دانشکده )2سال(دانشیاردکتر مرتضي اکبري
99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي کسب و کار دانشکده )2سال(استادیاردکتر حسین صادقي

99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي توسعه کارآفریني دانشکده )2سال(دانشیاردکتر محمدعلي مرادي
99/۱۰/3سرپرست بخش تخصصي کارآفریني سازماني دانشکدهاستاددکتر کمال سخدري
99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي کارآفریني در فناوري )2سال(دانشیاردکتر مرتضي اکبري
99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي کسب و کار )2سال(استادیاردکتر حسین صادقي

99/۱۰/3رئیس بخش تخصصي توسعه کارآفریني )2سال(دانشیاردکتر محمد علي مرادي
99/۱۰/3سرپرست بخش تخصصي کارآفریني سازمانياستادیاردکتر کمال سخدري

99/۱۰/۱9تمدید معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي)3سال(استادیاردکتر سیدرضا حجازي
99/۱۱/5معاون پژوهشي دانشکده)3سال(دانشیاردکتر مهران رضواني

دانشکده معارف و اندیشه اسالمي
99/۱۰/۱6مدیر بخش تاریخ و تمدن اسالمي دانشکده )2سال(استادیاردکتر سید حسن قاضوي
99/۱۰/۱6سرپرست بخش انقالب اسالمياستادیاردکتر غالمعلي سلیماني
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99/۱۰/۱6مدیر بخش مباني نظري اسالم)2سال(استادیاردکتر عباس قرباني
99/۱۰/۱6سرپرست بخش قرآن و متون اسالمياستادیاردکتر جواد اسحاقیان درچه
99/۱۰/۱6سرپرست بخش اخالق اسالمياستادیاردکتر وحید واحد جوان

مؤسسه ژئوفیزیک
99/7/27معاون آموزشي مؤسسه )3سال(استادیاردکتر سیدهاني متولي عنبران

99/۱۰/8رئیس مرکز لرزه نگاري کشوري مؤسسهاستادیاردکتر اسماعیل بایرام نژاد
99/۱۱/۱2مدیر گروه آموزشي زلزله شناسي مؤسسه )2سال(دانشیاردکتر علي مرادي

مرکز تحقیقات بیوشیمي و بیوفیزیک
99/۱۰/27مدیر بخش تخصصي بیوفیزیکاستاددکتر علي اکبر صبوري
99/۱۰/27مدیر بخش تخصصي بیوشیمياستاددکتر شهین احمدیان
95/۱۱/25سرپرست بخش تخصصي بیوانفورماتیکاستادیاردکتر سجاد قرقاني

حوزه ریاست
99/9/29عضو کمیته نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دانشگاهدانشیاردکتر مهدي سنائي

معاونت اداري و مالي
99/8/7عضو ستاد توسعه سراهاي دانشجویي دانشگاه تهراناستاددکتر سعید یزداني
99/9/۱2عضو و رئیس شوراي سیاست گذاري آموزش هاي نیروي انساني دانشگاه تهراناستاددکتر سعید یزداني

99/9/۱۱عضو و دبیر شوراي سیاست گذاري آموزش هاي نیروي انساني دانشگاه تهراندانشیاردکتر علي بزرگي امیري

معاونت آموزشي
99/۱۱/۱9عضو کارگروه پشتیباني و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه تهراناستاددکتر علي طاهري میرقائد

معاونت پژوهشي
99/۱۱/۱9عضو کارگروه پشتیباني و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه تهراناستاددکتر محمدرضا نقوي

معاونت دانشجویي
99/8/7عضو ستاد توسعه سراهاي دانشجویي دانشگاه تهران-دکتر هادي غفوریان یاور پناه
اصالح از »سرپرست امور خوابگاه هاي دانشگاه تهران« به »مدیرکل امور -دکتر هادي غفوریان یاورپناه

خوابگاه هاي دانشگاه تهران«
99/9/22

معاونت فرهنگي
مسئول کمیته فرهنگي و تولید محتوای ستاد بزرگداشت اولین سالگرد -جامه بزرگي

شهادت سردار سلیماني و چهلمین روز شهادت شهید فخري زاده در 
دانشگاه تهران

99/۱۰/2

عضو و دبیر کارگروه پشتیباني و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجویي استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
دانشگاه تهران )۱سال(

99/۱۱/۱9

نماینده تام االختیار رئیس دانشگاه و رئیس کارگروه پشتیباني و نظارت بر دانشیاردکتر مجید سرسنگي
انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه تهران

99/۱۱/۱9

معاونت طرح و برنامه
عضو شوراي سیاست گذاری آموزش هاي نیروي انساني دانشگاه تهران استاددکتر علي مقاري

)2سال(
99/9/۱2
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دکتر محمدمهدی نصیري 
خونساري

عضو شوراي سیاست گذاري آموزش هاي نیروي انساني دانشگاه تهران دانشیار
)2سال(

99/9/۱2

معاونت دانشگاه و سازمان توسعه و سرمایه گذاری
99/۱۱/۱8رئیس کارگروه »سرمایه گذاري دانشگاه«دانشیاردکتر محمدرضا صادقي مقدم
99/۱۱/۱2عضو شوراي پارک علم و فناوري دانشگاه )2سال(دانشیاردکتر محمدرضا صادقي مقدم

