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اولین شماره نشریه مدت در سال ۱400 )ویژه فروردین 
و اردیبهشت( با رویکرد خبری-تحلیلی به زینت طبع 
آراسته شده اســت. محتوای اصلی این شماره نشریه 
»اخبار  مدت »گزارش هــای خبری«، »مصاحبه هــا«، 

داخلی و بین المللی« و ... را شامل می شود. 
دانشــگاه تهران سال ۱400 را به رسم سنت همه ساله 
ریاست دانشگاه، با ارائه »گزارش کالن عملکرد« سال 
قبل تــر آغاز کرد و به تبع آن بیش از چهل واحد تابعه 
دانشــگاه نیز، به صورت جداگانــه، گزارش عملکرد 
ســال قبل خود را تدوین کردند که همگی در پایگاه 
خبری-تحلیلی دانشگاه با عنوان »سلسله گزارش های 

عملکرد سال ۹۹« منتشر شدند.
در فرودین و اردیبهشت امسال، دانشگاه تهران میزبان 
چند رویــداد بزرگ بود که مهمترین آنها »هشــتمین 
جشنواره آموزش«، »اولین همایش علمی و جشنواره 
موزه های دانشــگاهی کشــور«، »اختتامیه نخســتین 
جشنواره مسئولیت پذیری اجتماعی«، »نخستین وبینار 
علمی مشــترک دانشــگاه تهران و دانشگاه تومسک: 
تبادل تجربیات دانشــگاه های ایران و روسیه در زمینه 
مقابله با کرونا« بودند که گزارش تفصیلی تمامی آنها 
در این شــماره از نشریه مدت به رشته تحریر درآمده 

است. 
در بخــش تحلیل نیــز هماننــد شــماره های قبلی، 
مصاحبه هــای عمیــق و تخصصی بــا اعضای هیأت 
علمی دانشگاه تهران در خصوص مهمترین مسائل و 
چالش های روز و نیز ترســیم افق روشن برای آینده، 
انجام شده اســت. با توجه به مناســبت روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی در اردیبهشــت ماه، بخش 
عمده این مصاحبه ها و یادداشت ها مربوط به این حوزه 
بوده اســت. در کنار آن،  مصاحبه هایی در حوزه های 

مختلف از فنی و مهندســی گرفته تا مدیریت، حوزه 
بین الملل، زبان فارسی و … نیز انجام شده است.

در این شماره، در بخش اخبار، مهمترین دستاوردهای 
دانشــگاه و نیز فعالیت های شاخص مورد توجه بوده 
اســت. در دو ماه فروردیــن و اردیبهشــت، عالوه 
برحضور دانشگاه تهران در چند رویداد مهم از جمله 
»ســی و یکمین اجالس روسای دانشگاه های بزرگ«، 
دانشــگاه شاهد چند دستاورد مهم نیز بود که از جمله 
آنهــا »رونمایی از چندین پــروژه فناورانه و نوآورانه 
با حضور معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری«، 
»اجرای طرح دانشــگاه بدون دخانیات«، »پیوســتن 
به جمع پنج دانشــگاه برتر جهــان در حوزه طراحی 
و آزمــون انواع قــوای محرکه«، »راه اندازی ســامانه 
نشت یاب لیزری«، »طراحی سیستم تماس دانش بنیان« 
و ... بــود که به نوبه خود باعــث افتخار آفرینی برای 

دانشگاه تهرانی ها شد.
در فروردین و اردیبهشت ماه، خانواده بزرگ دانشگاه 
تهران چندتن از اعضای برجسته خود را نیز از دست 
داد کــه از جمله آنهــا می توان به دکتــر محمدرضا 
باطنی، زبان شناس برجسته؛ دکتر علی شیخ االسالمی، 
از مشــاهیر دانشــگاه؛ دکتر قوام الدین زاهدی امیری، 
اســتاد پیشکسوت پردیس کشــاورزی؛ دکتر شهریار 
بایگان، استاد پیشکسوت پردیس علوم و دکتر محمد 
بهفروزی، استاد پیشکسوت پردیس دانشکده های فنی، 

اشاره کرد. روحشان شاد و راهشان پایدار.  
الزم به توضیح است که با توجه به راه اندازی ماهنامه 
خبری انگلیسی زبان دانشگاه، بخش اخبار انگلیسی از 

نشریه مدت حذف شده است.

مدیرمسئول
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، 
به مناســبت آغاز سال ۱400 پیامی صادر کرد. در متن 

این پیام آمده است:
ـَر اللَّیِْل َو النََّهارِ یَا  یَــا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اْلَبَْصارِ یَا ُمَدبِـّ
ْل َحالَنَا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحوِّ ُمَحوِّ

فرارسیدن سال نو و بهار پرطراوت، که نشانه خالقیت 
الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت است، را به یکایک 
مردم ایران، به خصوص خانواده بزرگ دانشگاه تهران 
)همکاران محترم هیأت علمی و کارمند، دانشــجویان 

و دانش آموختــگان عزیز و همچنیــن همه یاران و 
دوستداران دانشگاه تهران( تبریک می گویم.

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزی

دانشگاه تهران مفتخر است که سال ۱3۹۹ را با پویایی 
و نشاط علمی پشت سر گذاشــته و با امید مضاعف 
چشــم به افق روشن ۱400 دوخته اســت. از درگاه 
خداوند متعال ســالی سرشار از موفقیت، تندرستی، و 

شادکامی برای همگان آرزومندم.

نیلــی  احمدآبادی،  رئیس دانشــگاه  دکتر محمود 
تهران، به مناسبت روز معلم پیامی منتشر کرد. متن 
پیام ریاست محترم دانشگاه تهران بدین شرح است:

از پدر گر قالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم 

)شهریار(

همکار گرامی
آگاهی و بالندگی جوامع بشــری مرهون تالش و 
کوشش معلمانی است که زندگی خود را بی وقفه و 
بی دریغ وقف علم و دانش و تعلیم و تربیت جوانان 

کرده اند.
این جانب ضمن قدردانی از زحمات شــما در امر 
آمــوزش و تعلیم و تربیت جوانــان این مرز و بوم 
و با گرامیداشــت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی 
مطهری، استاد دانشگاه تهران، روز معلم را خدمت 
شــما همکار فرهیخته و ارجمند تبریک می گویم و 
از خداوند متعال برای شما در مسیر این مسئولیت 

خطیر، تندرستی و موفقیت آرزو دارم.

ایپم تبریک رئیس دااگشنه تهران هب مناسبت آغاز سال نو

ایپم تبریک رئیس دااگشنه تهران هب مناسبت روز معلم
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رئیس دانشگاه تهران در گزارشــی توصیفی، تحلیلی که از 
ســوی روابط عمومی این دانشگاه منتشر شــده، روایتی از 
عملکرد بخش های مختلف دانشــگاه در سال ۱3۹۹ در دو 

بخش و یازده زیرمجموعه ارائه کرده است.
در بخــش اول این گــزارش، سیاســت ها و اقدامات کالن 
دانشگاه در شرایط ناشی از اپیدمی کرونا در دو محور اصلی 
»استمرار فعالیت ها با تأکید بر آموزش مجازی و حرکت در 
مسیر «، »دانشــگاه تهران دیجیتال« و »ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی دانشــگاه در مواجهه کشــور با بحران کرونا« ارائه 

شده است.
در بخــش دوم نیز که حــاوی یازده زیرمجموعه اســت، 
مختصری از عملکرد واحدهای ســتادی دانشــگاه از جمله 
معاونت ها و ادارات کل بزرگترین نهاد دانشــگاهی کشــور 

روایت شده است.
در بخش »چکیده مدیریتی« این گزارش آمده اســت: در 
ســال ۱3۹۹ و با توجه به شــرایط ناشــی از اپیدمی کرونا، 
سیاســت کالن دانشگاه تهران »استمرار فعالیت ها با تاکید بر 
آموزش مجازی و حرکت در مسیر »دانشگاه تهران دیجیتال« 
و »ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مواجهه کشور 

با بحران کرونا« بوده است.

در این ســال، مجموعه تحوالت دیجیتالی و جهش حرکت 
به ســوی »آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی« آشکارا 
نشان از پیشگامی دانشگاه تهران در نظام حکمرانی آموزش 
عالی کشور داشــت به طوری که برگزاری کلیه کالس ها به 
صورت زنده با ضریب دسترســی ۹۹.۹ درصد در نیمســال 
تحصیلی دوم ســال ۹۹ حاصل شــد و این در حالی است 
که میزان رضایتمندی »زیاد« ذینفعان اصلی این تحول، یعنی 
دانشــجویان و اعضای هیأت علمی، به باالی ۸0 درصد در 

آذرماه سال ۱3۹۹ رسید.
به عنوان یک دانشــگاه »نســل چهارم« و باتوجه به سوابق 
دانشــگاه تهران در ایفای نقش مهم در پروژه های مطالعاتی 
کالن ملی همچون »گزارش ملی سیالب ها«، دانشگاه تهران 
در قالب مجموعه ای از سیاســت ها، راهبردها و فعالیت های 
متنوع از ابتدای شیوع اپیدمی کرونا، به عنوان یک نهاد مسئول 
و پیشــگام در مدیریت ابعاد مختلف بحران ناشــی از کرونا 
ظاهر شــد. بخش مهمی از این فعالیت ها در قالب تشکیل و 
برگزاری نشست های مشورتی »خوشه های علمی« مختلف، 
همچون »خوشه اقتصادی«، »خوشه سرمایه اجتماعی« انجام 
و نتایــج مطالعاتی آنها در قالب »گزارش های سیاســتی« در 

اختیار نهادها و مسئوالن ذیربط قرار گرفت.

گزارش توصیفی-تحلیلی رئیس دانشگاه تهران گزارش توصیفی-تحلیلی رئیس دانشگاه تهران 
از عملکرد دانشگاه در سال از عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۹۱۳۹۹

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 5

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400



بخش دیگری از این فعالیت ها نیز با هدایت معاونت پژوهشی 
دانشگاه، در قالب ایجاد شــبکه علمی مشترک با مشارکت 
مسئوالن و صاحب نظران دانشــگاه تهران و دیگر نهادهای 
ذی ربط به خصوص دانشــگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه 
شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشــکی ایران و ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، تشــکیل چهار کارگروه علمی و تخصصی، 
برگزاری ده ها نشست و ســمینار در ارتباط با کرونا، انجام 
بیش از ۸ پژوهش کالن در ســطح دانشگاه و ۸ پژوهش در 

سطح واحدهای دانشگاهی، و … دنبال شد.
در حوزه آموزش، »تدوین دستورالعمل فعالیت ها و مقررات 
آموزشــی متناسب با شــرایط ناشــی از اپیدمی کرونا و نیز 
ضرورت انعطاف پذیری در اجرای آنها«، محور اصلی تمامی 
فعالیت ها بوده اســت. در سال ۹۹، بیش از ۱5 فرایند اصلی 
آموزشی )اعم از دانشجویی، دانش آموختگی و امور اعضای 
هیأت علمی( به طور کامل »ســامانه سپاری« شدند. ضمن 
آنکه در ســایه تدابیر اتخاذ شده، امور آموزشی-دانشجویی 
مربوط به بیش از ۱۱200 »نودانشــجو«، امور بیش از ۱400 

دانشجوی استعداد درخشان و امور مربوط به بالغ بر ۱2000 
»دانش آموخته« با موفقیت به سرانجام رسید.

همچنین عــالوه بر برنامه های متداول بازنگری رشــته های 
آموزشی، معرفی »دوره های دو-وجهی« در بیش از 70 رشته 
مقطع کارشناســی و انجام »ارزیابی رشته« برای اولین بار در 
تاریخ دانشــگاه تهران با نظر مشــاوران بین المللی از جمله 
مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه آموزشی دانشگاه بود.
در حوزه پژوهشــی، با توجه به اهمیت شاخص »کیفیت« 
فعالیت های پژوهش محور، سیاست اصلی دانشگاه ترغیب 
و هدایت اعضای هیأت علمی و دانشجویان به انتشار مقاله 

در نشریات معتبر منتج از پژوهش های متناسب تر با نیازهای 
کشــور و پژوهش های کاربردی و توجــه جدی به رعایت 
»اخالق حرفه ای « در انتشارات و فعالیت های پژوهشی بوده 
اســت. به لحاظ کمی نیز، تعداد مقاالت داخلی و بین المللی 
 WOS، چاپ شده بیانگر رشد مقاالت در پایگاه های استنادی
Scopus و ISC در ســال ۱3۹۹ در مقایســه با سال ۱3۹۸ 
می باشد. تنها در پایگاه استناد WOS، تعداد مقاالت دانشگاه 
تهران 4727 مقاله )۱۱.5درصد رشد نسبت به سال گذشته( 
بوده اســت که به لحاظ کیفی، این رشــد بیشتر در نشریات 
Q1 )۱5/5 درصد( و نشــریات Q2 )۱0/4 درصد( مشاهده 

می شود.
به لحاظ طرح ها و قراردادهای پژوهشــی در ســال ۱3۹۹، 
در مجمــوع 33۱ قــرارداد کاربردی با نهادها، مؤسســات، 
شرکت های دولتی و خصوصی با اعتبار مصوب بالغ بر ۱۱67 
میلیارد ریال منعقد شده است. تعداد قراردادهای منعقد شده 
با »معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری«، 36 درصد 

رشد داشته است.

از جمله فعالیت های توسعه ای دیگر دانشگاه در این حوزه، 
هدایت جهت پژوهش ها و مطالعــات کاربردی به نیازهای 
جامعه )ارتباط با صنعت و جامعه( به ویژه با هدف توســعه 
»جوامع محلی« بوده اســت. در این مسیر، دانشگاه تهران در 
یک ســال گذشــته هدایت چندین طرح با دامنه اثرگذاری 
ملــی و منطقه ای همچــون »اجرای طرح جامــع آبادانی و 
پیشرفت شهرستان خواف بر اساس رویکرد معیشت پایدار 
و توان افزایی جوامع محلی«، »توســعه فنــاوری در جهت 
بهینه ســازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در 
میدان یادآوران«، »برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا با 

در حوزه پژوهشی، با توجه به اهمیت 
شاخص »کیفیت« فعالیت های پژوهش 

محور، سیاست اصلی دانشگاه ترغیب و 
هدایت اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
به انتشار مقاله در نشریات معتبر منتج از 
پژوهش های متناسب تر با نیازهای کشور 
و پژوهش های کاربردی و توجه جدی به 
رعایت »اخالق حرفه ای « در انتشارات و 

فعالیت های پژوهشی بوده است
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مشارکت ۱0 دانشگاه سطح یک کشور« و … را برعهده داشته 
است. ضمن آنکه در همین راستای جهت دهی پژوهش ها با 
نیازهای جامعه، معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به راه اندازی 
چهار مؤسسه/ پژوهشکده جدید در حوزه علوم و فنون نوین 

کرده است.
در حوزه فناوری و تجاری ســازی، »توســعه اکوسیستم 
نــوآوری و فناوری« با تاکید بر اســتفاده از دســتاوردهای 
پژوهشــی دانشجویان و استادان در قلب بخش تجاری شهر 
تهران، اصلی ترین سیاستی بوده است که به طور زنجیره ای از 
سوی »پارک علم و فناوری دانشگاه«، »سازمان سرمایه گذاری 
و توســعه« و »طرح شهردانش« دانشگاه دنبال می شده است. 
تدویــن ویژه برنامه های »جوانه«، »رویش«، »شــکوفایی« و 
»رشــد و پساتوســعه« در »زنجیره ارزش از ایده تا تجاری 
سازی« در پارک علم و فناوری؛ تهیه، تدوین و فراهم سازی 
زیرساخت های »مکانیسم های مشارکت بخش خصوصی و 
عمومی« در پروژه های توســعه ای دانشــگاه تهران از سوی 
سازمان سرمایه گذاری و توســعه و مشارکت در تأسیس و 
توسعه شرکت های فناور زایشی با استفاده از سرمایه گذاری 
مشــترک با بخش خصوصی و یا صندوق های ریسک پذیر، 
اجرای چند طرح کلیدی همچون »پروژه برج بیوتکنولوژی« 
و »پروژه های اســکو و قدس پارک علم و فناوری در قالب 
نوسازی ســاختمان های قدیمی« و برنامه ریزی برای اجرای 
چندین طرح توسعه ای دیگر در قالب »شهر دانش« از جمله 
فعالیت هایی اســت که با اســتفاده از ظرفیت های علمی و 
حرفه ای، منابع ارزشــمند انسانی و تجهیزاتی دانشگاه تهران 

در حال پیاده سازی بوده است.
در حــوزه معاونت طــرح و برنامه، »تحقــق ۸0 درصدی 
برنامه های دانشگاه در سال ۱3۹۹«، »اصالح ساختار دانشگاه«، 
»تشــکیل شورای بهبود فرایندها« و … از جمله دستاوردهای 

مهم حوزه معاونت طرح و برنامه محسوب می شود.
همچنین عالوه بر رصد تحوالت ســازمانی از منظر »منابع 
انســانی و زیرساختی« که در قالب »ســالنامه آماری« منتشر 
می شود، تدوین »اولین گزارش تأثیر اجتماعی دانشگاه تهران« 
از جمله فعالیت های شاخص این معاونت در سال گذشته بوده 
اســت. در »گزارش تأثیر اجتماعی دانشگاه تهران« تصویری 
جامع از نقش دانشگاه تهران در توسعه همه جانبه کشور از 
جمله »تأثیر در کمک به راهبری کشور«، »تأثیر در صیانت از 
فرهنگ، هنر و تاریخ«، »تأثیر در پیشبرد علم، فناوری، نوآوری 
و کارآفرینی«، »تأثیر در توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی« و 
»تأثیر در صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی« کشور ارائه 

شده است.
در حوزه معاونــت بین الملل، »ارتقای جایــگاه بین المللی 
دانشــگاه و حضور مؤثر در چرخۀ توســعه و ترویج علم و 
فناوری جهانی« محور اصلی فعالیت ها بوده اســت که این 
هدف، از طریق تالش برای ارتقا جایگاه دانشــگاه تهران در 
نظام هــای رتبه  بندی، حضور مؤثر در نهادها، ســازمان ها و 
اتحادیه های دانشگاهی مهم و تأثیرگذار، میزبانی از هیأت های 
علمی-تحقیقاتی دانشگاهی از کشورهای مختلف، تعامل با 
بازیگران بین المللی دانشگاهی و شبکه سازی علمی در سطح 
منطقه ای و بین الملل، به خصوص با اتحادیه اروپا، روسیه و 

چین دنبال شده است
در حوزه معاونــت اداری مالی، پیاده ســازی برنامه ها و 
سیاست های دانشگاه سبز، بازنگری آئین نامه مالی و معامالتی 
دانشــگاه و تصویب آن در هیأت امنا؛ حسابرسی و به روز 
کردن حساب های دانشگاه؛ بکارگیری سامانه تدارکات دولت 
)سامانه ستاد( به منظور شفاف سازی شیوه خرید و برگزاری 
مناقصات و مزایده ها؛ اصالح فرایند مالی کسب درآمد ارزی 
دانشــگاه، صورت برداری و پایش اطالعات سامانه اموال و 
ارزش گذاری آن و محاســبه اســتهالک اموال و راه اندازی 
حسابداری اموال دام و گیاهان و ورود بخشی از اطالعات در 
سامانه سنا؛ بکارگیری و استقرار ۱۱ سامانه های الکترونیکی 
دولت؛ توافق با شهرداری شهر قدس در مورد ۱5000 مترمربع 
زمین های شهر قدس )شهرک ابریشم( به منظور تغییر کاربری 
زمین به مســکونی و تجاری؛ اخذ موافقت وزارت مســکن 
و شــهر ســازی برای تأمین 600 واحد مســکونی در شهر 
جدید هشــتگرد و توافق اولیــه در خصوص واگذاری یک 
قطعه زمین به مســاحت 32 هکتار به منظور احداث شهرک 
سبز و عاری از آلودگی؛ از جمله مهم ترین دستاوردهای این 
حوزه محسوب می شود. نظارت و اجرای پروژه های متعدد 
عمرانی در دانشگاه با استفاده از ظرفیت شورای معماری، فنی 
دانشگاه و سیاست های دانشگاه سبز جهت اطمینان از توسعه 
زیرساخت های دانشــگاه با استانداردهای کیفی باال از دیگر 
فعالیت های این معاونت می باشد. عالوه بر کیفیت، مدیریت 

هزینه ها و زمان از دیگر اصول مورد توجه بوده است.
در حوزه معاونــت فرهنگی و اجتماعی، حمایت، هدایت 
و نظــارت بر فعالیت ۱۱۹ انجمن علمی دانشــجویی و 43 
کانون فرهنگی فعال، برگزاری ۱۸0 رویداد علمی-ترویجی و 
بیش از ۱50 فعالیت فرهنگی، انتشار 2۹0 نشریه دانشجویی، 
انتشار ۱60 نشریه الکترونیکی، تحت پوشش قراردادن 3۹۹5 
دانشجوی شــاهد و ایثارگر از جمله مهم ترین فعالیت های 
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این معاونت در ســال گذشته بوده است. همچنین، مدیریت 
موزه ها و فضاهای فرهنگی دانشگاه در شرایط اپیدمی کرونا 
از جمله »ایجاد تور مجازی ســیصد و شصت درجه«، »ثبت 
۱0 اثر از آثار موزه های نگارســتان و مقدم در فهرست آثار 
ملی ایران«، »تدوین اساسنامه شورای سیاستگذاری موزه های 
دانشــگاه تهران« و … نیز از جمله فعالیت های است که ذیل 

معاونت فرهنگی سامان یافته است.
در حوزه معاونت دانشــجویی، اجرای »طرح همدلی« با 
هدف حفظ پیوند مسئوالنه دانشگاه با دانشجو در شرایط 
دشوار ناشی از پاندمی کرونا با مشارکت 22700 دانشجو، 
اجــرای طرح »خوشــامدگویی« با هدف تســهیل فرآیند 
اجتماعی شدن »نو دانشــجویان« دانشگاه تهران، توجه به 
ســالمت روان در دوران کرونا با افزایش خدمات مشاوره 
برخط و تلفنی به میزان 2466 ساعت، از جمله فعالیت های 
مهم حوزه دانشجویی بوده است. همچنین برگزاری ۱۹5 
وبینار دانشــجویی، 62 وبینار تخصصی، تولید و انتشــار 
۱3۱ عنوان محتوای بهداشــت  روان، شناسایی مشکالت 
سالمت روان دانشــجویان از طریق طرح »پایش سالمت 

 ۱۱۹30 و  تحصیــل  حیــن  دانشــجوی   27304 روان« 
دانشــجوی ورودی ۹۹ و انجام مداخالت الزم، از جمله 
دیگر اقداماتی اســت که با هدف خدمت رســانی و ارتقا 
وضعیت مراقبتی آنها به دانشــجویان دانشگاه انجام شده 

است.
نوســازی و احداث فضاهای جدید خوابگاهی و ورزشــی 
با استفاده از اعتبارات دانشــگاه، خیرین و بنیادهای حامیان 
دانشــگاه، صنــدوق رفــاه دانشــجویان و وزارت عتف، 
ارتقاء کیفیــت کــم نظیــری را در حوزه فضاهــای اقامتی 

دانشجویان نوید می دهد.