اداره کل منابع انساني
99/9/۱2عضو شوراي سیاست گذاري آموزش هاي نیروي انساني دانشگاه تهران )2سال(استادیاردکتر روح اله نصرتي

اداره کل طرح هاي عمراني و پشتیباني دانشگاه تهران
99/8/7عضو ستاد توسعه سراهاي دانشجویي دانشگاه تهراناستادیاردکتر جابر سلطاني

دفتر آموزش هاي آزاد دانشگاه تهران
عضو شوراي سیاست گذاری آموزش هاي نیروي انساني دانشگاه استادیاردکتر سیامک حاجي یخچالي

تهران )2سال(
99/9/۱2

بسیج کارکنان
مسئول کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار سلیماني -جواد عزیزي

و چهلمین روز شهادت شهید فخري زاده در دانشگاه تهران
99/۱۰/2

بازنشستــــگان

پردیس ابوریحان
تاریخ اجراي حکمسمتنام و نام خانوادگي

۱/ ۱۰/ 99 عضو قرارداديمحمودرضا جعفري

99/۱2/25مامور حفاظت فیزیکیسعید کردبچه حصارکلک

پردیس دانشکده های فنی 
28/ ۱2/ 99 رئیس اداره دفتر سفارش و تامین تجهیزاتسیدامین مرادي ساالري

99/۱2/28امین اموالرمضانعلي رمضانپور

پردیس علوم
لغو بازنشستگياستادیاردکتر محسن رنجبران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
25/ ۱2/ 99 کاردان امور پشتیبانياحمد تیموري فرد

25/ ۱2/ 99 کارشناس آزمایشگاهجعفر درگاهی ذوالبین

25/ ۱2/ 99 کارشناس امور آموزشي و دفتريعلي یوسفلو

99/۱۱/۱5استاددکتر منوچهر نمیرانیان

99/۱2/28کارشناس مسئول امور اداري و دفتريبهروز مسلمي
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99/۱2/25عضو قراردادياسمعیل محمدی

پردیس هنرهاي زیبا
25/ ۱2/ 99 کاردان امور اداري و دفتريحسین علي پرست

25/ ۱2/ 99 کمک کارشناس امور آموزشي و دفتريفاطمه یغمائیان

دانشکده اقتصاد
۱4۰۰/2/۱کارشناس مسئول روابط عموميپروین کفاشي

دانشکده الهیات و معارف اسالمي
28/ ۱2/ 99کمک کارشناس امور دانشجویيمریم پیازچیان لنگرودي

دانشکده ادبیات و علوم انساني
۱4۰۰/3/۱کارشناس امور پژوهشيالهه روحي دل

دانشکده جغرافیا
99/۱2/9کمک کارشناس امور دانشجویيملیحه شعاع فر

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
23/ ۰2/ ۱4۰۰ کارشناس امور پژوهشیحسن سیاح

23/ ۰2/ ۱4۰۰رئیس اداره امور دانشجویي، فرهنگي و شاهد و ایثارگرمحمد شیري حسن باروق

دانشکده علوم و فنون نوین
۱/ 2/ ۱4۰۰کارشناس امور اداری و دفتریسعدي افراسیابي

99/۱۱/۱8کارشناس مسئول امور علمی اعضای هیات علمیرباب خان محمدی فرد

دانشکده مدیریت
99/۱۰/۱5عضو قرارداديخوشطریق زیادي صوفلو

99/۱2/28کاردان امور یارانهقاسم بشردوست

معاونت آموزشي
کارشناس مسئول ارتقاي اعضاي هیات علمي اداره کل نصیرالدین کاظمي حقیقي

برنامه ریزی و نظارت آموزشي
۱4۰۰ /۰3 /۰۱

معاونت پژوهشي
رئیس اداره برنامه ریزي و سیاست گذاری پژوهشي مریم طوطیان

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشي
 99 /۱2 /28

معاونت طرح و برنامه
۱/ ۱۰/ 99عضو قراردادیسیدعلیرضا زمانی

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
28/ ۱2/ ۱399کارپردازحسین مسجدي
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N E W S

University of Tehran and 
Hochschule Furtwangen 
University to Expand 
Science Ties

Ambassador of Portugal 
Meets with UT President

UT-TUMS International 
Festival Was Held



Iran has appointed a new ambassador to the 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO).
Iranian President Hassan Rouhani on Saturday 
appointed Ahmad Pakatchi as the new 
ambassador and permanent representative of 
the Islamic Republic of Iran to the UN cultural 
body, Mehr reported.
Rouhani also appreciated the efforts made by the 
former Iranian ambassador to UNESCO Ahmad 
Jalali in a separate letter, the news agency said.
Pakatchi is a graduate of Tehran University 
with a degree in history. He is also an associate 
professor at the Institute of Humanities and 
Cultural Studies and majored in studies of 
religions and historical linguistics from Al-

Farabi University in Almaty.
Iran hosts some of the world’s oldest cultural 
monuments including bazaars, museums, 
mosques, bridges, bathhouses, madrasas, 
gardens, as well as rich natural and rural 
landscapes, tens of which registered on the 
prestigious UNESCO World Heritage list.

Iran Appoints Ambassador to UNESCO

The International Association of Universities (IAU) 
and the United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) are delighted to announce the launch 
of the IAU – E4J Paper Competition for Young 
Researchers: Higher Education engages with SDG 
16: Peace, Justice and Strong Institutions, within 
the framework of the Education for Justice (E4J) 
initiative.
This grants programmer aims to support young 
scholars (up to the age of 35 years) to conduct 
research on topics related to SDG 16 and the rule 
of law, to provide them with a platform to present 
their research, and to foster networking between 
young scholars working on related themes at 
the international level, while at the same time 
strengthening cooperation between academia and 
the United Nations.
Interested young scholars are invited to submit 
a short paper outlining the core idea latest by 
Wednesday, 10 March 2021. Only authors of 
selected abstracts will be notified latest by 19 March 
2021. Full papers (6000-8000 words, including 

graphs and tables, excluding references) need to be 
submitted by 23 April 2021. All submissions will 
undergo review by a team of academics selected 
by UNODC and IAU. Up to 15 proposals will be 
accepted, and each selected proposal will receive 
500 US$ upon submission of the full paper. Authors 
will be recognized in a press release and the awarded 
papers will be featured in a special issue of the IAU 
HESD publication series on SDG16.
Please carefully consult the eligibility criteria, 
submission and selection process. Incomplete 
submissions will be disregarded.
https://iau-aiu.net/Call-For-Papers-IAU-E4J-
Grants-Programme-for-Young-Researchers

IAU-UNODC Joint Call for Papers for Young Researchers Working 
on Issues Related to Sdg 16: Peace, Justice and Strong Institutions
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University of Tehran and Hochschule Furtwangen 
University to Expand Science Ties

The University of Tehran in its Kish interna-
tional campus and Hochschule Furtwangen 
University of Germany are to hold “Master 
of Mechanical Engineering” joint courses.
Furtwangen University is a German universi-
ty of applied science with its main location in 
Furtwangen im Schwarzwald, Baden-Würt-
temberg, Germany and two more branch lo-
cations in Villingen-Schwenningen and Tut-
tlingen.
According to the resolution of the Universi-
ty of Tehran, Kish International Campus, and 
the Memorandum of Understanding (MoU)  
signed with the  Hochschule Furtwangen Uni-
versity of Germany, a joint Master’s degree 
in mechanical engineering will be offered to 
interested students in the second semester by 
examining the academic - scholarly record 
and expert interviews.
This course of study and joint cooperation is 
designed to strengthen the scientific and prac-
tical skills of university students in the new 
fields of management and manufacture, and 

academic materials and research in such a 
way that meets the need of advanced indus-
tries in the fields of technological knowledge 
and dynamic innovation
Graduates of the Kish International Cam-
pus (KIC) have the professional abilities to 
function effectively in an international en-
vironment; the technical skills to operate in 
an increasingly complex technical world; the 
intellectual capacity and flexibility to adapt 
to constant changes and the leadership poten-
tials to make the fullest possible contribution 
to the development of the community for the 
good of its people.
Through the development of strong scientific 
links with local and foreign educational and 
research institutes, the University of Tehran 
Kish International Campus continues to up-
hold the highest quality in both research and 
education. Efforts have been made for the 
Campus to remain at the cutting edge of sci-
ence in different fields and to adjust its strate-
gies to meet the market demands.
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Mr. Carlos Costa Neves – Ambassador of 
Portugal to the I.R. of Iran accompanied by Mr. 
Miguel Castro Mendes – Minister-Counsellor 
and Head of Consular Mission met with Prof. 
Nili Ahmadabadi, President of University of 
Tehran on the 1st March, 2021.
In this meeting, both sides exchanged ideas on 

the following issues:
 Teaching and presenting Portuguese language 

at the Faculty of Foreign Languages and 
Literature

 Exchange of students and professors
 Holding joint international seminar or 

workshop on history of Iran and Portugal 
relations

 Presenting speech by Portuguese ambassador 
at UT

 Supporting scientific and cultural program 
 Working on possibility of establishment 

of joint international centers for academic 
collaboration

Ambassador of Portugal Meets with UT President

TEHRAN – A number of Iranian and world 
scholars will attend the International Khayyam 
Millennium Conference, which will be organ-
ized online by the Khayyam Center for Iranian 
Studies at Nebrija University in the Spanis capi-
tal of Madrid on February 16.
The center opened at Nebrija University in 2018 
in collaboration with Iran’s Allameh Tabatabai 
University.
The center, which has been named after the Per-
sian poet Omar Khayyam, also offers courses on 
the Persian language.
Among the topics to be discussed at the con-
ference are Khayyam’s popularity, his connec-
tion with Avicenna, the course of philosophical 
thoughts in the Rubaiyat of Khayyam, Khayyam 
studies in Turkey, Bangladeshis’ knowledge of 
Khayyam poetry and the problems of the trans-
lation of Rubaiyat of Khayyam in German.
Experts from China, Russia, Turkey, Spain, Iran, 
Turkey and Syria will attend the meeting.
Persian litterateur Bahaeddin Khorramshahi, Ira-

nian Society of Cultural Works and Luminaries 
director Hassan Bolkhari, Professor Mumit Al 
Rashid of the University of Dhaka and romance 
philology professor José Manuel Megías of the 
Complutense University of Madrid are among 
the scholars who will speak at the meeting.
Khayyam is chiefly known to English-speaking 
readers through English writer Edward Fitzger-
ald’s translation of a collection of his quatrains 
in the Rubaiyat of Omar Khayyam.