در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی؛ احیا مجدد »اداره  
کل روابط عمومی« و ایجاد تحول کیفی در فرآیند اطالع رسانی 
فعالیت های دانشگاه مهم ترین اقدام صورت گرفته در یکسال 
گذشته بوده است. در همین راستا، راه اندازی پایگاه خبری-
تحلیلی دانشگاه تهران )news.ut.ac.ir( با هدف توسعه کمی 
و کیفی اطالع رسانی و تنوع بخشی به فرآیند اطالع رسانی؛ 
راه اندازی شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی رسمی دانشگاه 
تهران در اینســتاگرام، لینکدین، توئیتــر، یوتیوب، آپارات و 
ایتا؛ ایجاد #داشــبورد سازمانی دانشگاه تهران با هدف بهبود 
تعامل با رسانه های کثیراالنتشار، رصد جریان های رسانه ای و 
مانیتور شبکه های اجتماعی در ارتباط با فعالیت های دانشگاه 

تهران قابل ذکر است.
در حــوزه اداره کل حقوقی؛ »اخذ ســند تک برگی برای 
اراضی پردیس مرکزی دانشگاه تهران« پس از ۸6 سال، یکی 
از مهم ترین دستاوردهای نمادین این حوزه محسوب می شود. 
در کنــار آن، صیانت جدی از اموال و دارایی های دانشــگاه 
از جمله کســب ۱73 رأی از مجمــوع 220 رأی در مراجع 
قضائی به نفع دانشگاه تهران در دعاوی حقوقی مطروحه از 

سوی دانشگاه، موفقیت 7۹درصد در تمامی دعاوی »حقوقی 
و کیفری« و دعاوی »حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری« 
از دیگر اقداماتی است که نشان پویایی این حوزه در یکسال 

گذشته دارد.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان ابراز امیدواری کرده اســت 
که این گزارش بتواند بخشــی از انتظارات افکار عمومی و 
به خصوص خانواده بزرگ دانشــگاه تهران )همکاران محترم 
هیأت علمی و کارمندان، دانشجویان و دانش آموختگان عزیز 
و همچنین همه یاران و دوستداران دانشگاه تهران( را محقق 

کرده باشد.

در حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی 
احیا مجدد »اداره  کل روابط عمومی« 

و ایجاد تحول کیفی در فرآیند 
اطالع رسانی فعالیت های دانشگاه 
مهم ترین اقدام صورت گرفته در 

یکسال گذشته بوده است

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400

۸



گـــــــــــزارش های خبــــری

در اولین همایش علمی و جشنواره موزه های 
دانشگاهی کشور رئیس دانشگاه تهران: 

موزه های دانشگاهی بخشی از فرایند 
آموزش و پژوهش محسوب می شوند

در هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران: آموزش همچنان 

مهم ترین و باارزش ترین فعالیت دانشگاه 
محسوب می شود

گالری آثار وقفی استاد حسین محجوبی
 در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران 

راه اندازی شد

نخستین وبینار علمی مشترک دانشگاه 
تهران و دانشگاه تومسک روسیه

با هدف تبادل تجربیات در مواجهه با 
اپیدمی کرونا برگزار شد 



دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، با بیان 
اینکه آمــوزش همچنان مهم تریــن و باارزش ترین فعالیت 
دانشگاه ها محسوب می شود، گفت: »مسأله ای که دانشگاه را 
از ســایر نهادها متمایز می کند، همین حوزه آموزش است. 
اگر می گوییم آموزش محور همه چیز اســت، پس آموزش 
باید بتواند در همه حوزه ها مســئولیت بپذیرد. البته در مقابل 
بخش های دیگر دانشــگاه هــم باید خود را با این مســأله 
هماهنگ کند، چون اگر حوزه ای در دانشگاه به طور مستقل 
توانست کار خود را انجام دهد و با هیچ واحد دیگری ارتباط 

نداشت، باید گفت یک جای کار مشکل دارد«.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در هشتمین 
جشــنواره آموزش دانشگاه که 27 اردیبهشت۱400، با هدف 
تجلیل از پیشکسوتان، اعضای هیأت علمی برگزیده، مدیران، 
کارشناسان برتر حوزه آموزش و رابطین برتر مرکز آموزش های 
الکترونیکی برگزار شد، بیان کرد: »با توجه به شرایط ویژه ای که 
در آن قرار گرفته ایم، مطلبی را عنوان می کنم هر چند که به طور 
مداوم این مسأله طرح شده است، اما نیازمندیم با همفکری و 
متناسب با تحوالت این تغییرات را در دانشگاه پیگیری کنیم تا 
بتوانیم خود نیز بخشی از این رویدادهای جدید باشیم. پرسشی 
که طرح می شود این است که ارتباط آموزش با سایر بخش های 

دانشگاه و تحوالت جهانی چگونه است؟«.
وی افــزود: »ما همه قبول داریم که آموزشــی که امروز در 
اختیار ما قرار گرفته اســت با آموزشی که در گذشته بوده به 

لحاظ شــیوه، محتوا و فرایند تفاوت بسیاری دارد و توسعه 
تکنولوژی این تحوالت را بسیار سریع تر کرده است. زمانی که 
دوره های ارشد و دکتری رونق گرفت، پژوهش توسعه پیدا 
کرد و آموزش با پژوهش عجین  شــد. در این میان بسیاری 
از دانشــگاه ها بخش رساله را به پژوهش منتقل کردند و این 
مســئولیت را در این حوزه قرار دادند، ولی ما در دانشــگاه 

تهران معتقد بودیم که این هم قسمتی از آموزش است«.
رئیس دانشــگاه تهران با بیان اینکه مرزهای بین آموزش و 
پژوهش را بــه هر اندازه که می توانیم بایــد در هم تنیده و 
نزدیک کنیم، خاطرنشان کرد: »به همین دلیل دانشگاه حوزه 
معاونت پژوهشــی و تحصیالت تکمیلــی را یکی کرد، اما 
همچنان قواعد و قوانین نظارت را در حوزه آموزش قرار داد 
و امروز دانشــجوی ما وقتی وارد دانشگاه می شود، در تمام 
طول مسیر مسائل او توسط آموزش دنبال می شود، اگر چه از 

طریق پژوهشی مورد پشتیبانی قرار می گیرد«.
دکتر نیلی احمدآبادی با تبیین روند آموزش الکترونیکی در 
دانشــگاه تهران تصریح کرد: »در خصوص تجربه آموزش 
الکترونیکــی نیز بایــد گفت زمانی که دانشــگاه به این نوع 
آموزش با عنوان دانشگاه شماره دو، روی آورد، این رویکرد 
به صورت جدی شــکل نگرفت، به نحوی که توانســتیم در 
دوره های آموز ش  مجازی دانشجو جذب کنیم، ولی نتوانستیم 
این بخش را با سایر بخش های دانشگاه هماهنگ کنیم تا بر 
این اساس سیســتم یکپارچه ای ایجاد شود که این موضوع 

خود تبعات منفی زیادی را برای دانشگاه به همراه داشت«.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: »دانشجوی مجازی آن گونه 
که دانشجوی حضوری دانشگاه را حس می کرد نتوانست در 
این زمینه تجربه کســب کند و سیستم آموزشی ما هم خیلی 
درگیر این مسأله نشد. ولی امروز که آموزش الکترونیکی بخش 
اصلی و محوری دانشگاه را شکل می دهد، دغدغه اصلی همه 
ارکان دانشــگاه آموزش الکترونیکی است. در حال حاضر در 
همه سطوح دانشگاه، به دنبال اجرای هر چه بهتر این رویکرد 

هستیم و سیستم در حال یکپارچه شدن است«.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تدوین آئین نامه توانمندسازی 

در هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران:

آموزش همچنان مهم ترین و باارزش ترینآموزش همچنان مهم ترین و باارزش ترین
فعالیت دانشگاه محسوب می شودفعالیت دانشگاه محسوب می شود

آموزش الکترونیکی در حال حاضر دغدغه اصلی همه ارکان دانشگاه استآموزش الکترونیکی در حال حاضر دغدغه اصلی همه ارکان دانشگاه است
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اعضای هیأت علمی گفت: »هم اکنون حوزه های جدیدی در 
دانشگاه شکل گرفته است. زمانی حوزه فرهنگی به عنوان یک 
بخش جدا در دانشگاه مالحظه می شد، اما با تدوین »آئین نامه 
توانمندسازی اعضای هیأت علمی«، معاونت آموزش مدیریت 
این توانمندسازی را با دبیری معاونت فرهنگی بر عهده دارد. 
نظر دانشــگاه بر این بود که صرف داشــتن مدرک برای به 
عضویت درآمدن هیأت علمی کفایت نمی کند. اینکه شخصی 
دکترای تخصصی دارد، بدان مفهوم نیست که تمامی شرایط 
الزم را برای اجرای برنامه های آموزشی به دست آورده است، 

بلکه باید تجربه های دیگری نیز کسب کند«.
دکتر نیلی احمدآبادی نوآوری، فناوری و پارک علم و فناوری 
را به عنوان حوزه های جدید و از رویکردهای دانشگاه تهران 
برشمرد و افزود: »سال هاست که تالش می کنم پارک علم و 
فناوری همانند بقیه حوزه ها با ســایر ارکان دانشگاه عجین 
شود، یعنی یک مدیر گروه باید به اندازه افرادی که در پارک 
و مراکز نوآوری هستند اطالعات داشته باشد. همچنین بخشی 
از تربیت و آموزش دانشجویان باید در همین مراکز نوآوری 
شکل بگیرد. دانشجویان و فارغ التحصیالن باید روش کسب 
و کار و تبدیــل دانش به کســب و کار را بیاموزند، اگر این 
امکان در دانشــگاه برای آنها فراهم نشود، پس کجا باید در 

این زمینه ها تجربه کسب کنند«.
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 
کرد: »آموزش بر اســاس محورهای اصلــی، یعنی ورودی، 
خروجی، نتیجه و تأثیر اســت، اما در این زمینه نباید صرفًا 
به خروجی فکر کنیم، بلکه باید به نتیجه خروجی و تأثیر آن 
هم فکر شــود. دلیل آن هم بر این اساس است که دانشگاه 
با مفاهیمی همچون »دانشــگاه کارآفرین« و »دانشگاه نسل 
چهار« در حال توسعه سیستم های خود است و اگر می گوییم 
آموزش محور همه چیز است باید بتواند در همه این حوزه ها 
نیز مسئولیت بپذیرد، البته در مقابل واحدهای دیگر دانشگاه 
هم باید بتوانند خود را با این مسأله هماهنگ کند، چون اگر 
یک حوزه ای در دانشگاه به طور مستقل توانست کار خود را 
انجام دهد و با هیچ واحد دیگری ارتباط نداشت، باید گفت 

یک جای کار مشکل دارد«.
وی با تأکید بر اهمیت توســعه رشــته های بین رشــته ای و 
استفاده دانشجویان از ظرفیت های دانشگاه خاطرنشان کرد : 
»خوشبختانه معاونت آموزشی در این حوزه اهتمام بسیاری 
داشته است. همچنین واحدهای دیگر دانشگاه هم این مسأله 
را مــورد توجه قــرار داده اند، اما از آنجایــی که گروه های 
آموزشی پایه اصلی دانشــگاه هستند، اگر گروه ها و استادان 

ما با این مفاهیم و نگاه همراه نشــنود آن اتفاق رخ نخواهد 
داد، یعنی امروزه استادی که سر کالس می رود باید به حوزه 
پژوهش مســلط باشــد، در زمینه نوآوری اطالعات کافی و 
به روز ارائه دهد، فضای دانشگاه را بشناسد، با آینده علم در 
دنیا آشنا باشد و تحوالت جهانی را بشناسد، اگر این مسائل 
را درک نکنیم با سرعتی که در تحوالت دنیا در حال جریان 

است، عقب خواهیم ماند«.
دکتر نیلی احمدآبادی تاکید کرد: »همان گونه که امروز بحث 
شخصی  سازی در همه فرایندها و محصوالت مطرح می شود، 
امکان دارد آموزش هم در آینده به شدت شخصی سازی شود 
و فرد بتواند در هر گوشه دنیا نیازهای خود را در مؤسساتی 
و با شیوه های محدودتر فراگیرد. امروز در دانشگاه احساس 
می کنیم با فرایند آموزش هــای الکترونیکی و تلفیقی که در 
آینده خواهیم داشت، بسیاری از فضاهای فیزیکی ما در قالب 
کالس ها هم دیگر بر اساس سرانه به این شیوه مورد احتیاج 
نخواهد بــود. باید از این فضاها در جهت تحقق دانشــگاه 
کارآفرین و نسل چهار استفاده کنیم و همراهی و عمدتاً تفکر 
و دانش بدنه اصلی دانشــگاه که هیأت علمی، دانشجویان و 
کارمندان هستند را در خدمت تحوالت قرار دهیم تا دانشگاه 
بتواند همچنان نقش پیشرو و تحول آفرین خود را در صحنه 

علمی و بین المللی ایفا کند«.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان ضمن تبریک به پیشکسوتان 
افزود: »ما دوســت داریم در خدمت این عزیزان باشــیم تا 
بتوانیم از ســخنان و تجربه های آموزنده آنان بهره مند شویم. 
خدمت استادان برگزیده مدیران و کارمندان تبریک می گویم. 
اگر دانشــگاه تهران در این دوران کرونا موفق بود به واسطه 
همتی است که از سوی همه ارکان آن صورت گرفته است، 
این همدلی و حضور بی ســابقه بود و یک بار دیگر نشان داد 

دانشگاه تهران، دانشگاه بزرگی است«.
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دکتر سید حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران، با 
اعالم رضایت ۸0 درصدی دانشــجویان از کیفیت آموزشی 
گفت: »در بحــران کرونا همت و توجــه ویژه همه ارکان 
دانشــگاه، منجر شــد تا چرخ آموزش همچنان بچرخد و 
در جریان باشــد و فعالیت های آموزشی و اجرایی دانشگاه 
در این حوزه متوقف نشــود، هر چند ممکن اســت بحث 
کیفیت آموزش تحت تأثیر این بحران واقع شــود، اما طبق 
نظرســنجی آذرماه ۹۹ رضایتمندی دانشــجویان از کیفیت 

آموزشی دانشگاه حدود ۸0 درصد بوده است«.
در هشــتمین جشــنواره آموزش دانشــگاه تهران که 27 
اردیبهشت۱400، با حضور رئیس دانشگاه تهران و منتخبان 
برگزار شــد، دکتر سید حسین حســینی، معاون آموزشی 
دانشگاه، با گرامی داشت یاد و خاطره استادان فقید دانشگاه 
جشــنواره آموزش را فرصتی را دانســت تا ضمن تکریم 
جایگاه علم و عالم، توجه به فعالیت های اصلی دانشــگاه، 
یعنی آموزش و سرآمدی آموزش نیز جلب شود و ادامه داد: 
سرآمدی آموزش خود مستلزم نظامی نوین، پویا، خالق و 
به روز است. وظیفه سنگین همه ارکان دانشگاه این است تا 
دانشگاه تهران را همچنان به عنوان دانشگاه سرآمد آموزش 

کشور نگه دارند.
وی با اشاره به گزارش پایگاه استنادی جهان اسالم در زمینه 
جایگاه و ارزیابی شاخص های دانشگاه ها خاطرنشان کرد: 
»بر اســاس این گزارش دانشگاه تهران با توجه به شاخص 
آموزشــی همچنان رتبه نخست کشــور را دارد که برای ما 
مایه افتخار است که دانشگاهی توانسته نزدیک به ۹0 سال 
این ســرآمدی را برای خود حفظ کند، بر این اساس وظیفه 
همه ما در مقابل حفظ، تداوم و ارتقا کیفیت آموزش بسیار 

سنگین است«.
دکتر حســینی با بیان اینکه تالش همه ارکان دانشــگاه بر 
این اســت تا برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه 
اقدام های الزم را صورت دهند، افزود: »توجه ویژه دانشگاه 
در چند ســال اخیر به حــوزه بین رشــته ای را می توان از 
اقدام هایی برشــمرد که از سوی معاونت آموزشی دانشگاه 
انجام گرفته اســت. تدویــن برنامه هایی بــا رویکردهای 
بین رشــته ای منجر شــد تا عناوین بسیار خوبی در شورای 
برنامه ریزی دانشگاه به تصویب رسد که البته بخش هایی از 
آن نیز در شــورای برنامه ریزی وزرات علوم تصویب شده 

است«.

معاون آموزشی دانشگاه اعالم کرد:  

رضایت ۸۰ درصدی دانشجویان از کیفیت آموزش در دانشگاه تهران

در هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
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معاون آموزشی دانشگاه در ادامه ایجاد فضای آموزش برای 
دانشــجویان در حوزه بین رشــته ای را از جمله نکات قابل 
توجه دانست و عنوان کرد: »در گذشته و در زمینه برگزاری 
دوره های کهاد دانشــگاه فعالیت هایی را داشته است و در 
ســال های اخیر این برنامه ها با وســعت بیشتری در حال 
اجراست. اقدامی که در سال های اخیر صورت گرفته توجه 
به اجرای رشــته ها با مدل دووجهی بوده اســت که براین 
اســاس برای همه دانشجویان دانشــگاه تهران شرایطی را 
فراهم کردیم تا در چهارچوب برنامه های مصوبی که دارند 
بتوانند از رشــته های دیگر هم واحــد اخذ کنند و آموزش 
ببینند. مطابق آئین نامه، دانشجویان می توانند ۱5تا 20 واحد 
درســی را در رشــته های دیگر بگذرانند که اجرای آن از 
اســفند سال گذشته آغاز شــده و ۸0 برنامه از ۱00 برنامه 
کارشناسی طبق این مدل مورد بازنگری قرار گرفته است«.

وی تشــویق و تسهیل فعالیت های بین رشــته ای را از دیگر 
اقدام های صورت گرفته توصیف کرد و گفت: »بر اســاس 
مصوبه ای که هیأت ممیزه دانشــگاه تهران در این خصوص 
داشــته اســتادان می توانند با دانشــگاه های دیگر داخلی و 
همچنین دانشــگاه های خارجی پایان نامه هایی را به صورت 
مشترک داشته باشند، این مسیر و این گونه اقدام ها می تواند در 

ارتقای کیفی آموزش دانشگاه تهران بسیار مؤثر واقع شود«.
دکتر حســینی در ادامه ســخنان خود با اشاره به مجموعه 
فعالیت هــای صورت گرفتــه در حوزه اجرایــی معاونت 
آموزشــی تصریح کرد: »یکی از این مسائل تنقیح، اصالح 
و بازنگری مقررات آموزشــی در دانشــگاه تهران بوده که 
مدت ها طول کشیده و ثمره آن به صورت کتابی منتشر شده 
و در این مراســم رونمایی خواهد شــد. دانشگاه تهران در 
طــول قدمتی که دارد قوانین و مقررات بســیاری را وضع 
کرده اســت، این بازنگری کار بســیار دشواری بوده که به 
همت معاونان آموزشــی واحدها و ستاد به سرانجام رسیده 
اســت. همچنین در حوزه قوانیــن و مقررات هیأت علمی 
نیز همین مباحث مطرح بوده اســت، آئین نامه اســتخدامی 
دانشگاه نیاز به بازنگری جدی داشته که این اقدام انجام شد 
و تمامی پیوســت های آئین نامه آموزشی و مقررات خاص 
دانشــگاه تهران در خصوص ارتقا و ترفیع مورد بازنگری 

قرار گرفته است. 
خوشــبختانه این بخش هم که به صورت یک کتاب تدوین 

شده امروز به رونمایی خواهد رسید«.
معاون آموزشــی دانشــگاه با تاکید بر اینکه سامانه سپاری 
فعالیت های آموزشی دانشــگاه که در سال های اخیر مورد 

توجه قرار گرفته کار بســیار مغتنم و با ارزشی بوده است 
افــزود: » در دورانی که موضوع کرونــا پیش آمد، اگر این 
اقدام ها در زمان خود انجام نمی شــد، بسیاری از فعالیت ها 
تحت تأثیر ایــن بحران قرار می گرفت. در دوران کرونا نیز 
که در حال حاضر دانشــگاه سه ترم درگیر آن است، همت 
و توجه ویژه همه ارکان دانشگاه که جای قدردانی و تشکر 
دارد، منجر شــد تا چرخ آموزش همچنــان بچرخد و در 
جریان باشــد و فعالیت های آموزشی و اجرایی دانشگاه در 
این حوزه متوقف نشود، هر چند ممکن است بحث کیفیت 
آمــوزش تحت تأثیر بحــران کرونا قرار گرفته باشــد. در 
فروردین و اردیبهشت ۹۹ طبق نظرسنجی که از دانشجویان 
به عمل آمد رضایتمنــدی آنها حدود 3۸ درصد بود، اما در 
آذرماه همان ســال این رضایت مندی به حدود ۸0 درصد 

رسیده است«.

دکتر حسینی در پایان خاطرنشــان کرد: »امیدوارم وزارت 
بهداشــت و درمان موضوع واکسیناســیون دانشــجویان، 
اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشــگاه ها را در اولویت 
قرار دهد تا ما در مهر ماه آینده شاهد حضور دانشجویان و 
برگزاری کالس های حضوری باشیم. در این فرصت به همه 

برگزیدگان به ویژه استادان پیشکسوت تبریک می گویم«.
در بخش دیگری از مراســم هشتمین جشــنواره آموزش 
دانشگاه تهران، دکتر حسن ابراهیمی، مدیر کل برنامه ریزی 
و نظارت آموزشــی دانشگاه با اشاره به برگزاری دوره های 
مختلف جشــنواره آموزش گفت: »اولین جشنواره آموزش 
در ســال ۱3۸۹ برگزار شــد که از۱6 عضــو هیأت علمی 
دانشگاه تقدیر شد. در ســال ۱3۹2 البته با وقفه ای دومین 
جشــنواره برگزار شــد که 52 نفر تقدیر شدند. در سومین 
جشــنواره آموزش در ســال ۱3۹5 نیز از 45 عضو هیأت 

در دوران کرونا نیز که در حال حاضر 
دانشگاه سه ترم درگیر آن است، همت 

و توجه ویژه همه ارکان دانشگاه که جای 
قدردانی و تشکر دارد، منجر شد تا چرخ 

آموزش همچنان بچرخد و در جریان باشد 
و فعالیت های آموزشی و اجرایی دانشگاه در 

این حوزه متوقف نشود
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علمی و همچنین برای نخســتین بار از مدیران آموزشــی 
قدردانی شد«.