 Madrid University to
 Host Virtual Conference
of Khayyam Millennium
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As a part of a joint academic project between 
the University of Tehran and Embassy of the 
Republic of Poland in Tehran, students of the 
Industrial Design Department of College of 
Fine Arts were tasked to design a piece of 
furniture that would combine the elements 
of Iranian and Polish cultures and could be 
placed in an Iranian-Polish house. Their 
designs are now being displayed in Tehran.
While keeping up with modern trends, 
the designers aimed to revive the cultural 
heritage of both Iran and Poland by 
synthesizing elements of different esthetics. 
The rediscovery of so many commonalities 
like cultural symbols, narrative themes and 
specific sensitivities produced a surprisingly 
harmonious and innovatory blend that was 
translated into practical forms.
All students were invited to choose a tangible 
or intangible element in the cultural heritage 
of the two countries. Some of them became 
immersed in the Polish stories and myths 
through the literature, films, texts, artistic 
works, monuments and tales. They extracted 
elements of Polish cultural heritage that 
could inspire a furniture, but also be linked 
to some phenomena in Iranian culture. Each 

project has been conceived on an element, 
a history, a monument, a craft technique 
or a trace belonging to the culture of each 
country. Each object or story chosen by the 
students was analyzed and transformed it 
into furniture design evoking distinctive 
emotions.
Young designers prepared 11 projects. Five 
of them have been produced by Behman 
Design Company with the sponsorship of 
Embassy of the Republic of Poland.
In this project, young Iranian designers set 
out on a quest to showcase the richness of 
two cultures in
a new way.  Abundant in motives, colors 
and – above all – symbolism, Polish and 
Iranian art provided much of the inspiration, 
while up-to-date technology allowed them to 
create original works of applied art: design-
intensive, high-end furniture.
During 2020 the students struggled not only 
with ideas and materials, but also with the 
pandemic situation which interfered with 
the learning process, inhibiting their access 
to knowledge and interactions with their 
tutors. Despite the headwinds the project has 
been successfully finalized. We are all the 
more pleased to invite you to appreciate its 
fascinating results.
Link to the website of the exhibition 
containing an online catalogue with a full 
description
of the project and the furniture and a virtual 
tour around the display:
https://www.gov.pl/web/iran-en/exhibition-
of-furniture-inspired-by-iranian-and-polish-
cultures

 UT Joint Academic Project with
Embassy of the Republic of Poland
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 UT-TUMS International
Festival Was Held

On 13 February, 2021, the UT-TUMS 
International Festival event was held in 
the presence of the presidents of both 
universities, high ranking officials, foreign 
ambassadors, cultural attaché, international 
students and staff both physically and 
virtually.
The program was associated with showing 
clips and live music performances and video 
messages of UT and TUMS international 
students and graduates and other local and 
foreign authorities.  
Prof. Nili Ahmadabadi, President of UT in 
his speech said, “Today we are witnessing 
the 10th international festival that of course 
in recent two years, this event has been 
held jointly in association with TUMS. 
Comparing it with previous festival or other 
festivals, it should be said that the previous 
festivals were providing more joy and 
exitments because of phyiscal presence of 
international and Iranian students with their 
diverse programs. But we are still thankful 
to the God that this opportunity has been 
provided to have the festival in the current 
situation and of course with the use of 
technology”.

He added, “All recent events which have 
had impact on higher education resulting 
from the phenomenon of corona virus. 
This virus has brought the whole world 
into a shock, though it has provided certain 
opportunities. Besides every other issue 
which have been fulfilled, Corona virus 
reminded us that development of progress of 
human in particular in two recent centuries 
have made him proud and leading to a 
situation in which the basic and important 
issues were ignored”.
He also reiterated, “That an epidemic can 
still threat human was forgotten and most 
concentration was on non-communicable 
diseases. Corona virus once again showed 
that despite all scientific development, 
human is still facing the threats and should 
consider all aspects. The noticeable point 
was an emphasize on the unique role of the 
position of science and knowledge and that 
nothing can be replaced with science. The 
hope of all people of the world is to use 
science to fight against Corona virus. This 
showed us that without science, human will 
return to the Middle Ages”.
He further added, “We are very pleased 
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that UT and TUMS as the oldest and 
most significant universities in Iran are 
pioneers in international issues. These two 
universities have been effective not only 
on national ground but in international 
scene, they are beside each other seriously 
in one way or another. For example , the 
two universities have had outstanding 
activities in two important associations 
as the President or member. Presence 
of international students, conducting 
projects and joint programs and presence 
of students and professors of these two 
universities in most prestigious universities 
in the world have been the main factors for 
unity in science among different countries 
and universities. we need to enforce these 
situations and develop it more than any 
other time in the past. The presence of 
ambassadors and cultural attaché in this 
event indicates the backup and significance 
which different countries attaché to 
academic and international relations in the 
area of science and technology and I use 
this opportunity to welcome all.
In another part of his talks, President 
Nili Ahmadabadi said, “Upon the spread 
of corona pandemic, we moved towards 
virtual educations and did not have any 
fall as far as contents and coverage are 
concerned. We also tried to provide 
necessary facilities. We tried to support 
international student. Of course there 
might be some problems but UT did it best 
not to lag behind the circuit of science and 
knowledge and this virus could not impose 
backwardness upon us.
UT in this crisis undertook a great duty. 
Today more than seven thousand courses 
are presented virtually to Iranian and 
international students. I hope in cooperation 
with the people of the whole world, we 