وی افزود: »در چهارمین جشنواره در سال ۱3۹6، 46 عضو 
هیأت علمی و ســه مدیر آموزشی و در پنجمین جشنواره 
در ســال ۱3۹7، 42 عضو هیأت علمی، چهار مدیر و برای 
نخستین بار هفت نفر از کارشناسان معرفی و تقدیر شدند. 
در ششمین جشنواره ســال ۱3۹۸، 45 عضو هیأت علمی، 
ســه مدیر و ۹ کارشناس و همچنین در سال ۱3۹۹ هفتمین 
جشــنواره نیز از 33 عضو هیأت علمی و یک مدیر تقدیر 

به عمل آمد«.
دکتر ابراهیمی افزود: »تقدیر از پیشکســوتان که از ســال 
پنجم آغاز شــده است یکی از افتخارات جشنواره آموزش 
محسوب می شود. اســتادانی با تجربه های گرانبها که پس 
از بازنشســتگی باید مورد توجه قرار می گرفتند. در ســال 
۹5 از هر کمیســیونی یک نفر انتخاب شــد و هفت استاد 
پیشکســوت تقدیر شدند. امسال هم این توفیق را داریم که 
از زحمات هفت پیشکسوت دانشگاه تهران قدردانی کنیم«.
مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشــی دانشــگاه با بیان 
اینکه اقدام های الزم برای برگزاری این جشــنواره از سال 
گذشــته آغاز شده بود،  افزود: »امســال توفیق داریم که از 
هفت پیشکســوت، 33 عضو هیأت علمی برگزیده، چهار 
مدیر آموزشــی و ۹ کارشــناس برتر آموزشی تقدیر کنیم. 
در جشــنواره امسال از زحمات کسانی که در دوران کرونا 

در امر آموزش کمک کرده اند نیز قدردانی خواهد شد. این 
پیشــنهاد در هیأت رئیسه دانشــگاه مورد تأیید قرار گرفت 
و بر اســاس آن ۸ نفر از رابطان ســامانه های دانشــگاه که 
از ســوی مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی معرفی 

شدند، تقدیر خواهند شد«.
در ادامه این جشــنواره دکتر ســید محمد میرکمالی، استاد 
پیشکســوت دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی و دکتر 
اصغر ســاعد سمیعی، استاد پیشکســوت پردیس هنرهای 
زیبــا، با رویکرد مباحث آموزشــی و جایگاه معلم به ایراد 

سخنرانی پرداختند.
همچنیــن محمد قوشــچییان، دبیر مجمــع انجمن علمی 
دانشجویان دانشــگاه، فعالیت ها و اقدام های صورت گرفته 
این انجمن را تبیین کرد. دکتر سید امید فاطمی، رئیس مرکز 
یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانشــگاه، نیز سخنان خود 
را با عنوان »یادگیری الکترونیکی پیشــران آموزش آینده« 

ارائه داد.
رونمایــی از کتاب »آئین نامه هــای اعضای هیأت علمی« و 
کتاب »آئین نامه ها و مقررات آموزشــی« از دیگر برنامه های 

این جشنواره بود.
در پایان هشــتمین جشــنواره آموزش دانشــگاه تهران از 
پیشکســوتان، اعضای هیــأت علمی برگزیــده، مدیران، 
کارشناســان برتــر حوزه آمــوزش و رابطیــن برتر مرکز 

آموزش های الکترونیکی تقدیر شد.
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دکتر نجفقلی حبیبی
دکتر سیدمحمدمهدی کیایی

دکتر باریس مجنونیان
دکتر علی عزیزی

دکتر سیدمحمد میرکمالی
دکتر عبدالرحیم جواهریان
دکتر اصغر ساعد سمیعی

مریم غاضری
دکتر بیتا مشایخی

دکتر مصطفی صالحی
دکتر زهره عزیزی

دکتر الیاس سلطانی
دکتر محمدامین خراسانی
دکتر مجید جاللی فراهانی
دکتر حسن جعفری تبار

دکتر سیداحمد موثقی گیالنی
دکتر غالمرضا عبداله پور

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

فاطمه گلینی
سید محمد رضائی
سید جالل سیدی
زهره پناهی زاده
نرگس مرادی

انام اله اسماعیلی
نرگس دانسفهانی

الهام نظری
مریم اصغری

فرناز طالبی بیدهندی
علی خیری

سمیه زارع هرفته
بهاره دهفولی

فاطمه محمودی زاده
پریسا نقی خانی
علیرضا دانه کار
طاهره صالحی

هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران با معرفی برگزیدگان این 
جشــنواره در حوزه »برگزیدگان پیشکسوت«، »برگزیدگان هیأت 
علمی«، »برگزیدگان مدیر«، »برگزیدگان کارشناس« و »برگزیدگان 

رابط مرکز یادگیری الکترونیک« به کار خود پایان داد.
آنچه در ادامه می آید، معرفی برگزیدگان هشتمین جشنواره آموزش 
دانشگاه تهران است که صبح امروز، دوشنبه برابر با ۲۷ اردیبهشت 

ماه، در تاالر دهشور پردیس علوم برگزار شد.

معرفی برگزیدگان هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

پیشکسوتان آموزشی برگزیده هشتمین 
جشنواره آموزش دانشگاه تهران

مدیران برگزیده هشتمین جشنواره 
آموزش دانشگاه تهران

اعضای هیأت علمی برگزیده هشتمین 
جشنواره آموزش دانشگاه تهران

کارشناسان برتر حوزه آموزش 
هشتمین جشنواره آموزش

رابطین برتر مرکز یادگیری الکترونیکی 
هشتمین جشنواره آموزش

دکتر هادی ویسی
دکتر مسعود غالمعلی لواسانی
دکتر ایمان منسوب بصیری

دکتر محمدجالل عباسی شوازی
دکتر ابراهیم کالنتری

دکتر محمدرضا تقی زاده یزدی
دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی

دکتر احمد امیری
دکتر سیامک یاسمی

دکتر محمدحسین کریمی جعفری
دکتر اصغر طارمیان
دکتر علی عبادی

دکتر محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی
دکتر علیرضا بندانی
دکتر محمد میره ای

دکتر غالمرضا جندقی
دکتر مهدی عظیمی

دکتر محمدرضا ترکی
دکتر علی الفت

دکتر فتحیه فقیه خراسانی
دکتر رضا رفیعی دهخوارقانی

دکترمریم مهنما
دکتر سیدعلی سیدابراهیمی

دکتر جمشید محمدی روشنده
دکتر محمد محمدی خاناپشتانی

دکتر آذین موحد
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دکتر سعید حبیبا، معاون دانشــجویی دانشگاه، با بیان اینکه 
خوابگاه ها آمادگی اسکان دانشجویان برای گذراندن دروس 
عملی را دارند، گفت: »اداره کل امور خوابگاه ها آمادگی دارد 
تا با برنامه ریزی اداره کل آموزش دانشــگاه شــرایط اسکان 
دانشــجویان برای گذراندن دروس عملی به صورت فشرده 
را مشــابه ســال تحصیلی قبل فراهم آورد. در عین حال بر 
اساس بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان امکان مهمان 
شدن دانشجویان در دانشگاه های نزدیک محل زندگی برای 

گذراندن دروس عملی نیز فراهم شده است«. 
در نشســت معاونان دانشجویی دانشــکده ها و پردیس های 
دانشــگاه تهران که 2۸ اردیبهشــت۱400به صورت مجازی 
برگزار شد، دکتر ســعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه، 
ضمن تشــکر از زحمات معاونان و همــکاران حوزه های 
دانشــجویی در دوران شــیوع ویروس کرونا، گزارشــی از 
مباحث طرح شــده در نشســت معاونان دانشجویی سراسر 
کشــور ارائه کرد که ۱3 بهمن ۱3۹۹ با حضور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری برگزار شده بود. بحث اهمیت استقالل 
مالی حوزه دانشجویی دانشــگاه ها، شیوه آموزش و اسکان 
دانشجویان در سال تحصیلی ۱40۱-۱400 و بودجه سال آتی 

تغذیه از جمله موارد طرح شده در این گزارش بود.
دکتر حبیبا در ادامه ســخنان خود درباره اســکان و آموزش 
دانشــجویان گفت: »در این مقوله تابع تصمیمات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا هستیم، متأســفانه بر اساس گزارش وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، در آستانه پیک چهارم 
شیوع کرونا قرار گرفته ایم، لذا آموزش در نیمسال دوم تحصیلی 
۱400-۱3۹۹ برای مقاطع مختلف به ویژه دانشجویان مقطع 

کارشناسی همچنان به صورت مجازی خواهد بود.
وی افــزود: »در حــال حاضر صرفاً به دانشــجویان مقاطع 
تحصیالت تکمیلی که تصویب پروپــزال کرده اند و نیاز به 
حضور فیزیکی در آزمایشگاه، مزرعه، بیمارستان و … را دارند 
و استادان راهنما و رئیس دانشکده آنها این الزام را تشخیص 

می دهند، اجازه اسکان در خوابگاه ها را خواهیم داد«.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه حفظ سالمتی 

دانشــجویان برای دانشگاه در اولویت نخســت قرار دارد، 
خاطرنشــان کرد: »باید بپذیریم مشــکالت و آثار مترتب از 
ویروس کرونا کل جهان را درگیر کرده اســت و بسیاری از 
تبعات آن از دســت ما خارج اســت، ولی باید تالش کنیم 
ضمن حفظ سالمتی دانشــجویان بین ظرفیت ورودی ها و 
میزان فارغ التحصیالن تعادل برقرار کنیم و در این زمینه وجود 

وحدت رویه بین دانشکده ها و پردیس ها ضروری است«.
در ادامه معاونان دانشجویی دانشکده ها و پردیس ها، مشکالت 
و مســائل پیش آمده در حوزه دانشــجویی در دوران شیوع 
کرونا را مطرح کردند. نگرانی از عدم توازن بین ورودی های 
دانشــگاه ها و میزان فارغ التحصیالن در سال کرونایی، عدم 
وجود وحدت رویه در اجرای سیاســت های دانشــگاه در 
دانشکده ها، مشکالت بخشنامه لغو تعهد آموزشی و اسکان 
دانشجویان از جمله موضوعات مطرح شده از سوی معاونان 

دانشجویی دانشکده ها بود.
در انتهای جلســه نیــز مدیران حوزه معاونت دانشــجویی 
دانشــگاه گزارش مختصری در خصوص اقدامات صورت 
گرفته در ســال کرونایی ارائه دادند که از مباحث طرح شده 
می توان به بازســازی و بهســازی خوابگاه های سطح شهر، 
ساخت یک مجموعه فرهنگی ورزشی در خوابگاه های سطح 
شهر، ساخت خوابگاه اســتعداد درخشان در کوی دانشگاه، 
تدوین دستورالعمل های کرونا توسط ستاد کرونای دانشگاه، 
راه اندازی واحد نمونه گیری تســت pcr و تســت ســریع 
تشخیص کرونا توســط مرکز بهداشت دانشگاه، بازدیدهای 
دوره ای کارشناســان بهداشــت از فضاهای دانشگاه، تمدید 
بیمه حوادث دانشــجویان مثابه ســالیان گذشته به رغم عدم 
حضور دانشــجویان در دانشگاه، توســعه برنامه های مرکز 
مشــاوره دانشگاه در ایام ترم کرونایی، ارائه خدمات مشاوره 
غیر حضوری، اجــرای طرح همدلی، برگزاری تعداد زیادی 
وبینار آموزشــی برای دانشجویان، کارشناسان مراکز مشاوره 
و اعضای هیأت علمی دانشگاه، توسعه خط تلفنی مشاوره، 
انتشار گاهنامه معلم مهر با جامعه هدف اعضای هیأت علمی 

و وام های دانشجویی اشاره کرد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران:

خوابگاه ها آمادگی اسکان دانشجویان برای گذراندن دروس عملی را دارند
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دکتر محمــود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، با 
بیان اینکه موزه های دانشــگاهی بخشــی از فرایند آموزش 
و پژوهشــی محسوب می شــوند، تأکید کرد: »موزه ها باید 
برای دانشــجو آموزش را عملی تر، ملموس تر و پژوهش ها 
را کاربردی تر کنند. بنابراین وقتی موزه ها در دانشــگاه وارد 
می شوند با پشتوانه علم و دانش و بودن افرادی که جویای 
علم هســتند باید کاربرد مضاعف تری داشــته باشــند. از 
موزه ها باید به عنوان یک زبان جدید برای گفتمان با جامعه 
اســتفاده کنیم، حضور جامعه در دانشگاه از مسیر موزه یک 
فضای جدیدی را برای دانشگاه برای تعامل با جامعه ایجاد 

می کند«.
رئیس دانشــگاه تهران در افتتاحیــه اولین همایش علمی و 
جشنواره موزه های دانشگاهی کشور که 26 اردیبهشت۱400، 
در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: »به 
اشتراک گذاشتن دانش و بهره برداری از دیدگاه ها و نظرات 
ارائه شــده، فلسفه برگزاری چنین نشســت هایی است. با 
فضای گفتمانی که در این شــرایط ایجاد می شود باید سعی 
کرد تا شــبکه های سازنده گســترش پیدا کند. امیدوارم که 
ایــن کنفرانس با حضور فعال متخصصــان ذیربط به نتایج 
مهم و ملموســی دســت یابد، ما هم در دانشگاه تهران به 
منظورتحقق اهداف چنین نشســت هایی تمامی تالش خود 

را خواهیم کرد«.
وی افزود: »حضور مسئوالن و صاحب نظران قوت قلب و 
پشتوانه ای برای نتایجی است که در نشست های این همایش 
گرفته خواهد شد، البته امید دارم دستاوردهای آن به مرحله 
اجرا درآید. در دانشــگاه تهــران معتقدیم که برای مباحث 
مکتوب شــده باید در ابتدا برنامه اجرایی تدوین شود و در 
نهایت این برنامه ها به مرحله اجرا برســند. طرح بحث ها و 
گفت وگو در زمینه های مختلف نخســتین گام است و عدم 
تعهد به آنها همواره می تواند نتایج معکوســی را به همراه 

آورد«.
رئیس دانشــگاه تهــران با بیان اینکه شــاید بتوان گفت از 

جهاتی موزه های دانشــگاهی با دیگر موزه ها تفاوت دارند، 
خاطرنشــان کرد: »اگرچه موزه ها مکان و شــیوه ای برای 
نگهداری اقالم، دستاوردها و نشــانه های ارزشمند جامعه 
هســتند، اما قاعدتًا موزه در دانشــگاه بخشی از آموزش و 
مدارک پژوهشــی محسوب می شــوند. موزه ها باید برای 
دانشــجو آموزش را عملی تر، ملموس تــر و پژوهش ها را 
کاربردی تــر کنند. بنابراین وقتی موزه ها در دانشــگاه وارد 
می شوند با پشــتوانه علم و دانش و افراد جویای علم باید 

کاربرد مضاعف تری داشته باشند«.
دکتــر نیلی احمدآبادی با عنوان اینکه در دانشــگاه باید به 
عمق آنچه در یک موزه اســت و می تواند گذشــته ما را به 
روز متصل کند اهمیت داد، تاکید کرد: »موزه ها باید بتوانند 
بخشی از همان مدیریت دانشی را به گونه ای شکل دهند که 
امروز خیلی مطرح است. مدیریت دانش می گوید هر آنچه 
دارید مکتوب کنید، در شــبکه ها قرار دهید و به اشــتراک 
بگذارید و موزه یکی از بهترین شــیوه ها برای دستیابی به 
همین موضوع اســت. حال اگر بخواهیم فقط به موزه های 
دانشــگاه تهران بپردازیم، باید گفت بــه جز موزه های باغ 
نگارستان و مقدم سایر موزه های دانشگاه در تله ساختار و 

بوروکراسی افتاده اند«.
وی در ادامه ســخنان خود با انتقاد از اینکه در حال حاضر 

در اولین همایش علمی و جشنواره موزه های دانشگاهی کشور
رئیس دانشگاه تهران:

موزه های دانشگاهی بخشی از فرایند آموزش و پژوهش 
محسوب می شوند

از موزه ها باید به عنوان یک زبان جدید برای گفتمان سازی در جامعه استفاده کرداز موزه ها باید به عنوان یک زبان جدید برای گفتمان سازی در جامعه استفاده کرد
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شــرایط موزه ها به گونه ای است که دانشــجویان و مردم 
از امکانــات بهره ای نمی گیرند افزود که با توجه به شــعار 
مســئولیت اجتماعی و تعامل دانشــگاه و جامعه که امروز 
در دانشــگاه بسیار پررنگ است، به دنبال این هستیم که از 
موزه به عنوان یک زبان جدید برای گفتمان با جامعه استفاده 

کنیم«.
رئیس دانشــگاه تهران با بیان اینکه پشتوانه علمی دانشگاه 
می تواند به ارتقا علمی و فرهنگی بیشتر جامعه کمک کند، 
گفت: »در این خصوص تفکرات بســیاری صورت گرفته 
است که چگونه می توانیم شرایطی فراهم آوریم تا موزه هایی 
همچون موزه باستان شناســی دانشگاه که گنجینه بزرگی از 
نتایج کاوش ها و دستاوردهای استادان همین دانشگاه است 
را به سطح دسترسی برسانیم تا جامعه بتواند از آن بهره مند 
شود. محدودیت فضا فرایندی که بتوان این شرایط را فراهم 
کرد و به گونه ای مســائل امنیتی، این امکان را محدود کرده 
است، البته طرح هایی داریم که با مشارکت بخش خصوص 

قرار است تحوالتی ایجاد شود«.
دکتــر نیلی احمدآبادی با اشــاره به راه انــدازی موزه علم 
با کمک خیرین دانشــگاه تهران افزود: »مســأله ای که فکر 
می کنم شــاید بتواند این زنجیره را کامل تر کند و همه این 
فرایندهــا را بهتر در مدار قرار دهد، موزه علمی اســت که 
دانشــگاه تهران با کمک خیرین در دست احداث دارد. این 
موزه ظرفیت فوق العاده ای را ایجاد خواهد کرد و با توجه به 
نقش تعاملی موزه که از دایره حفظ و نگهداری اشیا خارج 
می شود می تواند زنجیره موزه های دانشگاه را در حوزه های 
مختلف علم، فرهنگ، هنر، مهندســی و کشاورزی تکمیل 

کند. امیدوارم این پروژه هر چه زودتر به ســرانجام برسد، 
البته این نافی اقدامات ما در حوزه های دیگر و اســتفاده از 
ســایر ظرفیت ها به هیچ عنوان نخواهــد بود، اما یک ارتقا 

بسیار اساسی را شکل خواهد داد«.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: »حدود پنج سال 
اســت که دانشگاه درگیر مســأله احداث این پروژه است 
که امیدوارم با همکاری نهادها و مســئوالن ذیربط این کار 
ارزشمند به انجام رسد. تحقق این طرح می تواند به گونه ای 
مفهوم موزه دانشــگاهی را متحول کنــد و نقش تعامل با 
جامعه و ایجاد زنجیره بین حوزه های مختلف را شکل دهد. 
من از همه همکاران و کسانی که در برگزاری این همایش 
مشارکت داشته اند و به ویژه دکتر سرسنگی قدردانی می کنم. 
شاید الزم باشد در آینده یک اتحادیه موزه های دانشگاهی 
شــکل بگیرد، اگر ایــن اتحادیه در ایران راه اندازی شــود 
می تواند به اتحادیه جهانی نیز متصل شــود تا ما بتوانیم از 
ظرفیت های بین المللی بیشتر استفاده کنیم، البته این موضوع 

باید بیشتر بررسی شود«.
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دکتر سرسنگی، رئیس همایش: 

موزه های دانشگاهی باید برای استفاده عموم مردم قابل دسترس باشد
دانشگاه تهران بیشترین موزه ها را در بین دانشگاه های کشور دارد

دکتر مجید سرســنگی، رئیس همایــش، نیز در ابتدای این 
مراسم گفت: »بحث موزه های دانشگاهی به اندازه ای واضح 
است که شاید ضرورت نداشته باشد در خصوص برگزاری 
این همایش ســخنی بگویم. دانشــگاه تهران بدون شــک 
بیشترین موزه ها را در بین دانشــگاه های کشور دارد، البته 
در کنار یادآوری های رئیس محترم دانشگاه تهران احساس 
ما نیز بر این بود که باید موزه ها را بیشــتر قابل دسترس و 

استفاده برای عموم مردم جامعه کنیم«.
وی با اظهار اینکه موزه های ارزشــمندی در دانشگاه تهران 
اســت، افزود: »اما باغ موزه نگارســتان و مقدم طبیعتًا بعد 
فرهنگی و هنری بیشتری دارند. موزه های تخصصی بسیار 
خوبی در دانشکده ها و پردیس های مختلف دانشگاه وجود 
دارد. تفکر ما بر این بود که بر روی این مســأله بیشتر باید 
کار شــود تا اقشــار مختلف بتوانند از این حوزه بهره مند 
شــوند. کارهای خوبــی در این زمینه انجام شــده، به ویژه 
تشکیل شــورای عالی سیاست گذاری در حوزه موزه ها که 
به ریاست رئیس محترم دانشگاه تهران و بخش عمده ای از 
کسانی تشکیل شده است که مرتبط با موزه های دانشگاهی 
هستند. برنامه های مختلفی هم طراحی شده که یکی از این 

برنامه ها برگزاری این همایش بوده است«.
دکتر سرسنگی تاکید کرد: »دانشگاه بر اساس مسئولیت اجتماعی 
که دارد این برنامه را به صورت ملی برگزار کرده است تا بر این 
اساس این فرصت را فراهم کند تا همه دانشگاه های کشور که 
در حوزه موزه داری دانشگاهی فعالیت می کنند بتوانند در این 

برنامه شرکت کنند. این همایش به همت همکاران طراحی و 
برگزار شــده است و امیدوارم که آثار خیر آن بتواند در بحث 

موزه داری در کشور تأثیرگذار باشد«.
رئیس همایش با بیان اینکه اولین همایش علمی و جشنواره 
موزه های دانشگاهی کشور در دو بخش طراحی شده است، 
گفت: »در نظر داشــتیم در فضای باز باغ نگارســتان غرفه 
ایجاد کنیم تا از دانشــگاه های مختلف کــه موزه دارند نیز 
برای حضور دعوت به عمل آوریم، اما مســائل کرونا مانع 
از این اقدام شــد. جشــنواره شــامل دو بخش مسابقه در 
حوزه های عکاسی، نقاشی، فیلم کوتاه و ادبیات و همچنین 
بخش علمی است که تعداد قابل توجهی مقاله به دبیرخانه 
رسیده است که از این بین تعدادی مقاله ارائه خواهد شد«.
وی در پایان ســخنان خود خاطر نشان کرد: »از برگزاری این 
برنامه خشــنودم و در این فرصت از رئیس و هیأت رئیســه 
محترم دانشگاه، همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، دانشگاه های 
مختلف کشور شــهرداری تهران، وزارت میراث فرهنگی و 

گردشگری و همکاران معاونت تشکر و قدردانی می کنم«.
در افتتاحیه این همایش ســخنرانی های دکتر مارتا لورنسو، 
رئیــس کمیتــه جهانی بومــک و دکتراندرو سیمپســون، 
معــاون کمیته جهانی بومک، پخش شــد. در بخش دیگر، 
از برگزیدگان مســابقه فیلم و عکس تقدیر به عمل آمد که 
بر اســاس بررســی و رأی داوران در بخــش عکس موزه 
دانشگاهی، علی اکبر حســن تاش و فریبرز فتاحی به عنوان 
»برگزیده« و پریسا شریفی، شورش مباشری، پوریا شجاعی 
و مهدی ترک به عنوان »شایســته تقدیر« معرفی شدند. در 
بخش فیلم مســتند از موزه دانشگاهی، نیز حسین علیاری 