could overcome this disease. What is 
ambiguous is the post-corona events. All 
forecasts might be correct and different. It 
depends on which rate we can overcome 
the disease a. I do not know what will be 
the feelings of human after this virus and 
how they will act. It is hard time and we are 
in the middle of the way and after crises, 
the condition will be different but I hope 
we could experience a better condition and 
find a time for further empathy.
At the end of his remarks, President Nili 
Ahmadabdi appreciated all selected top 
activities in the festival.
Prof. Abbasali Karimi, President of TUMS 
also said, “ I do not  feel sorrow for this 
virtual event , since this phenomenon is by 
itself a sign of other feature of science and 
shows no facto can deter the progress of 
science.
He also added, “Since the spread of Corona 
virus up to today, TUMS has mobilized all 
its specialized and treatment facilities to be 
at the disposal of clients and patients.
We have increased the sections like ICU 
and also our number of treatment cadre by 
three times. Despite all loses, we feel proud 
that today after three waves of disease, our 
treatment cadre are still in hospitals and 
continue treatment and do not reflect any 
bad reaction to people;”
Prof. Karimi also referred to the top 
position of TUMS in international and 
national ranking and the presence of 
foreign students in his university.
At the end of his remarks, he added, “UT 
and TUMS have performed their social 
responsibilities very well in line with the 
admission of foreign students and have 
solved many problems in the country 
from the viewpoint of science and training 
human forces.
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Prof. Sarrafzadeh Vice President for 
International Affairs at UT and Prof. Kordi, 
Vice President for International Affairs at 
TUMS also had presentations in addition 
to representatives of faculty members and 
students.
Prof. Sarrafzadeh presented his remarks as 
follows:   
Distinguished foreign and Iranian 
professors, students, Respectable President 
of University of Tehran and President of 
Tehran University of Medical Sciences, 
Foreign Ambassadors to I.R. of Iran, 
Partner Universities,
Ladies and Gentleman
It is a great pleasure for me to welcome you 
all to the 10th (Tenth) University of Tehran 
–Tehran University of Medial Sciences 
Joint International Festival.
Thanks to the collective efforts of the 
academic body of both universities, we 
have had great achievements, with a global 
reputation in most of the ranking systems. 
Our universities are in interaction with the 
prestigious universities and higher education 
institutions globally. We have had a great 
past and contributing to the promotion of 
knowledge and constantly pursuing the 
enhancement of the human society.
The Third Five-Year Strategic Plan of 
University of Tehran has three main pillars, 
i.e. Internationalization, Entrepreneurial 
University and Social Responsibility and 
this shows the significance of international 
programs in University of Tehran .  
Given the Pandemic Corona Virus, and 
new conditions, the method of education 
is changing fast and we need to discover 
new innovative mechanisms to keep up 
with all the changes. UT and TUMS attach 
great significance to the support of every 
single international collaborator to prevent 

any disruption in the education and to 
overcome the challenges.
Keeping an eye on the fundamental values 
of higher education, our universities are 
moving ahead at international scene to 
promote the quality and absorb more 
talented students and professors and to 
help with the further flourishing state of 
knowledge at the service of our nations.  
One of the strategic objectives of University 
of Tehran and Tehran University of Medical 
Sciences is internationalization and we are 
working together in association with our 
international partners to have a dynamic 
presence at international academic 
community.
Both UT and TUMS believe that it is 
necessary to interact with the world 
and host the international students 
and professors and work with partner 
universities throughout the world to make 
the world a better place for everybody.
It is my great pleasure that today we host 
you as our national and international guests 
virtually in this auspicious international 
festival and wish you enjoy the programs.
I welcome you and look forward to 
cooperating further with you over many 
years to come.
Thank you
At this ceremony, the video message 
of ambassador of Italy, ambassador 
of Kirgizstan and Head of Iranian 
Department at Saint Petersburg University 
were presented. The program had also 
two music performance and the efforts of 
selected professors, students and staffs was 
acknowledged by granting them Plaque of 
Appreciation.  Ambassador of Australia to 
I.R. of Iran also presented a short remark 
on the academic collaboration between 
Australia and Iranian universities.
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In 2021 ranking web of universities, University 
of Tehran ranks 349th globally and 1st nationally.  
For further information, please visit:  http://
webometr ics . info/en/search/Rankings/
university%20of%20tehran
About Webometrics Ranking of World 
Universities:
The “Webometrics Ranking of World 
Universities” is an initiative of the Cybermetrics 
Lab, a research group belonging to the Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
the largest public research body in Spain.
CSIC is among the first basic research 
organizations in Europe. The CSIC consisted 
in 2006 of 126 centers and institutes distributed 
throughout Spain.
CSIC is attached to the Ministry of Education and 
its main objective is to promote scientific research 
as to improve the progress of the scientific and 
technological level of the country which will 
contribute to increase the welfare of the citizens.
CSIC also plays an important role in the formation 
of new researchers and technicians in the different 
aspects of the science and the technology.
The organization collaborates with other 
institutions of the Spanish R&D system 
(universities, autonomous governs, other public 
and private research organisms) and with social, 
economic, national or foreign agents to which 
contributes with its research capacity and human 
and material resources in the development of 
research projects or under the form of consultancy 
and scientific and technical support. CSIC was 
founded in 1939 from a previous body, the Junta 
para la Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas created in 1907 under the leadership 
of the Spanish Nobel Prize Prof. Ramón y Cajal.
The laboratory is located at the Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CCHS). This center started 
during 2007 and originated from the merge in 
one place of the different centers and institutes 
devoted to the Social and Humanity Sciences that 

belongs to the CSIC and were located in Madrid.
The Cybermetrics Lab, part of the CSIC, is 
devoted to the quantitative analysis of the 
Internet and Web contents specially those related 
to the processes of generation and scholarly 
communication of scientific knowledge. This is 
a new emerging discipline that has been called 
Cybermetrics or Webometrics.
The Cybermetrics Lab using quantitative 
methods has designed and applied indicators that 
allow us to measure the scientific activity on the 
Web. The cybermetric indicators are useful to 
evaluate science and technology and they are the 
perfect complement to the results obtained with 
bibliometric methods in scientometric studies.
The specific areas of research include:

 Development of Web indicators to be applied on 
the areas of the Spanish, European, Latinamerican 
and World R&D

 Quantitative studies about the scientific 
communication through electronic journals and 
repositories, and the impact of the Open Access 
initiatives.

 Development of indicators about resources in 
the Society of Information

 Indicators and social networks visualization on 
the Web with friendly, dynamic and interactive 
graphic interfaces

 Design and evaluation of documental analysis 
techniques of Web resources

 Genre studies applied to the scholar activity on 
the Web

 Development of applied cybermetrics 
techniques based on the positioning on search 
engines of Web domains

 Analysis of the information usage through Web 
data mining of log files

UT in Webometrics Ranking of Universities
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The University of Tehran and Tehran University 
of Medical Sciences, along with the Vice-Pres-
idential Office for Science and Technology 
and the private sector, are to launch a new tech 
center that will accommodate over 600 knowl-
edge-based and tech firms
The University of Tehran and Tehran University 
of Medical Sciences have joined hands to estab-
lish a mega technology center called Knowledge 
City in the capital, the head of UT’s Science and 
Technology Park said.
Abbas Zarei   added that the project is financed 
by the two universities, Vice Presidential Office 
for Science and Technology and the private sec-
tor. It will be spread over 428,000 square meters 
around the University of Tehran in District 6 and 
accommodate over 600 knowledge-based and 

tech firms, ISNA reported.
“The center will include four tech towers spe-
cialized in health, biotechnology, information 
and communication technologies, and veteri-
nary fields. The center will support smart, en-
vironment-friendly and innovative solutions,” 
he added.
According to Zarei, the center will contribute to 
national efforts for transforming Iran’s oil-based 
economy into a knowledge-based ecosystem.
He added that the project is estimated to be com-
pleted in a matter of years and would be a major 
step toward developing the technology ecosystem.
Courtesy of Financial Tribune
https://financialtribune.com/articles/sci-
tech/107711/two-tehran-universities-plan-to-
set-up-mega-technology-center

TEHRAN – An archaeological exhibition, 
featuring slices of Iranian history, has recent-
ly opened at the Sapienza University of Rome 
[UT Partneter University] in the Italian capital.
It turns the spotlight on the discoveries and rel-
ics yielded during joint archaeological seasons 
conducted by Iranian experts and their Italian 
fellows over the past couple of decades, Mehr 
reported on Saturday.
Co-organized by the Islamic Culture and Re-
lations Organization, the exhibit also gives a 
clear focus to the archeological surveys held in 
Kermanshah, western Iran.
In a recent interview with the Tehran Times, 
Italian ambassador Giuseppe Perrone said that 
his embassy is highly responsible for depicting 
the richness of so deep and so complete cultural 
ties, which have long been developed between 
the two nations.
 “I think because our cultural ties are so deep 
and so complete in every area, we do have a 

responsibility to showcase this richness and to 
tell people the story of this important connec-
tion that has always existed between Italy and 
Iran in different areas, so we look forward to 
our future projects which are going to be quite 
amazing as well.”
Kermanshah assumes high historical impor-
tance as it is a gateway to the Iranian plateau 
and a crossroads of important routes leading to 
the Mesopotamian plain. It has extraordinary 
archaeological richness and an equally wide 
linguistic and cultural variety.

Two Tehran Universities Plan to Set Up Mega Technology Center

Italian University Hosting Exhibition on Iranian History
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The University of Tehran researchers won 
the WatSave Annual Award of the Inter-
national Commission on Irrigation and 
Drainage (ICID) for the Young Profession-
als category.
Hamed Ebrahimian Associate Professor, 
and Mohammad Sadegh Keshavarz, Ph.D. 
Student, of College of Agriculture and 
Natural Resources, won the Young Pro-
fessionals Award for “Reducing Effect of 
Micro-dams on Infiltration and Uniformity 
of Water Distribution along the Furrow.”
Established in 1950, the International 
Commission on Irrigation and Drainage is 
a leading scientific, technical, internation-
al not-for-profit, non-governmental organ-
ization. ICID is a network of experts from 
across the world in the field of irrigation, 
drainage, and flood management. ICID’s 
mission is to promote ‘Sustainable agricul-
ture water management’ to achieve a ‘Wa-
ter secure world free of poverty and hunger 
through sustainable rural development’.