به عنوان »شایسته تقدیر« معرفی شد.
برگزاری نشست های تخصصی »مبانی و چیستی موزه های 
دانشگاهی«، »موزه های نوین دانشگاهی ۱400«، »موزه های 
دانشگاهی ســبز و ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی«، 
»موزه های دانشــگاهی و آموزش«، »موزه های دانشگاهی و 
تعامالت بین المللی« و »موزه های دانشگاهی، تنوع و توسعه 
پایدار« از دیگر برنامه های اولین همایش علمی و جشنواره 

موزه های دانشگاهی کشور بود.
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شهردار تهران در اولین همایش علمی و جشنواره موزه های دانشگاهی کشور: 

سرنوشت دانشگاه تهران با موضوع میراث فرهنگی گره خورده است

دکتر پیروز حناچی، شــهردار تهران، در آئین افتتاحیه اولین 
همایش علمی و جشــنواره موزه های دانشگاهی کشور که 
26 اردیبهشت ۱400 در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران 
برگزار شــد، گفت: سرنوشت دانشــگاه تهران با موضوع 

میراث فرهنگی گره خورده است.
شــهردار تهران با بیان اینکه حضور در دانشگاه تهران و باغ 
موزه نگارســتان یادآور تجربه های درس آموز این دانشگاه 
برای کشور اســت، افزود: »زمانی  که در وزارت راه بودم، 
نخســتین جلسه را برای کسانی در این مکان برگزار کردیم 
که مسئول تصمیم گیری در کل کشور و همچنین شهرداری 
بودنــد، به این معنا کــه یک تصمیم خوب بــه چه میزان 
می تواند تأثیرگذار باشــد و برکات زیادی را به دنبال آورد. 
مــا در لحظه هایی که تصمیم می گیریم شــاید آن را حس 
نکنیم، اما اگر امروز از موزه های دانشگاهی صحبت به میان 
می آید، نتیجه تصمیم هایی اســت که در اوایل دهه هفتاد و 
حتی قبل از آن توسط مرحوم دکتر حبیبی پایه گذاری شد و 

مرحوم دکتر روح االمینی آن را پیگیری کرد«.
وی افزود: »اگر این تصمیم آن موقع گرفته نشده بود شاید 
به جای باغ موزه نگارستان هم مانند خیلی از فضاهای دیگر 
شــهر االن برج های مرتفع داشتیم. برای همه کسانی که در 
این موضوع مهم نقش ســازنده داشــتند آرزوی رحمت و 

مغفرت دارم«.
دکتر حناچی با اظهار اینکه سرنوشــت دانشــگاه تهران با 

موضوع میراث فرهنگی گره خورده است، خاطر نشان کرد: 
»فکر می کنم ریشــه این مسأله را باید در قراردادهای دوره 
قاجار جســت وجو کرد، موقعی که حکومت قاجار اجازه 
انحصاری اکتشــاف را به فرانســوی ها داد و آندره گدار، 
معمار و باستان شناس فرانسوی، به واسطه این موضوع بیش 
از 35 سال در ایران حضور پیدا کرد که باید گفت بیشترین 
شــأن حضور و تأثیرگذاری این باستان شناس در دانشگاه 
تهران بوده است. حتی ســاختمان های دانشگاه تهران تأثیر 
پذیرفته از ایده های آندره گدار و ماکســیم سیرو بوده است 
که در همان سال ها دکترای افتخاری دانشگاه تهران به آندره 

گدار اعطا شد«.
شــهردار تهران در ادامه خاطر نشــان کرد: »به همین دلیل 
مؤسسه باستان شناسی دانشــگاه تهران یکی از اصلی ترین 
بازوهای ســازمان میراث فرهنگی کشــور بوده و هست و 
همواره یکــی از جایگاه های تأثیرگــذار در حوزه میراث 
فرهنگی تلقی می شــود. اگر امروز دانشگاه تهران پشتوانه 
تاریخی بســیار قــوی و متفاوتی با بقیه دانشــگاه ها دارد، 
مدیون آن پیشــینه درخشــان اســت. به طور قطع یکی از 
اهداف موزه های دانشــگاهی این است که سابقه و پشتوانه 
دانشــگاه ها را مطرح کند. قطعًا این حرکت دانشــگاه های 
تهران و علوم پزشکی تهران باعث شده که بقیه دانشگاه ها 
هم به فکر بیفتند تا این ســابقه و سیر تحول را برای خود 
حفظ کنند. همه این مسائل نتیجه یک تصمیم خوب است. 
ما در شهرداری تهران وظیفه داریم تا از تصمیم های خوب 

و سازنده حمایت کنیم و این کار را خواهیم کرد.
وی اظهــار امیدواری کرد که این کار را بقیه دســتگاه های 
اجرایی نیــز پیگیری کنند. امروز از موزه های دانشــگاهی 
صحبت می  کنیم، اما باید گفت خیلی از نهادها و دستگاه ها 
در حال حاضر با تأســی از این حرکت به دنبال تأســیس 
چنین موزه هایی هســتند، اینها ســرمایه های شهر هستند و 
ما از ایــن حوزه حمایت خواهیم کرد. به دانشــگاه تهران 
تبریک می گویم که ایــن مکان را در اختیار مردم قرار داده 
اســت تا عالوه بر بهره  مندی دانشگاهیان، مردم هم بتوانند 
از آن اســتفاده کنند، البته وظیفه ما است که از این حرکت 

پشتیبانی کنیم«.
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گالری آثار اهدایی استاد حسین محجوبی، مشهور به نقاش 
بهشت، با حضور رئیس دانشگاه تهران، اهالی فرهنگ و هنر 
و خانواده این استاد فرهیخته در باغ موزه نگارستان دانشگاه 

تهران راه اندازی شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در این 
آئین که 25 اردیبهشــت   ۱400،همزمان با روز بزرگداشت 
حکیم ابوالقاســم فردوسی و همچنین ســالروز تولد استاد 
حسین محجوبی برگزار شــد، با یادی از دکتر روح االمینی 
و دکتر حبیبی به عنوان حافظان باغ موزه نگارســتان گفت: 
»وقتــی به باغ نگارســتان می آیم، دوســت دارم تا مراتب 
ادب، احتــرام و قدردانی خود را بــه این دو بزرگواری که 
در حفظ این مجموعه ارزشمند تالش کرده اند، تقدیم کنم. 
این مجموعه نشــان می دهد که تفکر انسان ها و دیدگاه ها 
چه میزان می تواند اثرگذار باشــد. امیدوارم خداوند به همه 
کســانی که این گونه می نگرند کمک کند، چون پایداری و 
توسعه کشور ما منوط به بودن چنین تفکراتی و دیدگاه های 

ارزشمندی است«.
رئیس دانشــگاه تهران ضمن تبریک ســالروز تولد استاد 
محجوبی و با تبیین آثار ارزشــمند این اســتاد خاطرنشان 
کرد کرد: »باید گفت این اســتاد بزرگوار کارهای بسیاری 
می توانســتند با تابلوهای ارزشــمند خود انجــام دهند و 
خیلی هــا متقاضی این آثــار بودند، ولی باغ نگارســتان و 
دانشــگاه تهران را انتخاب کردند کــه قطعا این تصمیم در 

ادامه سلسله ارزش ها و توجهات ایشان به این دانشگاه بوده 
است. استاد محجوبی، فارغ التحصیل همین دانشگاه هستند 
و با اهدای این تابلوها یک بار دیگر ارزش هایی که دانشگاه 
تهران در این کشور به وجود آورده را تأیید کردند و نشان 
دادند مکانی که در آن درس خواندند و آموختند چه اندازه 
می تواند ارزشمند باشد و البته این همان نکته ای است که ما 

به آن افتخار می کنیم«.
به گفته وی دانشگاه تهران محصول و چکیده توانمندی ها، 
کوشش ها و زحماتی است که نزدیک به یک قرن در ایران 
در حــوزه آموزش، فرهنگ و هنر شــکل گرفته، لذا وقتی 
اشخاصی که به گونه های متفاوت با این دانشگاه در ارتباط 
بوده اند باز می گردند و این دانشگاه را دوباره به شکل های 
مختلف مــورد توجه قرار می دهند، یک ارزش مضاعفی را 

ایجاد می کنند.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به آثار ارزشمند اهدایی و 
وقفی باغ موزه نگارســتان خاطرنشان کرد: »خوشبختانه در 
این باغ موزه شــاهد وقف ها و اهدای آثار ارزشمند بسیاری 
هســتیم که منجر شــده تا یک مجموعه نفیس در دانشگاه 
تهران فراهم آید. خشــنودیم که جامعه فرهنگی و علمی ما 
همچنان به دانشگاه تهران توجه دارند و دانشگاه را یکی از 

مراکز برای اهدای آثار خود می دانند«.
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه اظهــار کرد: »همان گونه که 
بارها اعالم کرده ایم دانشــگاه هم وظیفه خود می داند که به 

در سالروز تولد نقاش بهشت

گالری آثار وقفی استاد حسین محجوبی
 در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران راه اندازی شد
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آنچه تعهد کرده همواره پایبند باشــد و خداوند را شاکریم 
کــه نتیجه عملکرد گذشــته این تعهد را نشــان می دهد و 
امیدواریم که بیش از گذشــته بتوانیــم این وظیفه را انجام 
دهیم. تداوم این تعهدات باید با پشــتیبانی مسئوالن کشور، 
شــهرداری و شورای شهر همراه باشــد. این آثار و مفاخر 
صرفًا برای دانشگاه تهران نیست، بلکه برای همه مردم ایران 
است. آثار فرهنگی و علمی به قومیت و یا منطقه جغرافیایی 
محدود نمی شود و تأثیر آن در همه جای دنیا است و جزء 

ارزش های بشریت محسوب می شود«.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود تاکیــد کرد: »باغ 
نگارستان یکی از موزه های دانشگاه تهران است و موزه های 
دیگری نیز در این دانشــگاه در زمینــه علمی و تخصصی 
فعالیت دارند که ما باید بیش از گذشــته آنها را در خدمت 
مردم قرار دهیم. باید گفت ما هنوز نتوانستیم بقیه موزه های 
دانشگاه را به ســطح دسترسی موزه نگارستان برسانیم. هر 
کــدام از ایــن موزه ها ارزش های خــود را دارند. به لطف 
مرحوم ترکمان، یکی از خیرین دانشگاه تهران قرار است تا 
موزه علمی در تپه های »اری« واقع در شــمال غرب تهران 
ایجاد شــود که این موضوع از سوی فرزند ایشان در حال 
پیگیری اســت. این طرح تصویب شده و ما منتظر مصوبه 

کمیسیون ماده پنج هستیم تا بتوان این موزه را فعال کرد«.
دکتــر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه موزه علم در نوع خود 
در ایران بی نظیر خواهد بود، گفت: »با تمامی پیشرفت های 
علمی انجام گرفته تاکنون یک موزه علم در کشور نداشته ایم 
که امکان تعامل فرد با علم را فراهم آورد. موزه هایی هستند 
که اشــیا قدیمی علمی تخصصی در آنها به نمایش گذاشته 
شــده، اما اینکه فرد بتواند تجربه علمی در آن کســب کند 
وجود نداشــته اســت. این پروژۀ بســیار بزرگی است که 
امیدواریم با کمک خیرین و شــهرداری به سرانجام برسد. 

حدود پنج ســال است که درگیر مســائل اداری این طرح 
هستیم. به هر حال امیدوارم که انجام شود و با ارزش هایی 
که در این موزه ایجاد می شــود و با تجمیع سایر موزه های 
دانشــگاه و اتصال به شبکه موزه های کشور و جهان بتوانیم 
آن ارزش های علمی، هنری و فرهنگی که مردم ایران به آن 
افتخار می کنند را بیشتر در معرض دید همگان قرار دهیم«.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان خاطرنشــان کرد: »از استاد 
محجوبــی که افتخار دادند و این امکان را فراهم آوردند تا 
دانشگاه تهران میزبان آثار ارزشــمند ایشان باشد قدردانی 
می کنم، امیدوارم بتوانیم میزبان خوبی برای این آثار باشیم. 
البته فکر می کنم بیشترین جایی که امکان رؤیت این آثار را 
خواهد داشــت همین باغ موزه نگارستان است. همچنین از 
همکاران دانشگاه تهران به ویژه دکتر سرسنگی که زحمات 
زیادی برای تحقق و توســعه مرکز کشــیده اند، تشــکر و 

قدردانی می کنم«.
دکتر مجید سرسنگی، مشــاور فرهنگی و اجتماعی رئیس 
دانشــگاه تهران، نیز در ابتدای این مراســم گفت: »با توجه 
به رویکرد و تأکیدات رئیس محترم دانشگاه تهران، همواره 
هدف و ایده ما در موزه های باغ نگارســتان و مقدم ایجاد 
ارتباط سازنده با جامعه بوده است. یقینا یکی از مکان هایی 
که می تواند دانشــگاه را بــا جامعه مرتبــط کند فضاهای 
فرهنگی اســت، البته برای تحقق این امر مهم و تقویت این 

رابطه تالش های بسیاری صورت گرفته است«.
وی افــزود: »مهم تر اینکه در همین فضای بســیار کمی که 
در نگارســتان وجود دارد، توانسته ایم میزبان آثار هنرمندان 
شــاخص و برجسته شــویم، نه به این مفهوم که بخواهیم 
گالری داری کنیم یا به صورت حرفه ای موزه های موضوعی 
تشــکیل دهیم، بلکه با این هدف که نشان دهیم هنرمندان 
پاره هایی از تاریخ این کشــور هســتند، یعنی وقتی به آثار 
این بزرگواران نظاره می کنیــم بتوانیم تاریخ و تمدن کهن 
کشــور را در آنها ببینیم. طبیعی اســت که دانشگاه تهران 
به عنوان بزرگ ترین و کهن ترین نهاد آموزشــی و فرهنگی 
کشــور این وظیفه را برای خود می دانســت که در چنین 
مکان ارزشمندی که ماحصل زحمات مدیران بسیاری است 
میزبان کسانی باشد که بخش های مهمی از تاریخ کشور را 

تشکیل داده اند«.
دکتر سرسنگی با اشاره به آثار باغ موزه نگارستان تاکید کرد: 
»چندی پیش موزه مرحوم منیر فرمانفرماییان افتتاح شــد، 
ایشان 52 اثر خود را به دانشگاه تهران وقف کردند. مهندس 
ملول نیز آثار بسیار ارزشــمندی در حوزه نقره و فرش به 
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باغ موزه اهدا کرده اند. هم چنین در یکســال گذشته موفق 
شــدیم تا مجموعه آثار هنری برجسته بانک پاسارگاد را در 
این باغ موزه به نمایش درآوریم که حدود 500 اثر برجسته 
از هنر معاصــر ایران در حال حاضــر در این موزه وجود 

دارد«.
مشــاور فرهنگی و اجتماعی رئیس دانشگاه تهران در ادامه 
سخنان خود اظهار کرد: »ما تالش کردیم فضایی را مهیا کنیم 
تا دو طیف بیننده و هنرمند به یکدیگر برســند، وقتی چنین 
اتفاقی در یک بســتر مناسب می  افتد باید شاهد رخدادهای 
مبارک دیگری نیز باشــیم. به سهم خود به هنرمندان کشور 
احترام گذاشــتیم تا نشــان دهیم دانشــگاه تهران در مسیر 
مســئولیت پذیری اجتماعی خــود کار هنرمنــدان را اجر 
می نهد، البته با توجه به فضای محدودی که در اختیار داریم 
گزینش شده این کار را انجام می دهیم، ولی در تالش هستیم 
تا برای ارائه آثار هنرمندان نمایشگاه های دوره ای بگذاریم«.
وی ضمن تشــکر از اســتاد افزود: »ایشــان دانش آموخته 
دانشگاه تهران هســتند، آثار ایشان به روح انسان ها آرامش 
می دهــد و آنها را از این دنیای خالــی فراتر می برد. خیلی 
مفتخرم که امروز هم جشــن تولد ایشــان و هم مراســم 
رونمایی ازآثار ارزشمند این استاد بزرگوار را که به دانشگاه 
تهران وقف شــده است داریم. نام و آثار ایشان تا زمانی که 
دانشگاه تهران باشــد خواهد درخشید و نسل های آینده از 

آنها بهره خواهند برد«.
دکتر سرســنگی در پایان گفت: »به همت رئیس دانشــگاه 
تهران مدتی است که اداره موزه ها و اماکن فرهنگی تأسیس 
شده است و شورای سیاستگذاری موزه ها در دانشگاه تهران 
فعالیت دارد، این امر نشان می دهد که دانشگاه تهران تا چه 
میزان اهمیت این موضوع را درک کرده است و می خواهد 
دراین زمینه پیشتاز باشد. امسال نخستین جشنواره موزه های 

دانشگاهی کشور نیز برگزار خواهد شد«.

در این مراسم همچنین احمد مسجد جامعی، عضو شورای 
اسالمی شــهر تهران؛ احســان آقایی، رئیس موزه هنرهای 
معاصر و حجت االسالم والمســلمین دعایی، مدیر مسئول 
روزنامه اطالعات، به توصیف جنبه های مختلف آثار استاد 

محجوبی پرداختند.
دوازده اثر از اســتاد حسین محجوبی که در میان اهالی هنر 
به نقاش بهشــت شــهرت دارد، وقف دانشگاه تهران شده 
است. این آثار دیده نشده از سبک های متفاوت از دوره های 
مختلــف زندگــی این هنرمنــد پیشکســوت در باغ موزه 
نگارســتان و در ســالن اختصاصی به نام استاد محجوبی، 

به صورت دائمی به نمایش درخواهد آمد.
استاد حسین محجوبی متولد سال ۱30۹ در الهیجان است 
و در ســال ۱33۸ در رشــته نقاشی از دانشــکده هنرهای 
زیبا دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شده و همزمان، دروس 

معماری را نیز گذرانده است.
محجوبی و آثار نقاشــی او در ایران و جهان شــناخته شده 
هستند و گزیده ای از آثارش در موزه ها و گنجینه های معتبر 
نگهداری می شــود و همواره در بازار هنر با اقبال روبه رو 
بوده است. در کنار نقاشی، استاد حسین محجوبی، معماری 
و طراحی و ساخت پارک ســاعی تهران در سال ۱342 را 
نیز انجام داده و نظارت بر اجرای ساخت پارک های ملت، 
نیاوران، الله، جمشیدیه، کوروش و خزانه و همچنین اولین 

پارک های کویری ایران را هم برعهده داشته است.
او در ســال ۱353 خانه موزه محجوبی را تأسیس کرد و با 
بیش از ۹0 نمایش انفرادی و شــرکت در صدها نمایشگاه 
گروهی در ایران و ســایر کشورها، از پرکارترین هنرمندان 
برجســته و صاحب ســبک محسوب می شــود. در تاریخ 
پنج شنبه ۱2 مهر ۱3۹7 در مراسم پایانی ششمین جشنواره 
بین المللــی هنر برای صلح، نشــان عالی هنر برای صلح به 

استاد محجوبی و سه هنرمند دیگر تقدیم شد.
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، با تاکید 
بر استفاده از همه ظرفیت های ملی برای مقابله با همه گیری 
ویروس کرونا گفت: »دانشگاه تهران بدون اینکه درخواستی 
از ســوی مدیریت کالن کشور داشته باشد، راساً برای کمک 

به حل این مساله وارد عمل شد«.
رئیس دانشــگاه تهران کــه20 اردیبهشــت ۱400، در آئین 
اختتامیه نخستین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی 
دانشــگاه تهران ســخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: 
»با آغاز همه گیری ویروس کرونا در کشــور، دانشگاهیان و 
به خصوص دانشــگاه تهران هم وظایــف خود را در درون 
دانشــگاه انجام دادند و هم سعی کردند در قالب خوشه های 
فکری برای کمک به جامعه هم راه کار ارائه بدهند و ما هم 
در همین قالب و با ایجاد شبکه ســازی با دانشگاه های علوم 
پزشــکی سعی کردیم در حوزه علم و فناوری وارد شویم و 
به حل مشکالت جامعه در این برهه کمک بکنیم بدون اینکه 
دســتگاهی از دانشگاه کمک بخواهد. در واقع دانشگاه راسا 
وارد این موضوع شد و متأســفانه هنوز هم به نظر می رسد 
مدیریت کالن کشور به استفاده از همه ظرفیت های ملی برای 
غلبه بر ویروس کرونا اقدام نکرده اســت، ولی خوشبختانه 
دانشگاه تهران سعی کرده است اقدامات متعددی انجام بدهد 
و در این موضوع هم اقدامات گسترده ای انجام داده است که 
ان شاهلل نتایج آن از سوی معاونت پژوهشی به اطالع همگان 

خواهد رسید«.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره 
ترویج مســئولیت پذیری اجتماعی دانشــگاه گفت: »بسیار 
خوشــحالم که نخستین جشــنواره ترویج مسئولیت پذیری 
اجتماعی دانشــگاه برگزار شد و تشــکر می کنم از مدیران 
فرهنگی دانشگاه و دانشگاهیانی که کمک کردند این جشنواره 
برگزار بشود و فرصتی را فراهم کرد تا اقدامات دانشجویان و 
دانشگاه در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه و بحث های 
علمی و مبنایی در این باره ارائه بشود و خود جشنواره قطعًا 
چراغ راهی خواهد بود برای توسعه این فعالیت ها و اقدامات 

وسیع تر و گسترده تر«.
دکتر نیلی احمدآبادی افزود: »خدارا شاکریم که این توفیق را 
داد تا دانشگاه تهران بتواند در برنامه توسعه سوم خود موضوع 
اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی را در برنامه های خود 
قرار بدهد و البته بحث های دیگــری مثل نوآوری، فناوری 
و کارآفرینی آن هم از این موضوع جدا نیســت و می توانم 
بگویم هم دانشــگاه کارآفرین، دانشــگاه خالق و نوآور و 
مسئولیت پذیری اجتماعی، اخالق حرفه ای همه این ها مکمل 

هم و در راستای هم هستند«.
وی با تاکید بر پیاده سازی برنامه توسعه سوم دانشگاه گفت: 
»نکته ای بســیار مهم بود، این بود که وقتی برنامه ای نوشــته 
می شود، آن برنامه پیاده بشــود و صرفاً در قالب شعار ادامه 
پیدا نکند و بیش از آنکه یک فرهنگ گفتمانی را ایجاد کند، 
یک فرهنگ پیاده ســازی شــده را هم در پی داشته باشد. به 

در آئین اختتامیه نخستین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی

رئیس دانشگاه تهران: 

مسئولیت پذیری اجتماعی بخش مهمی از اکوسیستم آموزش
پژوهش، کارآفرینی، نوآوری و فناوری در دانشگاه تهران است

یکی از ابتکارات مهم دانشگاه تهران در حوزه ها مختلف 
توسعه ظرفیت ها از طریق شبکه سازی است
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همین دلیل سعی شد که اقدامات در حوزه های مختلف رصد 
شــود و برنامه هایی برای اجرایی شــدن آن شکل بگیرد که 
خوشــبختانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه هم در 
حوزه خود ســعی کرد این موضــوع را پیگیری کند و این 

جشنواره نیز ماحصل آن است«.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی 
ریشــه در فرهنگ و آداب و ســنن ما دارد، خاطرنشان کرد: 
»مســئولیت پذیری اجتماعی و اخالق رابطه بسیار تنگاتنگی 
باهــم دارند و ایــن دو به گونه ای با هم تعریف می شــوند 
و مکمل هم هســتند و ما در تاریخ گذشــته مان نوع دوستی 
و کمــک به هم نوع و محرومان به شــکل داوطلبانه، حفظ 
محیط زیست و حفظ منابع به عنوان نعمت های خدادادی در 
معارف و ســنت ها و آداب و فرهنگ ما بوده است و شاید 
اوج این در شــعر سعدی است که می گوید: بنی آدم اعضای 

یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند«.
وی در ادامه به گســترش مسئولیت پذیری اجتماعی به سایر 
حوزها و فعالیت های اجتماعی، تصریح کرد: »مسئولیت پذیری 
اجتماعی امروز، از روابط بین انســان ها و فرد خارج شده و 
بحث نهادی هم شــکل گرفته اســت و وقتی وارد دانشگاه 
می شــود باید این موضوع جزئی از آموزش و پژوهش قرار 
بگیرد؛ یعنی ما نمی توانیم بگوییم ما یک بحث آموزش داریم، 
یک بحث پژوهش داریــم، یک بحث نوآوری داریم و یک 
بحث مســئولیت اجتماعی داریم، اگرچه می شــود به شکل 
منفرد هم مســئولیت اجتماعی را انجام داد و دنبال کرد، اما 
وقتی این می تواند جزو ذات فعالیت دانشــگاه بشــود که به 
عنوان یک امر مســتمر، دائمی و ذاتی در جامعه توسعه پیدا 
بکند که در کلیه فعالیت های دانشگاه وارد بشود؛ یعنی استاد 
ما، دانشــجوی ما و کلیه فعالیت های مــا توجه به اخالق و 

مسئولیت اجتماعی در آن موج بزند و همراه باشد«.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی 
در دانشــگاه ها تاکید کرد: »اینکه موضوع مسئولیت پذیری تا 

این اندازه در دانشــگاه ها مهم اســت، به این دلیل است که 
دانشگاه تأمین کننده اصلی منابع انسانی جامعه است، توسعه 
کشــور منوط به توسعه منابع انســانی است و هرچه بهتر و 
بیشــتر روی منابع انسانی سرمایه گذاری کنیم، طبیعتا توسعه 
کشور هم پایدارتر، منطقی تر، اصولی تر و و بهتر خواهد بود«.