ICID constituted WatSave Annual Award(s) 
in 1997 to identify and promote exception-
al water conservation/saving practices in 
agriculture. They are presented every year 
to individuals or a team of individuals after 
evaluating actual realized savings; and not 
promising research results, plans, or good 
ideas/intentions to save water.
The award consists of an honorarium of 
$2000 and a citation plaque. The WatSave 
Awards are presented during the Annual 
ICID Executive Council Meeting (IEC). 
An autonomous international panel of 
judges adjudges the winners every year.
WatSave Award has been categorized in 
four categories, including, Technology 
Award, Innovative Water Management 
Award, Farmer Award, and Young Pro-
fessionals Award (recognizing young pro-
fessionals (below 40 years) contributing 
to original research and innovative wa-
ter-saving techniques leading towards sus-
tainability).

 Iranian [University of Tehran] Researchers Win
International Water Conservation Award
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Iraqi Ambassador to Tehran , Mr. Nasir Abdul 
Mohsen Abdullah accompanied by Assistant 
Professor Dr. Amjad Al- Mudhafer , The Ira-
qi Cultural Attaché met with Prof. Mahmoud 
Nili Ahmadabadi, President of University of 
Tehran on the 2nd of February, 2021.
In this meeting President of UT expressed the 
readiness of UT to share the facilities, since 
UT focuses not only on education and re-
search of students but also on social, cultural 
and technological domains.
Referring to the reputation of UT, Iraqi am-
bassador expressed his wishes to increase the 
number of Iraqi students and added the cul-
tural and social links with Iran is very impor-
tant for us. The Iraqi graduates of UT transfer 
the UT culture and encourage other students 
to study here.
Expressing his congratulations on the occa-
sion of Iranian Islamic Revolution anniver-
sary, Assistant Prof. Dr. Amjad Al-Mudafer 
also stated that as the blessings of the Islam-
ic Revolution, about 8000 Iraqi students are 
studying in Iranian universities.
In the continuation of exchanges of ideas, 
President of UT explained about the nation-
al function of UT in expanding branches and 

the fact that all affiliated units enjoy the same 
standard as the main campus.
He further suggested that we can use the vir-
tual education infrastructure of UT to have 
more Iraqi students at UT. The Iraqi experts 
can also join the Science and Technology 
Park of UT and work with their colleagues. 
UT is also ready to open a branch in Iraq. UT 
is your house and the cordial relations should 
show itself in all aspects. We consider you as 
the family of UT. 
In this meeting, UT President also invited the 
Iraqi ambassador and cultural attaché to vis-
it UT and its affiliated campuses in the near 
future.
Prof. Sarrafzadeh , Vice President for Interna-
tional Affairs in this meeting said that we can 
collaborate in various fields such as sabbatical 
leave and research stay, international mobility 
within the framework of programs like Eras-
mus plus and other projects. Moreover, Prof. 
Rezaei , Dean of College of Farabi, at UT ex-
pressed the interest of his college to have fur-
ther collaboration with Iraqi universities.
At the end of the meeting, some gifts were 
presented to Iraqi guests as a memory of their 
visit to UT.

 Ambassador of Iraq meets with President
of University of Tehran
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UNESCO Director-General Audrey Azulay 
has expressed delight over the 1,750th anni-
versary of the University of Gundi-Shapur, 
which has long been a major forum for sci-
ence.
“Since its creation, this university, the intel-
lectual capital of the Sassanid Empire, has 
been a major center for producing knowl-
edge, a truly universal forum for science. It 
is this idea that we celebrate today,” Azou-
lay said in a written message, addressing the 
3rd international congress on Gundi-Shapur, 
which opens tomorrow morning in Tehran.
The history of science in Gundi Shapur, 
which its origin dates far back in time, and 
its impact on the world are among the top-
ics which are to be discussed in the two-day 

congress, according to organizers.
“This fundamental principle echoes the mot-
to inscribed at the entrance of the University 
of Gundi-Shapur in Iran, 1,750 years ago: 
Science and knowledge, virtue and wisdom, 
are more important than force and sword,” 
Azulay said.
“Indeed, the university has played a crucial 
role in Iran’s historical excellence in sci-
ence. In ancient times, Persia was a center 
for scientific achievement and a conduit of 
knowledge – from China and India in the 
East, to Greece and Rome in the West.”
Moreover, the general director of the UN 
body reminded that the Islamic Republic is 
one key partner of UNESCO in knowledge 
and science.

 UNESCO celebrates 1,750th
anniversary of Iran university

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 223

شماره 128 / بهمن و اسفند 1399



“Today, in keeping with this heritage, Iran 
is one of UNESCO’s key partners in knowl-
edge and science. The country hosts 8 Cat-
egory II Centres and 11 UNESCO Chairs 
in the science field. It is also home to 13 
Biosphere Reserves – one of the highest 
numbers among Member States.”
This great tradition of promoting peace and 
prosperity through science, knowledge, 
and culture is central to UNESCO’s role. 
It is also more precious than ever, as the 
international community faces new chal-
lenges: climate change, biodiversity col-
lapse, technological disruptions, widening 
inequalities, she added.
Azoulay noted that all such challenges call 
for the contributions of researchers, aca-
demics, inventors – the universal republic 
of knowledge “that we are celebrating to-
day”.
“These challenges have been amplified by 
the COVID-19 pandemic. Humanity must 
make choices, and in doing so, overcome 
its differences by defining which values we 
want to guide us, and what kind of world 
we want to live in.”
“At UNESCO, we have long believed in 
the potential of science, provided that it 
evolves within an ethical and humanistic 
framework. As we face a new period of un-
certainty, it is more necessary than ever to 
recall this idea of cooperation and solidari-
ty,” the UNESCO chief added.
In conclusion, she voiced UNESCO’s reed-
iness to expand support for the promotion 
of science and technology, saying: “UNE-
SCO stands ready to support the Islamic 

Republic of Iran in its efforts to promote 
science and technology, to create knowl-
edge, and to share it. In this way, we will 
not only support scientific progress, but 
also the progress of all mankind.”
Last August, a documentation project com-
menced at the ancient university to prevent 
possible damage from agricultural activi-
ties.
Gundi Shapur, also spelled as Jundi Shapur, 
which is located in Modern Dezful, south-
ern Iran, was one of the world’s birthplac-
es of knowledge and wisdom, which is a 
source of national pride and enthusiasm for 
Iranians.
The city was the intellectual center of the 
Sassanid Empire (224–651) and the home 
of the Academy of Jundi Shapur Univer-
sity, which offered education and training 
in medicine, philosophy, theology, and sci-
ence.
The university was home to a teaching 
hospital, and also comprised a library and 
a center of higher learning. It has been 
identified with extensive ruins south of 
Shahabad, a village 14 km south-east of 
Dezful, to the road for Shush, in the pres-
ent-day province of Khuzestan.
The town fell into decline after the Muslim 
conquest of Persia (633–654), the city sur-
rendering in 638, however, it continued to 
remain an important center in the Muslim 
period. Yaqub Layth Saffari, the founder of 
the Saffarid dynasty, made Jundi Shapur 
his residence three years before his sudden 
death. His tomb became one of the most 
prominent sites in the city.
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On 9 March, 2021, a high-ranking delega-
tion from Damascus University, Syria paid 
a visit to University of Tehran and met with 
Prof. Mohammad Rahimian, Vice President 
for Research.
This meeting was held in the presence of 
Prof. Rezaei, Dean of College of Fara-
bi, Prof. Abdolahi, Advisor to the Dean of 
College of  Farabi, Prof. Yazdan Panah, 
Secretary for the Working Group of  Arab 
Speaking  Countries, Abdolmajid Eskandari, 
Director General for Office of International 
Affairs, Ms.  Ebrahimi, Head of Department 
for International Cooperation and Mr. Yazd-
nyar, Chief of Protocol.
The Syrian delegation from Damascus Univer-
sity were comprised of the following officials:
1. Prof. Issam ALKhori, Deputy DU Presi-
dent for Scientific Affairs
2. Prof. Mhd Firas, Alhinnawi, Deputy Du 

President for Research Affairs
3. Prof. Maysaa Alsyoufi, Director of Inter-
national Office
4. Dr. Ghaith Warkozek, Director of Re-
search Office
5. Dr. Mohamamd Saeed Abou Trab, Depu-
ty Dean of ITE Faculty for Scientific Affairs 
and The Coordinator of MOM 
The main areas of discussion in the meeting 
were as follows:
• Sandwich course programs
• Exchange of faculty members and students
• Participating in judgment committees for 
joint researches
• Exchange of experience on innovation 
centers and science parks
• Collaborating on publishing papers in jour-
nals of both universities  
• Cooperating in IT and digital technologies  
• Holding joint webinars

 A High-Ranking Delegation from Damascus
University, Syria Visits UT
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Ms. Myriam PAVAGEAU ,  conseillère de 
coopération et d’action culturelle accompa-
nied by  Mr. Jean-Christophe BONTE ‘At-
taché de coopération scientifique et technique 
met with Prof. Mohammad Hossein Saffarza-
dadh , Vice President for International Affairs, 
University of Tehran.
During this meeting which was held in the 
presence of Prof. Imam Jomeh , Dean of Aras 
International Campus , Prof. Moshfegh, Dean 
of College of Sciences, Prof. Haghighi, Facul-
ty Member of College of Science , Eskandari, 
Director General for Office of International 
Affairs and Ms. Ebrahimi, Head of Depart-
ment for International Cooperation,  and   Ms. 
Mirbaha from French embassy as well, both 
sides exchanged ideas on the promotion of ac-
ademic and cultural ties.

After initial welcome remarks,  both sides re-
viewed  the previous areas of cooperation and 
expressed their will to follow up  and put the 
contents of agreements into effect.  The main 
topics which were discussed included the fol-
lowings:
- Cotutelle programs
- Joint conferences
- Short term certificate programs
- Joint courses of ENSAM
- Jondishapour project
- Post doctorate programs
- Issues related to visa process
- Facilitating the contact with French universi-
ties and academicians 
- Carin  online collection of French journals  
- Further interaction with French research and 
academic institutions

French Embassy Cultural Attaché Meets with UT 
Vice President for International Affairs
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