دکتر نیلــی احمدآبادی افزود: »پس فردی که در دانشــگاه 
آموزش می بیند و دانش آموخته می شود، دانشگاه باید کمک 
کند تمام جنبه های فردی، علمی، انســانی و اخالقی این فرد 
ارتقا پیدا کند. این هم یک فعالیت یک سویه نیست و امروز 
ما آموزش را به جای آموزش اســتاد محور، دانشجو محور 
قرار دادیم؛ یعنی امروز آموزش ما آموزش دو سویه است و 
محور دانشجوست و همه ما در واقع یادگیرنده هستیم، حتی 
در بحث آموزش هم یادگیرنده و یادگیری به آن اضافه شده 
اســت، بنابراین وقتی ما می گوییم آموزش دانشگاه، پژوهش 
دانشگاه و سایر حوزه های فعالیت دانشگاه، باید این مسئولیت 
اجتماعی، بخشی از این فعالیت ها قرار بگیرد و طبیعتاً نقش 

خود دانشجو هم بسیار پررنگ تر خواهد بود«.
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تأثیرگذاری دانشگاه در جامعه گفت: »موضوع مسئولیت 
اجتماعی بخشــی در آموزش و در دانشگاه تجربه می شود 
و بخش مهم تر آن در جامعه تجربه می شــود. خوشــبختانه 
دانشجویان و استادان ما نشان دادند که هم در دانشگاه سعی 
می کنند این موضوع را رواج و توسعه بدهند و هم مسئولیت 
اجتماعی شان را در جامعه انجام بدهند که هم اثر آن فعالیت 
مهم خواهد بــود و هم فرهنگی که در جامعه اشــاعه پیدا 

می کند«.
وی بــا بیان اینکه نخبگان جامعه همواره به عنوان گروه های 
مرجــع و مورد احترام جامعه هســتند خاطر نشــان کرد: » 
اقداماتی که از گروه مرجع سرمی زند و صورت می گیرد برای 
خود جامعه الهام آفرین و الهام بخش است، پس هم خود اثر 
و اقدامی که صورت می گیرد مهم اســت و هم آموزش ها و 
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فرهنگی که به جامعه پیرامونی خود القا می کند، اهمیت دارد«.
دکتــر نیلی احمدآبادی در ادامه با تاکید بر شبکه ســازی در 
پذیرش مســئولیت اجتماعی از ســوی دانشگاه، تاکید کرد: 
»چیزی که در دانشــگاه به عنوان مسئولیت اجتماعی مطرح 
شد طبیعتا پاسخ دانشگاه به نیازهای جامعه در همه حوزه ها 
بود، بخشی از آن که دانشگاه سعی کرده است به عنوان جزئی 
از وظایف قطعی و دائمی خود قرار بدهد و بخشی را سعی 
کرده است به صورت داوطلبانه انجام بدهد و در بخش دیگر 
هم سعی کرده است بقیه بخش های جامعه را به کمک بطلبد 
و در قالب شبکه سازی این کار را انجام بدهد، امروز یکی از 
ظرفیت هایی که دانشــگاه تهران روی آن متمرکز شده است، 
توســعه ظرفیت ها از طریق شبکه سازی است. دانشگاه راسًا 

همه این اقدامــات را نمی تواند انجام بدهد، ولی می تواند با 
استفاده از سازمان قدرتمند، منابع انسانی فرهیخته، آموزش 
دیده و دانشمند و جایگاه اجتماعی که دارد با بقیه بخش های 
جامعه ارتباط برقرار کند، شبکه سازی بکند و از این شبکه ها 

برای توسعه بهتر و ارائه خدمات بیشتر استفاده بکند«.
رئیس دانشــگاه تهــران با اشــاره به مســئولیت اجتماعی 
دانشگاه در همه بخش ها، تصریح کرد: »مسئولیت اجتماعی 
دانشــگاه را فقط در حوزه آمــوزش و پژوهش نمی بینیم و 
این مسئولیت پذیری در حوزه های نوآوری و کارآفرینی هم 
وجود دارد، چون باز فکر می کنیم یکی از جنبه های مسئولیت 
اجتماعی دانشگاه این است که دانش آموختگان ما عالوه بر 
مهارت هایــی که در حوزه آمــوزش و پژوهش فرامی گیرند 
در حوزه مهارت هــای نرم هم مثل خالقیــت، کارآفرینی، 
کارگروهی و خودمدیریتی را هم فرابگیرند و هرچه این فرد 

قابلیت هایش بهتر باشد ما حس می کنیم که دانشگاه مسئولیت 
اجتماعی خود را بهتر و بیشتر انجام داده است«.

دکتر نیلــی احمدآبادی در ادامه بــه کمک ها و فعالیت های 
داوطلبانه دانشــگاه در بحران هایی مثل کمک به سیل زدگان، 
زلزله زده ها و کمک به محرومان اشاره کرد و گفت: »همکاران 
و دانشجویان دانشــگاه تهران ســعی کرده اند با استفاده از 
دانش و تجــارب خود در مناطق مختلف وارد شــوند و با 
ایجاد شــبکه هایی با گروه های مختلف ارتباط برقرار کنند، 
سازمان دهی کنند و با همیاری و همکاری اقدامات داوطلبانه 
خود را انجام دهند و این نکته مهمی اســت که اقدامات به 
کمک خود مردم و همراهی سایر دستگاه ها انجام شده است 
و همان گونه که عرض کردم تأثیرات جانبی بیشتری خواهد 
داشت که گاهی اوقات این تأثیرات جنبی از خود فعالیت هم 

گسترده تر است«.
وی با اشــاره به بحران به وجود آمده ناشــی از همه گیری 
ویــروس کرونا در کشــور، گفت: »در همیــن دوره کرونا، 
دانشــگاه از مسائل و مشکالت دانشــجویان غافل نبود و با 
استفاده از شیوه های مختلف مثل طرح »همدلی« و ارتباط با 
تک تک دانشجویان، نیازهای آنها مورد توجه قرار گرفت و 

به دانشجویان کمک شد«.
دکتــر نیلی احمدآبــادی از بنیاد حامیان دانشــگاه تهران و 
کانون های دانش آموختگان این دانشگاه به عنوان شبکه هایی 
یاد کــرد که ضمن ارائــه خدمات داوطلبانــه، خود مروج 
این فرهنگ در دانشــگاه و جامعه هســتند و افزود: »یکی 
از شــبکه هایی که در دانشــگاه شــکل گرفته و نشان دهنده 
مسئولیت پذیری دانش آموختگان دانشگاه تهران است، بنیاد 
حامیــان و کانون های دانش آموختگان دانشــگاه اســت که 
خوشــبختانه بنیاد حامیان دانشــگاه ضمن اینکه به دانشگاه 
کمک می کند، فرهنــگ کار داوطلبانه و کمک به دیگران را 
به خوبی در بین دانشجویان توسعه داده است و این در واقع 
بخشی از آموزشی است که در حوزه تجربه به وجود می آید؛ 
چرا که کمک های داوطلبانه مثل سایر وظایف در چهارچوب 
و قواعد خاصی نیست و دستورالعمل های دقیقی وجود ندارد 
و بســیاری از این کمک ها به طور ناگهانی ایجاد می شود که 
نیاز به اقدام سریع دارند، بنابراین خود فراگیری آموزش های 
الزم و کسب تجربه در این گونه موارد بسیار ضروری است و 
این در عمل اتفاق می افتد که خوشبختانه بستر آن در دانشگاه 
تهران فراهم شده است و ما شاهد آن هستیم که دانشجویان 
ما در این زمینه بسیار موفق عمل کردند و این فرهنگ را در 

دانشگاه ها و کشور توسعه می دهند«.

دکتر نیلی احمدآبادی: یکی از شبکه هایی 
که در دانشگاه شکل گرفته و نشان دهنده 
مسئولیت پذیری دانش آموختگان دانشگاه 

تهران است، بنیاد حامیان و کانون های 
دانش آموختگان دانشگاه است که خوشبختانه 
بنیاد حامیان دانشگاه ضمن اینکه به دانشگاه 
کمک می کند، فرهنگ کار داوطلبانه و کمک به 
دیگران را به خوبی در بین دانشجویان توسعه 

داده است و این در واقع بخشی از آموزشی 
است که در حوزه تجربه به وجود می آید
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، با 
تأکید بر اینکه با سرعت بیشتری باید بر بحران کرونا غلبه 
کرد، گفت: »ادامه این بحران، می تواند همه زیرساخت های 
کشــور را تحت تأثیر قرار دهد، لذا خروج از آن یک امر 
مهمی اســت که قطعًا باید مورد توجه قرار بگیرد. بحران 
کرونا فقط یک موضوع پزشــکی نیست، بلکه موضوعی 
است که به شــدت با حوزه های علم، فرهنگ و سیاست 
ارتبــاط دارد و بــرای مدیریت بهتر الزم اســت از همه 

ظرفیت ها استفاده شود«.
در سی ویکمین اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور 
که 26 فروردین ۱400به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
برگزار شد، دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، 
خاطرنشــان کرد: »ویروس کرونا به عنوان بحران جهانی 
همه کشــور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده و طبیعی است 
که در چنین شــرایطی بهره منــدی از تمامی ظرفیت های 
کشــور یک امر مهم و ضروری اســت. من فکر می کنم 
ضمــن اینکه موفقیت های زیادی را بــرای مدیریت این 
بحران در کشور داشــته ایم که البته عملکرد و اثربخشی 
آن متفاوت بوده است، اما به واقع باید گفت کادر درمان، 
ایثار، از خودگذشتگی و تالش های بسیار زیادی را انجام 
داده و در بسیاری از بخش ها به ویژه مدیریت بهداشت و 

درمان موفق عمل کرده است«.
وی افزود: »اما کرونا فقط یک رویکرد پزشــکی نیست، 
بلکه موضوعی اســت که به شدت با حوزه علم، فرهنگ 
و سیاست ارتباط دارد و برای مدیریت بهتر الزم است از 

همه ظرفیت ها استفاده شود. در این زمینه همه دانشگاه ها 
و به  ویژه بخــش زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، می توانند کمک کنند. بارها پیشنهاد کمک از سوی 
دانشــگاه ها به مدیران سطح یک کشور اعالم شده است. 
ما انتظار داشــتیم تا برای حل این بحــران از ظرفیت ها، 
توانمندی ها، دانش و تجربه دانشــگاه ها بیشــتر استفاده 
می شــد، البته باید گفت هنوز هم دیر نشــده، دانشگاه ها 
در حوزه های علوم پایه، مهندسی، علوم اجتماعی، علوم 
انســانی و فرهنگی قابلیت های زیادی دارند که می توانند 

در خدمت مدیریت بحران کرونا قرار دهند«.
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه ســخنان خــود با تبیین 
همکاری های دانشــگاه های بزرگ کشــور در حوزه های 
مختلف اظهار کرد: »بحث توسعه همه جانبه دانشگاه ها در 
حوزه های مختلف آموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری 
بســیار مهم است که باید به آنها توجه شود. من خشنودم 
کــه بگویم امروزه تقریبًا در همه دانشــگاه های بزرگ ما 
تحوالت بزرگی رخ داده اســت که شــاید بخشی از این 
تحوالت ناشی از شــرایط عمومی کشور و بخش دیگر 
در ارتباط با برگزاری این گونه نشســت ها برای تبادل نظر 
و هم اندیشی جهت حل مسائل و مشکالت بوده است«.

دکتــر نیلــی احمدآبــادی تاکیــد کرد : »نشســت های 
دانشگاه های بزرگ کشور همواره آموزنده و یاریگر بوده 
و زمینه های الزم را برای مطرح کردن مســائل گوناگون 
و حــل آنها فراهم کرده اســت. همچنیــن بهره مندی از 
توفیقات یکدیگر، به کارگیری آنها و به اشــتراک گذاشتن 

در سی ویکمین اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور

رئیس دانشگاه تهران: 

با سرعت بیشتری باید بر بحران کرونا غلبه کرد
دانشگاه ها در حوزه های مختلف آمادگی کمک به مدیریت بحران کرونا را دارند
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دســتاوردها را می تــوان از دیگر مزایــای برگزاری این 
اجالس ها برشمرد. متأسفانه شــیوع ویروس کرونا مانع 
از این شــده تا ما نشســت های حضوری و طوالنی تری 
برگزار کنیم، هرچند با توســعه فناوری و فضای مجازی، 

این امکان به گونه ای دیگر محقق شده است«.
وی انجام پروژه های مشــترک را از جمله دســتاوردهای 
همکاری بین دانشــگاه های بزرگ توصیف کرد و گفت: 
»در ایــن زمینــه می توان به تشــکیل کنسرســیومی در 
حوزه محیط زیســت و مباحث دیگری همچون بررســی 
سیالب های کشور اشاره کرد که باید گفت همکاری این 
دانشــگاه ها ارزش افزوده زیادی را برای کشور به همراه 
داشته است. ما در امر قانون گذاری و در قانون بودجه نیز 
توانستیم در کنار هم موفق عمل کنیم و امیدوارم در برنامه 
هفتم هم بتوانیم از توانمندی های دانشــگاه ها برای بهتر 

طراحی شدن برنامه هفتم بهره مند شویم«.
رئیس دانشگاه تهران افزود: »آثار اقدام های سیزده دانشگاه 
به خوبی در برنامه بودجه سال ۱400 دیده می شود که از 
جمله آن بحث همسان ســازی است که البته همه مراجع 
ذیربــط در این زمینه تالش کرده انــد. حضور نمایندگان 
محترم مجلس در اجالســی که به میزبانی دانشگاه شهید 
بهشــتی برگزار شد، بســیار مؤثر بوده و تشکیل جلسه با 
کمیســیون آموزش عالی در مجلــس و پیگیری های الزم 
در به ثمر رســیدن این موضوع نیز بسیار تأثیرگذار بوده 

است«.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشــاره به تشــکیل خوشه های 
اجتماعی از ســوی دانشگاه های بزرگ کشور عنوان کرد: 
»تشکیل خوشه های اجتماعی و برگزاری نشست هایی در 
زمینــه موضوع های مختلف، یــک فرهنگ جدیدی را به 
لحاظ محتوا و برنامه در کشور ایجاد کرده است. البته تبیین 

آثار مستقیم آن کار بســیار دشواری است، اما در گفتمان 
مسئوالن تأثیر این نشســت ها، موضوع ها و انتشارات به 

خوبی مالحظه می شود«.
وی خاطرنشــان کرد: »همچنین هم اندیشی دانشگاه ها در 
خصوص آموزش مجازی این امکان را فراهم آورد تا در 
این زمینه بتوانند زیر ســاخت ها و تجربه های خود را به 
اشتراک بگذارند و این امر منجر شد تا دانشگاه های کشور 
و به ویژه سیزده دانشگاه بزرگ در شرایط کرونا به خوبی 
برنامه های آموزشــی و پژوهشی خود را اجرا کنند که به 

نظر توفیق بزرگی بوده است«.
رئیس دانشــگاه تهران در بخش دیگری از ســخنان خود 
تصریح کرد: »از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر برای میزبانی 
و ایجــاد فرصت دیگــری برای برگزاری این نشســت، 
جهت بررســی موضوع هــای مهم دانشــگاه ها قدردانی 
می کنم. همچنین به دکتر معتمدی و همکاران ایشان برای 
کســب موفقیت های دانشــگاه امیرکبیر تبریک می گویم. 
این دانشــگاه همواره جزو مهمترین دانشگاه های اثرگذار 
کشور بوده است. البته حضور دکتر معتمدی به عنوان یکی 
از مدیران سطح یک کشــور، کمک بیشتری برای کسب 
موفقیت های این دانشــگاه کرده است که امیدوارم شاهد 

توفیقات هرچه بیشتر این دانشگاه باشیم«.
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان ســخنان خود عنوان کرد: 
»در این نشست موضوع هایی همچون بحث همسان سازی 
بررســی می شــود، همچنیــن پیرامون زیرســاخت ها و 
سامانه های حوزه فناوری اطالعات و یادگیری الکترونیکی 
و همکاری در این زمینه برای کاهش هزینه ها و ارتقا کیفیت 
عملکرد همفکری صورت خواهد گرفت و موضوع دیگر، 
فناوری و نوآوری اســت که در این خصوص نیز بررسی 

َ شود«. و تبادل نظرهای الزم انجام می 
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در مراســمی با حضور رؤسای دانشــگاه تهران و دانشگاه 
جامع علمی کاربردی، تفاهم نامه همکاری بین دو دانشگاه 

در زمینه توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری امضا شد. 
به گزارش پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، این تفاهم 
نامه در دیدار ۱۸ اردیبهشــت۱400، رئیس دانشگاه علمی 
کاربردی و هیأت همراه از پارک و علم فناوری دانشــگاه 
تهران، بــه امضا دکتر محمــود نیلی احمدآبــادی و دکتر 

محمدحسین امید رسیده است.
این تفاهم نامه در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و 
کارهای فنــاور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی 
با ارزش افزوده بــاال، آموزش تخصص و مهارت روز دنیا 
در کسب و کارهای موجود کشور، باال بردن سطح مهارت 
دانشجویان و فارغ التحصیالن، جذب سرمایه گذاری و ورود 
کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی 
و با هدف انجام همکاری در حــوزه فناوری و کارآفرینی 

بین دو طرف امضا شده است.
همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های پژوهشی-فناوری 
داخلی و بین المللی؛ اســتفاده از ظرفیت های آزمایشــگاهی، 
کارگاهی، تجهیزات و مشاوران تخصصی و کسب و کار طرفین 
برای کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکت های فناور؛ 
اجرای برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت 
مشــترک؛ حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای 
جدید به صورت مشترک؛ اولویت داشتن پارک و شرکت های 
مستقر آن برای انجام طرح های پژوهشی و مشاوره ای؛ انتخاب 
ایده های مناسب سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های الزم 
برای جذب ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی؛ ایجاد زمینه 
تعامل سه جانبه بین دانشگاه، پارک و شرکت های فناور مستقر 
در پارک به منظور تسهیل تجاری سازی ایده ها و محصوالت 
دانش بنیان؛ اجرای دوره های مشــترک برای فارغ التحصیالن 
و دانشــجویان و ارائه مدرک معتبــر؛ همکاری در برنامه های 
مربوط به مراکز رشد و مراکز نوآوری؛ مشارکت و بهره مندی 
دانشــجویان پژوهشــگر دارای ایده های برتر استارت آپی در 
صندوق پژوهش و نوآوری دانشــگاه تهــران و همکاری دو 
جانبه در رویدادهای استارت آپی از جمله زمینه های همکاری 

بر اساس تفاهم نامه منعقده بین دو طرف است.
در حاشیه این دیدار و امضای تفاهم نامه بین دانشگاه تهران 

و دانشگاه علمی کاربردی که در محل پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران انجام شــد، دکتر عباس زارعی هنزکی به 
ارائه گزارشــی از برنامه پیشران ۱400 پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران و تفاهم نامه جامع علمی کاربردی پرداخت.
دکتر زارعی با اشاره به برنامه پیشران ۱400 پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران، از شهر دانش به عنوان اولین پروژه پیشران یاد 
کرد و گفت: »مشــخصا دنیا در قرن بیســت و یکم، به دنبال 
این است که با تغییر زاویه دید و پذیرفتن یکسری رشته های 
مشخص، رشد بعدی خود را در انقالب صنعتی چهارم و پنجم 
ایفا کند و ما در دانشگاه تهران برای ایران انقالب صنعتی چهارم 
و پنجم، مفهوم شهر دانش را برنامه ریزی و راه اندازی کرده ایم 
که این شهر دانش بر مفاهیم هوشمندی، سبز و کارآفرین بودن 
متکی است. ضمن اینکه اعتقاد داریم شهر دانش ما قابل تعمیم 

به کل کشور نیز می باشد«.
دکتر زارعی در ادامه با تشــریح »شبکه فناوری« و »نواحی 
نوآوری« به عنوان دو پروژه دیگر پیشران ۱400 پارک علم 
و فناوری دانشــگاه تهران، تاکید کرد: »تحقق اهداف پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران زمانی روی می دهد که تفکر 
پارک دانشگاه تهران، تبدیل شدن به پارک نسل چهارم باشد 

و این امر از طریق نواحی نوآوری میسر است«.
رئیــس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران با اشــاره به 
امضای تفاهم نامه بین دانشگاه تهران و دانشگاه جامع علمی 
کاربردی گفت: »در فاز اول این همکاری در نظر داریم تا به 
توسعه نوآوری های کارآفرینانه در بین صنایع خرد، کوچک، 
متوسط بپردازیم. و تالش خواهیم کرد تا فناوری های سنتی 
را به فناوری های نوین نزدیک کنیم و در تحول این صنایع 

سنتی مؤثر باشیم«.

با هدف توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه جامع علمی کاربردی امضا شد

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 2۹

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400



با حضور رؤسای دو دانشگاه

نخستین وبینار علمی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه تومسک روسیه
با هدف تبادل تجربیات در مواجهه با اپیدمی کرونا برگزار شد 

نخســتین وبینار علمی مشــترک بین دانشــگاه تهران و 
دانشــگاه تومسک روسیه با عنوان »دانشگاه ها در شرایط 
کووید ۱۹؛ تجربه ایران و روســیه« برگزار شد و در آن 
رؤسای دو دانشگاه بر تبادل تجربیات مشترک و استفاده 
از ظرفیت های دو دانشــگاه برای توســعه همکاری های 

علمی و تحقیقاتی متقابل تاکید کردند.
در این وبینار که ششــم اردیبهشت و با حضور رؤسای 
دانشــگاه تهران و دانشگاه تومسک و جمعی از مسئوالن 
دو دانشگاه برگزار شــد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، 
رئیــس دانشــگاه تهــران، ضمــن خوشــامدگویی به 
شــرکت کنندگان در این وبینار، به تشریح سیاست های 
کوتاه مدت و بلندمدت دانشگاه در دوران سخت ناشی از 
اپیدمی کرونا پرداخت و خاطرنشــان ساخت که گذار به 
دانشگاه دیجیتال و اجرا و پیاده سازی تمامی فعالیت های 
آموزشی، پژوهشی و فناورانه بر بستر دیجیتالی در همین 

شرایط صورت پذیرفت.
رئیس دانشگاه تهران همچنین کمک به راهبری کشور در 
شرایط ســخت کرونایی، پیشبرد علم و دانش و صیانت 
از فرهنگ و محیط زیست را از محورهای اصلی فعالیت 

دانشگاه در مقوله »مسئولیت اجتماعی« برشمرد.
در ادامه این وبینار، ادوارد کاالژنســنکی، رئیس دانشگاه 
دولتی روسیه، سخنرانی خود را با عنوان تجربه های جدید 
در مدیریت دانشگاه در دوران همه گیری کرونا ارائه کرد. 
وی اظهار امیدواری کرد که برگزاری این وبینار سرآغاز 
همکاری های گســترده بین دو دانشــگاه باشــد. رئیس 
دانشــگاه تومسک در ادامه ســخنان خود به تاب آوری 
سیستم آموزشی روســیه در برابر شرایط کرونایی اشاره 
کرد و افزود: »خوشــبختانه با تالش همگانی، بسیاری از 
برنامه ها با موفقیت به ســمت آموزش های آنالین پیش 
رفت و دانشــگاه نیز تالش کرد که در شرایط پیش آمده 
آموزش متوقف نگردد«. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به حمایت های روحی و روانی از دانشــجویان در 
دوره همه گیری اشــاره کرد و گفت: »دانشــگاه در کنار 

پرداختن به زیرساخت های آموزش غیرحضوری برنامه 
حمایت از دانشجویان را نیز در برنامه خود داشت«.

دیگــر ســخنران این وبینــار دکتر گئورگــی وی مایر، 
رئیس هیأت امنای دانشــگاه تومســک، بود. وی ضمن 
معرفی دانشــگاه تومسک، این دانشگاه را از قدیمی ترین 
دانشگاه های روســیه و اولین دانشگاه سیبری برشمرد و 
گفت: »این دانشگاه نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی 
و علمی سیبری دارد«. دکتر وی مایر با اشاره به اینکه این 
دانشگاه دو برنده جایزه نوبل )نوبلیست( دارد به جایگاه 
این دانشگاه در رتبه بندی جهانی اشاره کرد و افزود: »این 
دانشگاه از دانشگاه های پیشرو روسیه محسوب می شود 
که 20 درصد دانشجویان آن را دانشجویانی از 70 کشور 
جهان تشــکیل می دهند«. وی در پایان ســخنان خود با 
اشــاره به اینکه سال 2023 ســالگرد ۱45 سال تأسیس 

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400

30



این دانشگاه اســت از دکتر نیلی احمدآبادی و مسئوالن 
شــرکت کننده در این وبینار برای حضور در این مراسم 

دعوت کرد.
دکتر مهدی ســنایی، مشــاور رئیس دانشــگاه در امور 
بین الملــل و دبیر اجالس دانشــگاه های برتــر ایران و 
روســیه، ســخنران بعدی این وبینار بود که سخنرانی با 
عنــوان »کرونا و نظم بین الملل« ارائــه کرد. وی در این 
سخنرانی به بررســی دیدگاه واقع گرایان و ایده آلیست ها 
در برخورد با مساله همه گیری کرونا پرداخت. وی افزود: 
واقع گرایان بر نظرات همیشگی خود که دولت را بازیگر 
اصلــی صحنه بین الملل می دانند در مســاله کرونا هم بر 
نقــش دولت و حاکمیت قدرتمنــد تاکید دارند درحالی 
که ایده آلیست ها بر نقش سازمان های بین المللی در حل 
مســاله تاکید دارند و معتقدند دولت های محلی قادر به 
حل مساله نیستند و همکاری جمعی و بین المللی باید به 
کمک دولت های محلی بیاید«. وی با اشــاره به تأثیرات 
همه گیری کرونــا بر اقتصاد جهانی گفــت: »اینکه نظم 
جهانی نیز تغییر خواهد کرد یا نه جای ســوال است، اما 
آنچه مســلم است نظم زندگی تغییر کرده است و مساله 
آموزش تحت تأثیر شــدید این همه گیری بوده اســت 
کــه بعد از پایان همه گیری نیز این تغییرات در سیســتم 

آموزشی باقی خواهد ماند«.
»تجربه کرســی یونسکو آموزش مهندســی در شرایط 
کرونا« موضوعی بود که دکتر حســین معماریان، رئیس 
کرسی آموزش مهندسی یونســکو، به آن پرداخت. وی 
با اشــاره به اینکه ایران پنجمین کشور دنیا از نظر داشتن 
دانشجویان مهندسی اســت، اعطای کرسی یونسکو در 
آموزش مهندســی را نیز به همین دلیل عنوان کرد. وی 
در ادامه سخنان خود به پژوهش های انجام شده در زمینه 
کووید ۱۹ و تجارب زیســته دانشجویان در آموزش در 

شرایط کرونا پرداخت.
در ادامه این وبینار، همچنین دکتر الکساندر وروژتسوف، 
معاون پژوهشی دانشــگاه تومسک؛ دکتر میخائیل شپل، 
مدیر مؤسســه آمــوزش از راه دور؛ دکتر ایرینا کورزینا، 
رئیس دپارتمان شیمی؛ دکتر سرگی نیکالویچ فیلیمینوف، 
رئیس دانشکده فیزیک؛ دایان دامر، رئیس مؤسسه ریاضی 
کاربــردی و علوم کامپیوتر از روســیه و دکتر نســرین 
نورشاهی، مدیر مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 

عالی؛ دکتر علی اکبر صفوی، رئیــس کارگروه یادگیری 
الکترونیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر امید 
فاطمی، رئیس مرکز فناوری اطالعات دانشگاه تهران، با 
ارائه سخنرانی هایی به تبادل تجارب در زمینه های مرتبط 

با آموزش غیر حضوری پرداختند.
تغییر در شــیوه آموزش از شیوه های سنتی به مجازی به 
دلیل شرایط کووید ۱۹، برنامه ریزی برای تداوم آموزش، 
آماده سازی استادان و دانشــجویان و بدنه اجرایی برای 
انطباق با شــرایط پیش آمده ناشی از کووید ۱۹، تالش 
درجهت توســعه زیرساخت ها، فراهم ســازی امکانات 
دســتیابی به فضای مجازی با کمک نهادهای ملی، انجام 
برنامه های تکمیلی، ارائه امکانات آزمایشگاهی با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و تجربیات بازگشــایی مراکز با 
توجه بــه وضعیت همه گیری، تاکید بــر برنامه آموزش 
تلفیقی )آنالین و آفالین(، آموزش از راه دور و آموزش 
مجــازی و اقدامات عمــده در جهت تــداوم آموزش، 
ضرورت اســتفاده از امکانات مجازی، استفاده از هوش 
مصنوعی در آموزش آنالین و ارتقای زیرســاخت های 

الکترونیکی از جمله محورهای این سخنرانی ها بود.
در پایــان این وبینار دکتــر محمدرضا نقوی، دبیر علمی 
این وبینار، ضمن سپاســگزاری از شرکت کنندگان و با 
بیان خرســندی از نتایج این وبینار، اظهار امیدواری کرد 
در آینده نیز با همکاری دو دانشگاه سمینارهای مشترک 

دیگری بین دو دانشگاه برگزار شود.
در این وبینار عالوه بر سخنرانان یادشده، معاون بین الملل 
دانشگاه و مدیرکل همکاری بین المللی دانشگاه تهران نیز 

حضور داشتند.
دانشــگاه تومســک بزرگ ترین دانشگاه کالسیک بخش 
آسیایی روســیه و مرکز علم، تحصیل و خالقیت است. 
این دانشــگاه در 2۸ می ســال ۱۸7۸ با فرمان امپراطور 
الکساندر دوم به عنوان دانشگاه امپریال تومسک تأسیس 
شده است. دانشــگاه ایالتی تومسک دارای 3۱ عضو از 
آکادمی علوم روســیه، آکادمی علوم پزشــکی روســیه، 
آکادمــی علوم CIS و بیــش از 50 برنده جایزه ایالتی و 
دو برنده جایزه نوبل اســت. دانشــگاه TSU و بیش از 
۱50 هزار فارغ التحصیل آن، همگی در پیشــرفت علمی، 
تحصیلی و فرهنگی منطقه و به طور کلی روســیه نقش 

بسزایی داشته اند.
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رئیس دانشــگاه تهران در نخســتین وبینار علمی مشترک 
بین دانشــگاه تهران و دانشگاه تومســک روسیه با عنوان 
»دانشگاه ها در شــرایط کووید ۱۹؛ تجربه ایران و روسیه«، 
به تشــریح دستاوردهای دانشــگاه تهران و نیز ایفای نقش 

مسئولیت اجتماعی در شرایط کرونایی پرداخت. 
در این وبینار که ششم اردیبهشت و با حضور رؤسای دانشگاه 
تهران و دانشــگاه دولتی تومسک و جمعی از مسئوالن دو 
دانشــگاه برگزار شد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران، ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان در 
این وبینار، گفت: »بســیار خوشــحالم که امروز با دانشگاه 
بزرگ »تومسک« می توانیم درباره یک موضوع بسیار مهم و 
جهانی که همان مساله همه گیری کووید ۱۹ است، سمیناری 

را داشته باشیم و به تبادل تجربه بپردازیم«.
رئیس دانشــگاه تهــران با معرفی اجمالی دانشــگاه تهران 
گفت: »دانشــگاه تهران قدیمی ترین دانشگاه ایران است که 
در آغاز یک دانشــگاه جامع بود اما حدود 30 ســال پیش 
دانشــکده پزشــکی به عنوان یک دانشگاه مســتقل به نام 
دانشگاه علوم پزشکی تهران از این دانشگاه جدا و فعالیت 
علمی و پژوهشی خود را آغاز کرد، اما امروز ارتباط بسیار 
تنگاتنکی بین دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 
وجود دارد و در جلسه امروز هم همکارانی از این دانشگاه 

حضور دارند«.
دکتــر نیلــی در ادامه آمــاری از پردیس ها، دانشــکده ها، 
آزمایشگاه و سایر امکانات علمی و آموزشی دانشگاه تهران 
ارائه داد و افزود: »گســتره جغرافیایی دانشــگاه تهران از 
کرانه های دریای خزر در شــمال تا کرانه های خلیج فارس 
در جنوب ایران اســت و شــعبات این دانشگاه در سراسر 
کشــور گسترده اســت که در حال حاضر با بیش از 2000 
هیأت علمی و 55 عضو هیــأت علمی بین المللی، بیش از 
700 دانشــجویی خارجی و نزدیک به 44 هزار دانشجو به 
فعالیت علمی و آموزشــی می پردازد که با این گســتردگی 
طبعًا مدیریت در شــرایط همه گیــری کووید ۱۹، مدیریت 

دانشگاه کاری بسیار سخت و دشوار بود«.
وی افــزود: »با توجه به تغییر آموزش حضوری به آموزش 

غیر حضــوری و الکترونیکی به دلیل شــرایط همه گیری 
کوویــد، ما باید در دو حوزه فعالیت هایمان را گســترده تر 
می کردیــم؛ ایجــاد آمادگی الزم در اعضــای هیأت علمی 
برای ارائه آموزش الکترونیکی و توســعه زیرساخت ها که 
خوشبختانه دانشــگاه تهران بیش از دو دهه بود که توسعه 
آموزش های الکترونیکی را در دســتور کار خود داشت وبا 
وجود همین زیرســاخت، دانشــگاه از همان روزهای اول 
تعطیلی دانشگاه ها به ارائه آموزش غیرحضوری پرداخت«.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دانشگاه تهران در ایام 
همه گیری کووید ۱۹ فقط یک هفته فعالیت آموزشــی خود 
را متوقف کرد، این موضوع را مرهون زیرســاخت دانشگاه 
در بخــش آموزش الکترونیکی دانســت و افزود: »بنابراین 
دانشگاه بعد از یک هفته توانست تمام دروس را به صورت 

غیر حضوری و به صورت الکترونیکی ارائه دهد«.
وی در ادامه به چالش های این نوع آموزش نیز اشاره کرده 
و آموزش کارشناســان و کمبود امکانات ســخت افزاری و 
نرم افزاری در بخش دانشــجویان را از جمله این چالش ها 
عنــوان کرد و افزود: »البته دانشــگاه توانســت با آموزش 
کارشناسان و پشتیبانی از دانشــجویان برای تهیه امکانات 
الزم بر این مشــکل غلبه کند واز همان روزهای نخســت 
این دو مساله در دستور کار مدیریت دانشگاه قرار گرفت«.
دکتــر نیلی احمدآبادی در ادامه ســخنان خــود آماری از 
آموزش هــای غیر حضوری در دانشــگاه تهران ارائه داد و 
تشــکیل بیش از یک میلیــون کالس، ارائه بیش از ۱۱۸00 

 در نخستین وبینار علمی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه تومسک 

 رئیس دانشگاه تهران: 

در شرایط سخت کرونایی، گذار به »دانشگاه دیجیتال« صورت پذیرفت
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واحد درســی و دانلود بیش از یک میلیون فایل را نشــانه 
پوشش الکترونیکی جامع در دانشگاه تهران عنوان کرد.

رئیس دانشــگاه تهران در بخش دیگری از ســخنان خود 
به مســئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در سطح ملی اشاره 
کرد و گفت: »توســعه مسئولیت پذیری اجتماعی، کمک به 
راهبری کشور، پیشبردعلم و فناوری و کارآفرینی و صیانت 
از فرهنگ و محیط زیســت را به عنوان مسئولیت اجتماعی 
دانشگاه در قبال کشــور پیگیری کردیم و در واقع در کنار 
وظایف خود در دانشــگاه به وظایف ملی خود در شرایط 

همه گیری کووید نیز پرداختیم«.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود فعالیت های دانشگاه 
تهران در دوران شیوع کووید ۱۹ را در سه بخش حمایتی، 
پژوهشی و اجرایی برشمرد و گفت: »طراحی و تولید کیت 
سریع تشخیص کرونا، ساخت دستگاه کمک تنفس، طراحی 
و تولید ماســک های الکترومغناطیســی، ســاخت سیستم 
میکروفلوئیدیک تشخیص کرونا و سایر تجهیزات مورد نیاز 
در بخش های پزشــکی همچنین همکاری در تولید واکسن 
از جمله فعالیت های دانشگاه تهران است که دانشگاه تهران 
سعی کرده است با اســتفاده از ظرفیت های علمی خود به 

کشور کمک کند«.
دکتر نیلــی احمدآبادی بــا تاکید بر حمایت دانشــگاه از 
دانشجویان در دوران همه گیری کووید ۱۹ گفت: »دانشگاه 
عالوه بر کمــک در تهیه لوازم مورد نیــاز مثل تهیه تبلت 
و ارائه اینترنت رایگان به دانشجویان، حمایت های معنوی 
نیز مثل مشــاوره و پیگیری امور آموزشی را در دستور کار 
خود داشــت و همه این ها در جهت تســهیل شرایط برای 

دانشجویان صورت گرفت«.
رئیس دانشــگاه تهران در ادامه ســخنان خود با اشــاره به 
تعطیلی دانشگاه ها در این ایام افزود: »ما به صورت محدود 
دانشجویانی که باید در دانشگاه حضور داشته باشند )به ویژه 
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی( را با رعایت پروتکل های 

بهداشتی در خوابگاه ها مستقر کردیم«.
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد در این مدت تالش کردیم 
تا کارهای پژوهشــی دانشگاه متوقف نشود و در این مدت 
آزمایشــگاه ها با رعایت پروتکل ها فعالیت دارند و 4000 
دانشــجو )عمدتًا تحصیالت تکمیلی( در خوابگاه ها مستقر 

هستند تا فعالیت های پژوهشی خود را انجام دهند.
دکتر نیلــی احمد آبادی در پایان ســخنان خود با قدردانی 
از برگزارکنندگان این ســمینار، اظهار امیــدواری کرد که 
برگزاری این برنامه سرآغاز همکاری های بسیار گسترده تر 

دو دانشگاه در زمینه های مورد عالقه دو کشور باشد.
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دکتر ادوارد گاالژنســنکی، رئیس دانشگاه تومسک روسیه 
بــر حفظ کیفیت در آموزش های آنالین در دوره همه گیری 

کووید ۱۹ تاکید کرد.
دکتر ادوارد گاالژنســنکی، رئیس دانشگاه تومسک، که در 
وبینار علمی مشترک ایران و روسیه سخن می گفت با تاکید 
بر حفظ کیفیت در آموزش های آنالین در شرایط همه گیری 
کووید ۱۹، گفــت: »ما درک می کنیم که در نتیجه شــیوع 
ویروس کرونا، کیفیت کارها کاماًل به سمت دیگری خواهد 
رفت و ما برای حفظ کیفیت، توصیه ها و دستورالعمل هایی 
را برای همــکاران تهیه کرده ایم که می تواند برای همکاران 

دانشگاه تهران نیز جالب و مفید باشد«.
وی افزود: »از ریاســت محترم دانشــگاه تهــران که چنین 
امکانــی را برای برگــزاری ایــن وبینار فراهــم کرده اند 
سپاســگزاری می کنم و از سخنان بسیار مفید ایشان استفاده 
کردم. امیدواریم این ســمینار مشــترک نقطه آغاز و مبنای 

توسعه همکاری های دو دانشگاه در آینده باشد«.
رئیس دانشگاه تومسک با اشاره به شرایط همه گیری کووید 
۱۹، گفت: »تقربیا همه دانشگاه های روسیه مشکالتی مشابه 
آنچه در ســخنان رئیس محترم دانشگاه تهران بود را تجربه 

کرده اند«.
وی در ادامه به اقدامات دانشگاه تحت مدیریت خود درباره 
شرایط کرونا اشــاره کرد و افزود: »ما در دانشگاه تومسک 
یک گزارشی را تهیه کردیم که بیانگر مشکالت دانشگاه های 
روســیه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ است و در این پایش 
فعالیت ۱3 دانشگاه برتر به طور دقیق و آماری مورد بررسی 

قرار گرفت«.
رئیس دانشــگاه تومسک با اشاره به نتایج به دست آمده از 
این پایش گفت: »میتوانم بگویم سیستم آموزشی روسیه در 

برابر پاندمی مقاومت و تاب آوری خوبی داشته است«.
وی تصریــح کــرد: »آنچه به دســت آمده نشــان می دهد 
دانشــگاه های برتر در مواجه با این پاندمی مشکل چندانی 
نداشتند و سهل تر با این مساله برخورد کردند اما دانشگاه های 
کوچک تر مشکالت بیشتری داشتند و این خطری است که 

دانشگاه های روســیه را تهدید می کند و فاصله طبقاتی بین 
دانشگاه ها را افزایش می دهد«.

دکتر گاالژنسنکی در ادامه سخنان خود گفت: »همان گونه 
که شــما هم در ایران این تجربه را داشــتید، بار سنگین 
آمــوزش در این دوره بر عهده اســتادان و دانشــجویان 
بوده اســت بنابراین سیستم آموزشــی روسیه حمایت از 
دانشجویان را در دستور کار خود قرار داد و ما در شرایط 
همه گیری کوویــد ۱۹، عالوه بر تأمیــن تجهیزات برای 
دانشــجویان و تالش برای ایجاد فرصت های شغلی برای 
آنان، دانشــجویان را از لحاظ روحــی و روانی نیز مورد 

حمایت قرار دادیم«.
رئیس دانشــگاه تومســک که درباره تجربه های جدید در 
مدیریت دانشگاه در دوران همه گیری کرونا سخن می گفت، 
نداشــتن زیرســاخت های الزم برای برگزاری کالس های 
آنالین را یکی از مشــکالت در دوران همه گیری عنوان و 
تصریــح کرد: »عالوه بر اینکه بعضی از دانشــگاه ها از نظر 
زیرساخت مشکل داشتند، توان مدیریتی کافی را هم برای 
چنین شــرایطی نداشتند و این نشــان می دهد که تغییرات 

جدی در مدیریت ها ضروری است«.
وی با اشــاره به اینکه این دانشــگاه های برتر روسیه بودند 
که کل سیســتم آموزشی روسیه را در این شرایط هدایت و 
کمک کردند، گفت: »دانشگاه تومسک یکی از دانشگاه های 
بود که در این حوزه بســیار قــوی و خوب عمل کرد و با 

حفظ کیفیت، به آموزش آنالین دانشجویان پرداخت«.
دکتر گاالژنســنکی در پایان ســخنان خود بــا قدردانی از 
دانشــگاه تهران برای برگزاری این وبینار، اظهار امیدواری 
کرد این دیدار پایه و اســاس ایده های جدید و الهام بخش 

برای هر دو طرف بشود.
در در نخستین وبینار علمی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه 
تومسک که روز چهارشنبه با میزبانی دانشگاه تهران برگزار 
شد، دکتر نیلی احمدآبادی نیز به تشریح سیاست های کوتاه 
مدت و بلندمت دانشــگاه در مواجهه با شــرایط ناشی از 

اپیدمی کرونا پرداخت.

 در نخستین وبینار علمی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه تومسک 

 رئیس دانشگاه تومسک روسیه:  

کیفیت آموزش در دوران همه گیری کووید ۱۹ باید حفظ شود

اعالم آمادگی برای تقویت همکاری های علمی،تحقیقاتی با دانشگاه تهران
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در نخستین وبینار علمی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه تومسک 

مشاور رئیس دانشگاه و دبیر اجالس دانشگاه های برتر ایران و روسیه: 

جامعه جهانی در برخورد با همه گیری کووید ۱۹ همیاری الزم را نداشت
مشــاور رئیس دانشــگاه در امور بین الملل و دبیر اجالس 
دانشــگاه های برتر ایران و روسیه با اشــاره به تغییراتی که 
ویروس کووید ۱۹ در نظم و شــیوه زندگی اجتماعی جامعه 
جهانی داشته است، گفت: »حوزه آموزش بشدت تحت تأثیر 
ویروس کرونا تغییر کرده اســت که با پایان پاندمی نیز این 

تغییرات باقی خواهد ماند«.
دکتر مهدی سنایی که در نخستین وبینار مشترک دانشگاه تهران 
و دانشگاه تومسک در ارتباط با »کرونا و نظم بین الملل« سخن 
می گفت، افزود: »بعد از ظهور ویروس کرونا این پرسش پیش 
آمد که آیا نظم جهانی تغییر خواهد کرد یا نه؟ و محققان روابط 
بین الملل دو دیدگاه متفاوت در این زمینه داشــتند، اما در این 
میان دو حقیقت وجود داشت، اینکه تحت تأثیر این همه گیری، 
همه کشورها شوکه شده بودند و کشورها و جامعه جهانی آن 
همیاری را که الزم بود در مبارزه با این ویروس داشته باشند، 
نداشــتند؛ نکته دوم اینکه این ویروس نشان داد که اصاًل مرز 

نمی شناسد و مرز در این مساله معنا ندارد«.
وی افــزود: »تحت تأثیر این دو حقیقــت موجود بود که دو 
جریان رئالیستی و ایده آلیستی دیدگاه های خود را ارائه دادند و 
رئالیست ها بر دیدگاه همیشگی خود مبنی بر بازیگری دولت 
در عرصه بین الملل و نقش آن تاکید کردند و معتقد بودند که 
مهمترین نهاد و ابزاری که می تواند کمک کننده باشد، دولت ها 
هستند و دولت اســت که می تواند یاریگر باشد و مهمترین 
چیزی که باید داشته باشیم، داشتن یک حاکمیت قدرتمند است 
که بتواند مساله را مدیریت کند، اما ایده آلیست ها با توجه به این 
حقیقت که ویروس مرز نمی شناسد، معتقد بودند دولت های 
محلی در این مســاله تأثیرگذار نیستند، بلکه باید سازمان های 

بین المللی تشکیل بشوند تا بتوانند این بحران را حل کنند«.
استاد دانشــکده مطالعات جهان دانشــگاه تهران در ادامه 
سخنان خود با اشاره به مؤلفه های تأثیرگذار در نظم جهانی 
گفــت: »اگر امنیت و اقتصــاد را دو عامل مهم نظم جهانی 
بدانیــم، باید بگویم آیا نگرش و رویکردی که به امینت در 
جهان وجود داشته است، در نتیجه این پاندمی تغییر خواهد 
کرد یا نه؟ و متأســفانه باید گفت با وجود همه ســخنانی 
که ایده آلیســت ها داشــتند، بازهم این فاکتورها )اقتصاد و 
امنیت( تغییری نکرده است و می بینیم در سال 2020 نه تنها 
جنگ و مناقشــات کاهش پیدا نکردند بلکه در مناطقی مثل 

سوریه، یمن، شرق اوکراین، قره باغ و حتی خاورمیانه شاهد 
وخیم تر شدن اوضاع بودیم«.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود بــر تأثیرات ویروس 
کرونا بر اقتصاد جهانی اشــاره کرد و افزود: »با این همه گیری 
فاکتور اقتصاد با تغییرات شدیدی مواجه شد و بخش هایی مثل 
صنعت گردشگری تحت تأثیر شدید این ویروس آسیب دید 
به گونه ای که بیشتر کشورها 75 درصد از درآمدی که از محل 
صنعت توریسم داشتند از دست دادند، اما با وجود این تأثیرات 
بخش های هم از اقتصاد جهانی با رشد قابل مالحظه ای روبرو 

شدند که تجارت اینترنتی از جمله این بخش ها بود«.
دکتر سنایی با اشاره به تغییراتی که این همه گیری در سیستم 
آموزشی ایجاد کرده است تصریح کرد: »اینکه آیا نظم جهانی 
تغییر خواهد کرد یا نه؟ هنوز محل ســوال اســت، اما آنچه 
که واقعیت اســت، اینکه نظم زندگی و شــیوه های زندگی 
اجتماعی و اقتصادی عوض شــده است و از جمله آموزش 
تحت تأثیر این ویروس بشدت تغییر کرده است به گونه ای 
که حتی اگر پاندمی هم پایان یابد، تغییراتی که به وجود آمده 

است باقی خواهد ماند«.
وی در پایان گفت: »کســانی کــه معتقدند نظم جهانی پس 
از دوره پاندمــی تغییر خواهد کرد بــر این عقیده اند که این 
تغییر نه از طریق مؤلفه های اقتصاد و امنیت- که همیشه باور 
داشتیم- بلکه از طریق شیوه های زندگی، نظم جهانی خواهد 
بود و در نهایت سیاســت هم با تغییر شیوه ها و رویکردها، 

تسلیم خواهد شد«.
دکتر ســنایی در ابتدای ســخنان خود با ابراز خرسندی از 
برگزاری این وبینار خاطرنشــان ســاخت که برگزاری این 
ســمینار و قرارداد همکاری دو دانشــگاه که به زودی امضا 
خواهد شــد، در آینده نزدیک موجب تقویت هرچه بیشتر 

همکاری های دو طرف در حوزه های مختلف خواهد شد.
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دکتر گئورگی مایر، رئیس هیأت امنای دانشــگاه تومســک 
روسیه، با تاکید بر اینکه دانشگاه تومسک یکی از دانشگاه های 
پیشرو روسیه است، بر عالقه مندی این دانشگاه برای توسعه 
همکاری ها با دانشگاه تهران در زمینه های مختلف تاکید کرد. 
رئیس هیأت امنای دانشــگاه تومسک روسیه که در نخستین 
وبینار علمی مشــترک دانشــگاه تهران و دانشگاه تومسک 
ســخن می گفت با بیان این مطلب گفــت: »برگزاری این 
ســمینار و این دیدار از نظر من بسیار مهم است و امیدوارم 

این تبادالت در آینده نیز ادامه داشته باشد«.
وی در ادامه به معرفی اجمالی دانشگاه تومسک پرداخت و 
افزود: »دانشگاه تومسک از قدیمی ترین دانشگاه های روسیه 
است که در ســال ۱۸3۸ بنیانگذاری شده است و در واقع 

اولین دانشگاه سیبری است«.
گئورگی وی مایر، با اشــاره به شــعار دانشــگاه تومسک 
»آموزش مبتنی بر علم، گفت: »یکی از نام های بزرگی که بر 
تارک این دانشگاه می درخشد، نام »مندلیف« است که شعار 
این دانشگاه هم همان شــعار مهم مندلیف است که معتقد 
بود باید علم را وارد پروســه آمــوزش کرد و آموزش باید 
مبتنی بر علم باشد و ما در دانشگاه پیرو این شعار هستیم«.
رئیس هیأت امنای دانشــگاه تومسک در ادامه سخنان خود 
با اشــاره به نقش مهم این دانشــگاه در توســعه علمی و 

صنعتی ســیبری تاکید کرد: »سایر دانشگاه ها و مراکز علمی 
منطقه ســیبری بر پایه و بستر همین دانشگاه تومسک شکل 

گرفته اند«.
وی با بیان اینکه که این دانشــگاه دو برنــده نوبل دارد و 
با اشــاره به اینکه دانشگاه تومسک در رتبه بندی بین المللی 
جایگاه باالی دارد گفت: »در دانشگاه تومسک دانشجویانی 
از بیش از 70 کشــور جهان به تحصیل مشــغولند که 20 
درصد دانشجویان دانشگاه تومســک دانشجویان خارجی 
هســتند و در داخل روسیه هم یکی از دانشگاه های پیشرو 

محسوب می شود«.
دکتر مایر در پایان سخن خود گفت: »البته که دستاوردهای 
تکنولوژی که در آموزش آنالین به آن رسیدیم باقی خواهند 
ماند، اما امیدوارم که دکتر نیلی احمدآبادی را در دانشــگاه 

تومسک مالقات کنم«.
وی همچنین با اشــاره به اینکه این دانشــگاه به زودی 45 
امین ســال تأسیس خود را جشــن خواهد گرفت، از دکتر 
نیلی احمدآبادی و مســئوالن شــرکت کننده در این وبینار 

برای حضور در این مراسم دعوت کرد.
دکتر وی مایر سخنان خود را با جمله ای از »آنتوان دو سنت 
اگزوپری« نویسنده فرانسوی پایان داد: »بزرگ ترین تجمل 

و لذت دنیا در معاشرت های انسانی است«.

 در نخستین وبینار علمی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه تومسک 

 رئیس هیأت امنای دانشگاه تومسک روسیه: 

دانشگاه تومسک عالقه مند به توسعه همکاری ها با دانشگاه تهران است
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مصـــاحبــــــه

دکتر مهدی منتظرقائم

دکتر سعیدرضا عاملی

دکتر فتح اله پورفیاض

دکتر علیرضا امامی

دکتر قنبری باغستان

 دکتر داتیس خواجه ئیان

دکتر قادر قربانی اصل

دکتر نادیا مفتونی

دکتر حمید عبداللهیان

دکتر احسان چیت ساز

دکتر روح اهلل نصرتی

عبدالمجید اسکندری

دکتر ولی اله محمدی



دکتر موســوی، مدیرکل حوزه ریاست دانشــگاه تهران، با صدور نامه ای ضمن تبریک روز 
جهانی ارتباطات و روابط عمومی، از طرف هیأت رئیســه دانشگاه تهران از فعالیت های اداره 

کل روابط عمومی قدردانی کرد. در متن این نامه آمده است: 

بسمه تعالی

مدیرکل محترم روابط عمومی دانشگاه تهران
با سالم و تحیت

فرصت را مغتنم شــمرده به مناســبت روز ارتباطــات و روابط عمومی، ضمن عرض تبریک 
خدمت جنابعالی و همکاران اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران، مراتب سپاس و قدردانی 
خود و اعضای محترم هیأت رئیســه دانشگاه را از زحمات شما و سایر همکاران که در شش 
ماه اخیر به صورت حرفه ای تحول اساســی و محسوسی در عملکرد روابط عمومی دانشگاه 
کّمًا و کیفًا ایجاد کرده اید، ابراز می دارم. تندرســتی و توفیق همگان را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت دارم.

پیام تبریک و تقدیر هیأت رئیسه دانشگاه تهران پیام تبریک و تقدیر هیأت رئیسه دانشگاه تهران 
از فعالیت های روابط عمومی این دانشگاهاز فعالیت های روابط عمومی این دانشگاه

۲۷ اردیبهشت 
روز جهانی ارتباطات و 

روابط عمومی است و روابط عمومی 
دانشگاه تهران با هدف مطالعه و ارزیابی 
ابعاد مختلف حوزه های مختلف ارتباطی 

و رسانه ای، به سراغ اعضای هیأت 
علمی دانشگاه تهران رفته و با آنها 

به گفت وگو نشسته است.

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
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۲۷ اردیبهشــت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی اســت. به همین 
مناســبت دکتر مهدی منتظرقائم، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران، 
یادداشتی را در خصوص »ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی در طی 
کووید -۱۹: درس های جهانی برای ایران« نوشته اند که در ادامه می خوانید: 

درس های مطالعات جهانی برای ایران

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
دکتر مهدی منتظر قائم، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: 

ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی در طی کووید-۱۹:

کرونا ویروس ســندرم حاد تنفسی  2(SARS-COV-2) در 
دســامبر 20۱۹ در شهر ووهان چین شــیوع پیدا کرد و در 
اواخر بهمن ۱3۹۸ در استان قم ایران اولین موارد ابتالء به این 
بیماری مشاهده شدند و پس از مدت کوتاهی این بیماری در 
سایر شهرها نیز گسترش یافت. قرنطینه گسترده در طی شیوع 
کرونــا و محدودیت در رفت و آمدها باعث افزایش حضور 

آنالین مردم در رسانه های اجتماعی شد.
در این یادداشــت، هدف اصلی این اســت که ارتباطات 
بحران در موارد اضطراری بهداشت عمومی در رسانه های 
اجتماعی را مطالعه کنیم. به این منظور در ابتدا تجربه های 
جهانی کشــورهای موفق در زمینه اســتفاده از رسانه های 
اجتماعی برای مدیریت ارتباطات بحران مطالعه شــده و 
اصلی تریــن ویژگی های آنها را در این زمینه بیان کرده ایم. 
ســپس به مطالعه تجربه ایران در زمینه مدیریت ارتباطات 
بحــران در رســانه های اجتماعی در زمــان کووید -۱۹ 
می پردازیم و اصلی ترین نقاط قوت و ضعف کشور ایران 

را بیان می کنیم.
با شناســایی ضعف های کشــور ایــران و در تطبیــق آنها با 
تجربه های جهانی راه حل هایی که بــرای مدیریت ارتباطات 
بحران در رسانه های اجتماعی به دست می آیند. بخش مربوط 
به نقد تجربه ایران و راه کارهای مطرح شده در این یادداشت 

آورده شده است.

ارتباطات بحران در  از مدیریت   درس های جهانی 
رسانه های اجتماعی

در مقاله اصلی وضعیت ۹ کشور چین، آمریکا، استرالیا، ژاپن، 
تایوان، نیوزلند، انگلستان، سنگاپور و کانادا به طور تفصیلی 
مطالعه شــده اســت. در جمع بندی نهایی می توان گفت که 
اصلی ترین دالیل موفقیت این کشورها در مدیریت ارتباطات 
بحران در شــرایط کووید -۱۹ با توجه به نقش رســانه های 
اجتماعی شــامل این موارد بوده اســت: حضــور نهادهای 
مدیریت بحران بهداشت عمومی و دولت مردان در رسانه های 
اجتماعی، استفاده از رسانه های اجتماعی برای پاسخ گویی به 
بحران، ایجاد تیم مدیریت بحران در شــبکه های اجتماعی، 
ادغام رسانه های سنتی و اجتماعی با یکدیگر، رصد مکالمات 
صورت گرفته در رسانه های اجتماعی، استفاده از رسانه های 
اجتماعی برای کمک به گروه های حاشیه ای، ارتباطات مبتنی 
بر علم در طــی بیماری همه گیری کووید -۱۹، شناســایی 
اپیدمی اطالعات غلط و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با آن 
و ارتباط بحــران بین المللی در مدیریت ارتباطات بحران در 

رسانه های اجتماعی.

در  بحران  ارتباطات  مدیریت  در  ایران  وضعیت   
رسانه های اجتماعی

از ســوی دیگر مطالعه وضعیت دولت و نهادهای رســمی 
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ارتباطات بحران و عمومی مردم در رســانه های اجتماعی در 
شرایط بحران کرونا بیان گر نکات زیر در عملکرد ارتباطات 

بحران در رسانه های اجتماعی هستند:
• عدم حضور نهادهای مدیریت بحران و سازمان های بهداشت 
عمومی در رسانه های اجتماعی:  در قانون مدیریت بحران کشور 
ایران تعریف مشخصی از ارتباطات بحران و ارتباطات ریسک 
وجود ندارد، در مواردی هم که به این بخش از مدیریت بحران 
پرداخته شده بیشتر به نقش صداوسیما در این زمینه اشاره شده 
است؛ بنابراین نقش رسانه های اجتماعی در شرایط بحرانی در 

اسناد باالدستی مورد غفلت قرار گرفته است.
• نبود تحقیقات منســجم و عدم رصــد فعالیت های آنالین 
کاربران: در کشــور ایران محتوای شبکه های اجتماعی رصد 
نمی شود و به اطالعات منتشر شده در این شبکه ها بی توجهی 

صورت می گیرد.
• انتشــار اطالعات غلط در زمینه کووید -۱۹: اطالعات غلط 
منتشر شــده در زمان کووید -۱۹ در رســانه های اجتماعی 
شامل شایعه ها )اشــاره به مواردی نظیر درمان های ناکارآمد، 
خوددرمانی، ســیاه نمایی شرایط و احتکار هستند(، انگ زنی 
)مواردی نظیر نامیدن ویروس کرونا به ویروس چینی را شامل 
می شود( و تئوری توطئه )اشاره به سالح زیستی بودن ویروس 

کرونا و ساخته شدن آن توسط ابرقدرت ها دارد( هستند.
• تشــکیل کمپین های مختلف: یکی از اقدامات خودجوش 
کاربران ایرانی در مدیریت شــرایط بحران کرونا این بود که 
آن ها دست به تشکیل کمپین هایی می زدند که به افراد توصیه 
می کرد در این شرایط رفتار درست را برای کاستن از عواقب 

کووید -۱۹ در پیش بگیرند.

• فاصله دولت و ملــت در فعالیت های مجازی  :کنش های 
دولت و ملت ربطی به هم ندارند و بعضاً متضاد هم هستند. 
در مطالعه تجربه کاربران شبکه های اجتماعی در زمینه کووید 
-۱۹ نیز این مسئله به وضوح به چشم می خورد. برای نمونه 
دولتمردانی که در توئیتر حضور داشتند با انتشار پست هایی 
مســافرت های مردم و عدم رعایت اصول بهداشــتی توسط 
آن ها را دلیل وخامت شــرایط می دانستند. مردم هم در تقابل 
معتقد بودند که عملکرد دولت و قرنطینه نکردن شــهرها و 
نبود محدودیت در رفت وآمدها باعث ایجاد این شرایط شده 

است.
• انتقاد به عملکرد دولــت در زمینه مبارزه با اپیدمی کووید 
-۱۹: در سراسر جهان مردم دولت های خود را به دلیل اینکه 
نتوانســته اند شیوع ویروس رو کنترل کنند مقصر می دانستند 
(Noor et al, 2020). این مســئله در فعالیت آنالین کاربران 
ایرانــی نیز به صورت های مختلفی وجود داشــت. کاربران 
ایرانی شــبکه های اجتماعی از عملکــرد دولت در مدیریت 

بحران کووید -۱۹ انتقاد کردند.
• انتقاد به عملکرد شــهروندان  :یکی دیگر از مواردی که در 
عملکرد کاربران ایرانی در توئیتر به چشــم می خورد انتقاد 
آن ها از عملکرد شــهروندان و عدم رعایــت پروتکل های 

بهداشتی توسط آنان است.
• اطالع رسانی و گزارش دهی:  اطالع رسانی در زمینه کووید 
-۱۹ انواع مطالب را شــامل می شود که از آن جمله می توان 
به اطالع رسانی در زمینه ابتالی فرد و یا اطرافیانش به کووید 
-۱۹ اشاره کرد. افراد در این پست ها عالئم و سایر نشانه های 
بیماری را شرح می دادند و وضعیت بیماران و نگرانی هایشان 
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را برای سایر کاربران بازگو می کردند.
• نبود ارتباطات ریســک در کشــور ایران:  در کشور ایران 
تمام توجه به بحران ها در مرحله وقوع یک بحران است و به 
مراحل قبل و بعد از بحران توجه نمی شــود، این مسئله عدم 

توجه به ارتباطات ریسک را در ایران نشان می دهد.

ارتباطات  مدیریت  ارتقای  سیاستی  راهکارهای   
بحران در ایران

از مجموع درس هایی که از مطالعه مدیریت ارتباطات بحران 
در موارد اضطراری بهداشت عمومی »مطالعه موردی کووید 
-۱۹« در جهان به دست آمد و شناسایی ضعف هایی که ایران 
در این زمینه داشــت، در نهایت می تــوان گزاره های زیرا را 
به عنوان راه حل هایی برای ارتقای عملکرد مدیریت ارتباطات 

بحران در رسانه های اجتماعی ارائه داد:
• رســانه های اجتماعی را به طور کامــل در تصمیم گیری و 
تدوین سیاست ها ادغام کنید:  مدیران باید از نوآوری استقبال 
کنند و مانع استفاده از آن برای شرایط بحرانی نشوند. به جای 
انتشــار منفعالنه اطالعات ریسک و بحران مدیران اورژانس 
و همچنین شاغالن بهداشت عمومی باید فناوری های نوین 
را بــرای ارتباطات دوطرفه در زمان بحــران به کار ببرند و 
فعالیت های آنالین کاربران را برای ایجاد آگاهی از وضعیت 

.(Lin et al, 2016: 602) نظارت کنند
• ارزیابــی وضعیت و تجربه گرفتن از شــرایط کنونی برای 
آینده:  مســئوالن مدیریت بحران و اورژانس های بهداشت 
عمومی در کشــور ایران باید به طور منظم و حرفه ای دست 
به ارزیابی وضعیت جامعه در طول همه گیری کووید -۱۹ و 
درس هایی که از این شرایط به دست آمده اند، بزنند. کووید 
-۱۹ یک میدان آزمایش برای سیستم مدیریت بحران ایران بود 
که ضعف های اصلی آن را در مدیریت بحران های بهداشتی 
به ویــژه در دنیایی که رســانه های اجتماعــی آن را متحول 
کرده اند، نشــان داد. در این زمینه باید نهادهای دانشگاهی با 
اصول علمی دقیق دســت به تجزیه وتحلیل شرایط مدیریت 

بحران کشور بزنند.
• رصد اطالعات منتشر شــده در شبکه های اجتماعی برای 
ترســیم نقشــه  بحران: تجزیه وتحلیل اطالعاتی که مردم در 
رسانه های اجتماعی مختلف به اشتراک می گذارند می تواند 
به مؤسسات بهداشت عمومی و سازمان های مدیریت بحران 
در تصمیم گیری بهتر و اولویت بندی وظایفشــان کمک کند 
 (Arpaci et al, 2020; Zhao & Xu, 2020; Park et al,

(2020. اطالعات جمع آوری شــده از این طریق می تواند به 
سیاست گذاران کمک کنند تا مهم ترین موضوعات را از منظر 
عمومی شناسایی کرده و از دانش به دست آمده برای مدیریت 

.(Niknam et al, 2020) همه گیرهای آینده استفاده کنند
• ارتباطــات بحــران بین المللی در رســانه های اجتماعی:  
ارتباطات بحران بین الملل به این معناســت که کشورها باید 
از کنشــگری فردی در مواجه با بحران ها خودداری کنند و 
به همکاری های چندگانه در ســطح بین الملل برای مدیریت 
بحران دســت بزننــد. به ویژه با توجه بــه ماهیت جهانی و 
همه جایی رســانه های اجتماعی به نظر می رســد که نیاز به 

ارتباطات بحران بین الملل در این رسانه ها وجود دارد.
• از بین بردن شکاف دیجیتال و بهبود زیرساخت ها:  تجربه 
کشورهای موفق نشان داد که یکی از اصلی ترین راه های آن ها 
برای مدیریت این شــرایط بحرانی گسترش زیرساخت های 
فن آوری بود کــه مواردی نظیر اســتفاده از اینترنت 5G و 
اســتفاده از نرم افزارهای مختلف برای پزشکی از راه دور و 
تشخیص بیماری را شامل می شــد. برای استفاده از مزایای 
شــبکه های اجتماعی قبل از هر چیزی نیاز اســت که ابزار 
)رایانه شخصی و تلفن همراه هوشمند( و زیرساخت )اتصال 
به اینترنت( دسترســی به آن ها وجود داشــته باشد. بعدازآن 
باید مهارت های الزم برای استفاده از تکنولوژی برای کمک 

گرفتن در شرایط بحرانی را به شهروندان آموخت.
• تیم مدیریت بحران در رســانه های اجتماعی داشته باشید : 
در مرحله قبل از وقوع بحران الزم است که سازمان مدیریت 
بحران کشــور تیمی از افــراد متخصص را ایجــاد کند که 
مسئول پاسخگویی آنالین به مردم قبل، حین و بعد از بحران 
باشــند. این گروه باید برای به روزرســانی مداوم اطالعات 
در شــبکه های اجتماعی آموزش ببینند. اگر ســازمان ها در 
گفت وگوهای آنالین حضور داشــته باشند از پخش شایعه 
و اطالعات غلط کاســته می شود زیرا مردم می دانند که برای 
به دســت آوردن اطالعات درست در این محیط به کجا باید 
مراجعه کنند. در این زمینه داشــتن هشتگ و کمپین هایی که 
مردم تــا قبل از وقوع یک بحران بداننــد که از طریق آن ها 
می توانند با سازمان های مدیریت بحران و بهداشت عمومی 

ارتباطات برقرار کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• بسته های ترکیبی ارتباطات بحران داشته باشید:  رسانه های 
اجتماعی قبل از هر چیز مکمل کانال های موجود برای ارتباط 
با بحران هستند و باید به عنوان بخشی از یک استراتژی ارتباطی 
 (Gurman & Ellenberger, گســترده تر در نظر گرفته شوند
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(2015؛ بنابراین نیاز اســت که سازمان مدیریت بحران یک 
رویکــرد کلی در قبال کانال های مختلف ارتباط با بحران در 
نظر بگیرد و آن ها را در یک »بسته ارتباطی بحران« ادغام کنند 

.(۲۰۱۱: 46 ,Strander)
• مبارزه با اطالعات غلط منتشرشــده در رسانه های اجتماعی 
: سازمان مدیریت بحران و سازمان های بهداشت عمومی باید 
منابع معتبر اطالعاتی در رســانه های اجتماعی باشند و یا به 
منابع معتبر در این زمینه لینک دهند. از طریق همکاری جهانی 
و مشارکت های چند رشته ای، می توان اطالعات غلط را مهار 
کرد و جایشان را به حقایق ارائه شده توسط نشریات پزشکی 
.(Kouzy et al, 2020) و اطالعات دقیق مرتبط با موضوع داد

• در پیش گرفتن الگوهای شهروندمحور ارتباطات بحران : از 
طریق رسانه های اجتماعی عالقه عمومی به ارتباطات بحران 
شهروند محور به شدت افزایش یافته است. الگوی از باال به 
پایین ارتباطات بحران ممکن است با رویکرد از پایین به باال 
جایگزین شود (Cho et al, 2013: 28). اطالعات دیگر تنها 
از بــاال به پایین در جریان نیســتند، امروزه در همه بخش ها 

دریافت و انتقال عمودی و افقی اطالعات صورت می گیرد. 
اطالعــات را می توان در زمان واقعی پخش و ارزیابی کرد و 
نقش های عموم و پاســخ دهنده را در طول بحران تغییر داد 
Collins et al, (2016: 161). در الگوهــای ارتباطات بحران 
شــهروندمحور ما انواع الگوهای ارتباطی را در رســانه های 
اجتماعی در شــرایط بحرانی شاهد هستیم؛ در این رسانه ها 
باید ارتباط دوسویه دولت با شهروندان، شهروندان با دولت، 

دولت با دولت و شهروند با شهروند شکل بگیرد.
• همان طور که پیشــگیری بهتر از درمان اســت اولویت با 
ارتباطات ریســک اســت تا ارتباطات بحران : اگر مدیریت 
شــرایط بحرانی را به سه مرحله قبل، در حین و بعد تقسیم 
کنیم، مدیریت و ارتباطات ریسک در دوره اول یعنی مرحله ای 
که می توان آن را مرحله پیشگیری نیز نامید جایگاه بیشتری 
دارد. هر کشوری توســعه یافته و یا درحال توسعه ای که به 
دنبال مدیریت صحیح و اصولی موارد اضطراری بهداشــت 
عمومی است، توجه اصلی خود را به برنامه های پیشگیری که 

در قالب مدیریت ریسک ارائه می شوند، داده است. 
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۲۷ اردیبهشــت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی است. بهره مندی از علم ارتباطات و 
روابط عمومی از مهم ترین الزمه های زندگی اجتماعی، به خصوص در عرصه های دانشگاهی 
و فعالیت علمی اســت. به همان میزان که عدم توجه به این علم به منزله نقصان در چرخه 
حیات اجتماعی، فردی و سازمانی اســت، توجه به آن سقف موفقیت های یک فرد، گروه، 

مجموعه یا سازمان را بر پایه دانایی استوار می سازد. 
به مناســبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، دکتر عباس قنبری باغســتان، مدیرکل 
روابط عمومی و عضو هیأت علمی گروه آموزشــی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، در 
دومین کارگاه از سلســله کارگاه های آموزشــی وزارت عتف ویژه مدیران روابط عمومی 
دانشــگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشــی و پارک های علم و فناوری سراسر 
کشور که سه شنبه ۲۸ اردیبهشــت۱۴۰۰به صورت مجازی برگزار شد، به طرح مباحثی در 
خصوص »تأثیر روابط عمومی بر شاخص های رؤیت پذیری و ضریب تأثیر فعالیت های علمی 
و دانشگاهی؛ نگاهی به اهمیت شاخص های آلتمتریک« پرداخت که گزارش آن را می خوانید:

فعالیت روابط عمومی بیشترین تأثیر را بر »روئیت پذیری« 
و افزایش »ضریب تأثیر« فعالیت های دانشگاهی دارد

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران:  

 فعالیت روابط عمومی در سه سطح فردی، سازمانی 
و ملی می تواند صورت گیرد

دکتر عباس قنبری باغســتان در ابتدای جلسه ضمن تبریک 
روز جهانی ارتباطــات و روابط عمومی، یکی از مهم ترین 
اهداف در چهارچوب فعالیت هــای روابط عمومی را ارائه 
فعالیت ها یــا دســتاوردهای دانشــگاه ها، پارک های علم 
و فناوری و مراکز پژوهشــی با هــدف نمایش میزان نفوذ 
و افزایــش تأثیر آن در جامعه دانســت و گفــت: فعالیت 
روابط عمومی می تواند در سه سطح فردی، سازمانی و کالن 
ملی صورت بگیرد؛ به این معنا که فعل / عمل روابط عمومی 
در درون این یک اکوسیستم دانشگاهی، می تواند به صورت 
فردی، ســازمانی و کالن ملی و برای ارائه بهتر فعالیت ها و 
نمایش اثرات آن در جامعه علمی و در حوزه های اجتماعی، 

فرهنگی، تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران در ادامه برای فهم بهتر 
مبحث »رؤیت پذیری« و »ضریب تأثیر«، تعریفی از مفاهیم 
آن ها ارائه داد و عنوان کرد: رؤیت پذیری )Visibility( و 
ضریب تأثیر )Impact( به این معناســت که به چه میزان 
فعالیت های علمی و دستاوردهای دانشگاهی، دیده شده و 
ذی نفعــان مختلف اعم از افکار عمومی می توانند آنها ببیند 

و از آن بهره ببرند.
وی در ادامه با اشاره به نظام های رتبه بندی دانشگاهی مانند 
کیو.اس، یو.اس.نیوز، شــانگهای و یا پایگاه استنادی جهان 
اسالم )ISC( تصریح کرد: هر دو شاخص رؤیت پذیری و 
 )Reputation( ضریب تأثیر در نهایت به درجه ای از اعتبار
کسب شــده توسط دانشــگاه منتهی خواهد شــد که این 
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نظام های رتبه بندی اهمیت ویژه ای برای آنها قائل هستند.
قنبری باغســتان در ادامه با اشــاره به معیارهای ســنجش 
شــاخص رؤیت پذیری و ضریب تأثیر خاطرنشان کرد: در 
گذشــته شاخص های مربوط به سنجش میزان رؤیت پذیری 
و ضریــب تأثیر فعالیت علمی و دانشــگاهی تا حد زیادی 
وابسته به شاخص های کالســیک همچون اعتبار سامانه ها/
 )Citation(  وب سایت رسمی دانشگاه ها و یا میزان استناد
به فعالیت های علمی بود. الزم به ذکر است که امروزه نیز این 
شــاخص ها حاکم بوده و در گزارش های رتبه بندی موجود 
یکی از معیارهای اصلی ســنجش، میزان اعتبار دانشــگاه ها 
بر اساس شاخص استناد یا درجه روئت پذیری فعالیت های 

علمی آن دانشگاه است.

 گذار مهم از شاخص های کالسیک به شاخص های 
آلتمرتیک

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران شاخص های آلتمتریک را 
شاخص های نســبتًا نوینی برای سنجش اعتبار فعالیت های 
علمی و دانشــگاهی عنــوان کرد و گفت: شــاخص های 
آلتمتریــک بــه طور مشــخص بــه کنــش و فعالیت های 
روابط عمومی اشــاره داشته که می تواند تأثیرات بسیاری نیز 
در شــاخص های رؤیت پذیری و ضریــب تأثیر ایفا کند. بر 
اســاس شاخص آلتمتریک، بسیار مهم است که یک فعالیت 
علمی چقدر ســریع بتواند به موضوع داغ روز در رسانه ها، 

شبکه های اجتماعی و همچنین محافل علمی بشود.
استاد گروه آموزشــی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با 
مقایسه مزیت شاخص های آلتمتریک نسبت به شاخص های 
کالســیک تأکید کــرد: شــاخص های آلتمتریــک، میزان 
رؤیت پذیــری و ضریب تأثیــر فعالیت هــای علمی را در 
کوتاه مدت می سنجد، در صورتی که شاخص های کالسیک 
)میزان اســتناد( را در درازمدت سنجیده و به همین دلیل به 

زمان طوالنی نیاز دارد.
وی »پلوم آنالیتیکز«، »سایتداین«، »ریدرمتر«، »ساینس کارد«، 
»ایمپکت ا ستوری«، »آلتمتریکس اکسپلورر«، »پیپر کریتیکل«، 
»پالس وان ایمپکت اکسپلورر« و »آلتمتریکس« را از جمله 
انواع نمایه های موجود برای نمایش شاخص های آلتمتریک 

معرفی کرد.
نویسنده کتاب »بین المللی سازی آموزش عالی: استراتژی ها، 
راهبردها و تکنیک ها در توســعه ارتباطات علمی« در پاسخ 

به ســوال کــه آیا تضادی بین شــاخص های کالســیک و 
شــاخص های آلتمتریک وجود دارد یا خیر؟ یادآور شد: از 
نگاه فنی، اختالفاتی بین طرفداران شاخص های کالسیک و 
شاخص های آلتمتریک وجود دارد. از یک سو برخی مالک 
اصلی سنجش رؤیت پذیری و ضریب تأثیر را شاخص های 
آلتمتریک می دانند، چرا که در کوتاه مدت اثر فعالیت علمی را 
می سنجند. از سویی دیگر طرفداران شاخص های کالسیک 
اصالت را به خود نسبت می دهند، چرا که سنجش در سطوح 

علمی و پژوهشی، به صورت عمیق انجام می شود.
مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه تهران تصریح کرد: از نگاه 
روابط عمومی هیچ تضادی بین شــاخص های کالســیک و 
شاخص های آلتمتریک وجود نداشته و بین این دو شاخص 
ضریب همبســتگی مثبتی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، 
تالش بیشتر در شــاخص های آلتمتریک، منجر به تأثیرات 

بلندمدت در شاخص های کالسیک خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران »زمان« را مســآله مهمی 
در روابط عمومــی دانســت و گفت: نکته اصلــی و مرکز 
ثقل شــاخص های آلتمتریک »میزان تبدیــل یک فعالیت و 
کنش علمی به موضوعی جدید، داغ و مطرح در رســانه ها، 
شبکه های اجتماعی و محافل تصمیم گیری و سیاست گذاری 
در کوتاه مدت« اســت، چرا که از دســت دادن زمان ممکن 
است به معنای مرگ فعالیت ها و دستاوردهای علمی بوده و 

باعث شود که دیده نشوند.

ابزارهای   رسانه ها، شبکه های اجتماعی و همکاران 
مهم در تقویت شاخص های آلتمتریک هستند

وی رســانه ها و شــبکه های اجتماعی را بهترین ابزار برای 
افزایش میــزان رؤیت پذیــری و ضریــب تأثیرگذاری در 
شاخص های آلتمتریک دانست و تأکید کرد: با انتشار مقاله و 
دستاوردهای علمی، کار روابط عمومی تازه آغاز شده و باید 
تالش برای ارائه و رؤیت پذیــری با هدف افزایش ضریب 

تأثیر صورت بگیرد.
قنبری باغســتان در ادامه به فعالیت هایی که می تواند باعث 
بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشــگاه ها شود، اشاره کرد و 
گفت: تأســیس بانک های اطالعاتی )به زبان های مختلف( 
بسیار مهم هستند. هر »داده« موجودی در دانشگاه ها قابلیت 
تبدیل شدن به بانک های اطالعاتی را دارد. تأسیس بانک های 
اطالعاتی یک فعالیت مربوط به بخش روابط عمومی اســت 
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و هدف آن جمع آوری یکپارچه اطالعات و انتشــار آن در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف است. در تمام جهان 
344۸ بانک اطالعاتی علمی و دانشگاهی وجود دارد که از 
این تعداد 70۱ بانک اطالعاتی مربوط به کشورهای آسیایی 
است که در این میان، ایران در رتبه 52 قرار دارد. به همین 
منظور تأسیس بانک های اطالعاتی یک اولویت اساسی در 

دانشگاه ها است.

 باید حق دسترسی آزاد به منابع علمی را به رسمیت 
شناخت و آن را رسماً اعالن کرد

مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه تهران »به رسمیت شناختن 
حق دسترســی آزاد به منابع علمی و اعالن رسمی آن« را از 
دیگر فعالیت های مربوط بــه بهبود و ارتقای رؤیت پذیری 
دانشــگاه ها عنوان کرد و ادامه داد: به رسمیت شناختن حق 
دسترسی آزاد با اعالن رســمی آن تفاوت دارد. در محافل 
علمی-بین المللی اعالن رسمی در قالب یک بیانیه یا مصوبه 
و نمایش آن در ســایت های رسمی و شبکه های اجتماعی 
بســیار مهم بوده و به عبارت دیگر به رسمیت شناختن حق 
دسترســی آزاد به منابع علمی و اعالن رســمی آن الزم و 

ملزوم یکدیگرند.
قنبری باغستان تصریح کرد: جنبش بوداپست، بیانیه برلین و 
بیانیه بثدا بر به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به منابع 
علمی تأکید دارند. الزم به یادآوری است که دسترسی آزاد 

به منابع علمی صرفًا به معنای حق دانلود کردن منابع علمی 
تولید شــده، نبوده و فراتر از آن است. در واقع منابع علمی 
و دســتاوردها باید به صورت گسترده در دسترس همگان 
باشد. هر گونه مطالعه، پرینت، توزیع، جست وجو، ذخیره، 
انتقــال آن به دیگران و هر گونه اســتفاده از آن به دفعات 
مکرر بدون کمترین پیامد حقوقی یا بار مالی باید آزاد باشد.
 )ISC( مشاور علمی بین الملل پایگاه استنادی جهان اسالم
ادامه داد: در این زمینــه تنها یک محدودیت وجود دارد و 
آن به رسمت شناختن مالکیت معنوی دستاورد است و در 
فعالیت روابط عمومی بر آن بســیار تأکید می شود؛ هرچند 
متأسفانه در رســانه ها تا حدودی رنگ باخته است. زمانی 
که حق دسترســی آزاد را با تمامی مؤلفه های ذکر شــده به 
رسمیت بشناسیم، الزم اســت که به صورت رسمی اعالم 
شــود تا کاربران و مراجعه کنندگان با خیال آســوده به آن 

مراجعه کرده و از آن استفاده نمایند.
حلقه های اکوسیســتم دانشــگاهی باید از طریق راه اندازی 

سامانه های اینترنتی مدرن و تعاملی به هم وصل شوند
وی فعالیت دیگر در بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشگاه ها 
را راه اندازی سامانه های اینترنتی مدرن و تعاملی عنوان کرد 
و گفت: در تمامی دانشــگاه ها و پارک های علم و فناوری 
سامانه رسمی وجود دارد، اما متأسفانه بُعد تعاملی و مدرن 
بودن در آن ها کمتر دیده نمی شود. در اکوسیستم دانشگاهی 
حلقه ها و زنجیره های بسیار متنوعی وجود دارد. به عبارت 
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دیگر روابط عمومی ها باید از حلقه مدیریتی و الک توجیهی 
عملکرد مدیریت خارج شــده و به ســوی سایر حلقه های 
این اکوسیســتم حرکت کنند. در چنین اکوسیستمی استاد، 
دانشــجو، نوآور، مراکز رشــد، پارک علم و فناوری وجود 
دارد کــه روابط عمومی وظیفه معرفی کــردن همه آنان را 

برعهده دارد.
عضــو هیأت علمی دانشــگاه تهران افزود: در بســیاری از 
دانشگاه ها این ســامانه ها دیده می شود، اما مشکل اساسی 
آن استاتیک بودن صفحات و عملکرد آنها به صورت جزایر 
مســتقل و منفرد اســت. متأســفانه این صفحات در مکان 
مشــخصی حلقه های مختلف اکوسیســتم دانشگاهی را به 

یکدیگر متصل نمی کنند.

 ضرورت برندسازی با استفاده از حوزه های تمرکز
اســتاد گروه آموزشــی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 
»برندســازی بــا اســتفاده از تقســیم بندی های موضوعی 
حوزه هــای تمرکز« را فعالیت دیگــری در بهبود و ارتقای 
شــاخص رؤیت پذیری دانشــگاه ها عنوان کــرد و گفت: 
براساس تقســیم بندی دانشــگاه ها در حوزه های مختلف 
پژوهشــی و بین المللی سازی که توسط وزارت علوم انجام 
شده، هر دانشگاهی در یک حوزه پیشرو و پیشگام است و 
این فرصت بسیار خوبی را فراهم می کند تا از ظرفیت های 
موجود برای برندسازی استفاده کنیم. به عنوان مثال دانشگاه 
کالیفرنیــای جنوبی در این حوزه خــوب عمل کرده و در 
ســایت رسمی دانشگاه، پیشــگامی خود را در عرصه های 

مختلف به تفکیک اعالم و منتشر کرده است.
دکتر عباس قنبری باغســتان اذعان کرد: متأســفانه برخی 
دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی در تاریخ گرفتار شده اند و 
بیشتر معرفی و ارائه دانشگاه ها براساس تاریخ آن ها صورت 
می گیرد که مثاًل چند ســال قدمت دارنــد و در زمان حال 
هم صرفًا بر جاذبه های توریستی تأکید می شود. دانشگاه ها 
باید در ارائه های خود حرف های جدید برای گفتن داشــته 
باشند که خوشبختانه با تالش های خوبی که صورت گرفته، 
زمینه های آن وجود داشــته، اما به آنها توجه نمی شود. این 
ظرفیت ها فرصت بســیار خوبــی را فراهــم می کند تا از 
توانمندی هــای موجود برای برندســازی و تا جای ممکن 
از شــاخص های آلتمتریک و رســانه ها برای اطالع رسانی 

استفاده کنیم.

 باید به الگوریتم های موتورهای جست وجوگر دقت 
داشت

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران »بهینه سازی فرمت تنظیم 
فعالیت های علمی بر اساس الگوریتم های مختلف« را فعالیت 
دیگری در بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشــگاه ها عنوان 
کرد و یادآور شــد: دیگر زماِن نامه نگاری و ارسال گزارش 
به صورت دســتی گذشته اســت و تقریباً تمام گزارش ها و 
دستاوردها در اینترنت انتشار می یابند. در اینترنت موتورهای 
جســت وجوگر متفاوتی وجود دارد که براســاس الگوریتم 
خاصی فعالیت می کنند. به صورت ذاتی وظیفه این موتورهای 

جست وجوگر شناسایی گزارش ها و دستاوردها است.
مشــاور علمــی بین الملل پایگاه اســتنادی جهان اســالم 
)ISC( ادامه داد: جنبه هایی از عملکرد مناسب موتورهای 
جست وجوگر براساس الگوریتم های سئو صورت می گیرد 
که امری فنی اســت، اما وظیفــه روابط عمومی، آگاهی از 
مشخصه های الگوریتم هایی است که رؤیت پذیری را ارتقا 
می دهد. برخی از موتورهای جست وجوگر مانند گوگل بر 
متادیتای فایل، کلیدواژه، تیتر و… حســاس است، بنابراین 
عــدم رعایت الگوریتم های موجود به معنای دسترســی و 

رؤیت پذیری کمتر خواهد بود.

 حضور گسترده در تمامی شبکه های اجتماعی برای 
کنش گران دانشگاهی الزامی است

عضــو هیأت علمی دانشــگاه تهــران حضور پیوســته در 
شــبکه های اجتماعی مختلــف را فعالیت دیگری در بهبود 
و ارتقای رؤیت پذیری دانشــگاه ها مطرح کرد و گفت: در 
ارتباط با شــبکه های اجتماعی، نباید صرفًا به اینستا، توئیتر 
و … توجه داشــت. شــبکه های اجتماعی بســیار زیادی 
ویژه فعالیت ها و دســتاوردهای دانشگاهی مانند لینکدین، 
ریسرچ گیت، گوگل اسکوالر، فیگ شیر، بی پرس، مندلی، 
اس. اس. آر. اِن و… وجــود دارد. این موارد شــبکه های 
اجتماعی دانشــگاهی هســتند که هر کنشــگری در سطح 
فردی یا سازمانی می تواند حساب کاربری ایجاد کرده و به 
فعالیت مشــغول شود. در نهایت تمام این تالش ها منجر به 

رؤیت پذیری بیشتر دانشگاه ها خواهد شد.
نویســنده کتاب »بین المللی سازی آموزش عالی: استراتژی ها، 
راهبردها و تکنیک ها در توسعه ارتباطات علمی« خاطرنشان 
کرد: ترویج فعالیت های علمی در قالب و فرمت های مختلف 
فعالیت دیگری در زمینه بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشگاه ها 
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هستند. باید توجه داشت که امروزه جریان ارتباطات تغییر کرده 
است. در گذشته بارگذاری مطالب در سایت های دانشگاهی 
کافی بود، اما نکته مهم این است که روابط عمومی و کارشناس 
حرفه ای باید به دنبال کاربران و مخاطبان باشد. امروزه کاربران، 
مخاطبان و ذی نفعان در قالب شهروندان هر یک از شبکه های 
اجتماعی پراکنده اند. شبکه های اجتماعی به مثابه کشوری عمل 
می کند که قواعد شهروندی مخصوص به خود را دارد. بنابراین 
روابط عمومی باید براســاس قوانین شهروندی هریک از این 

شبکه ها عمل کند؛ در غیر این صورت سقوط خواهد کرد.

 به اشتراک گذاشتن داده های خام، کمک به توسعه 
شبکه های علمی است

دکتر عباس قنبری باغســتان به اشتراک گذاشــتن داده ها و 
اطالعات خام در آرشــیو های علمی را رکن مهم دیگری در 
بهبود و ارتقای رؤیت پذیری دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: 
تمام دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی سرشار از پژوهش ها و 
داده های علمی مختلفی اســت که تنها بخشی از آن در قالب 
گزارش منتشر شده و داده های بسیار زیادی، بالاستفاده باقی 
مانده اســت. با توجه به اینکه به علت عنصر زمان و فقدان 
منابع کافی ترند جهانی جدید، حرکت به ســمت استفاده از 
داده های ثانویه است، می توان از طریق به اشتراک گذاری آنها 
به توســعه شــبکه های علمی کمک کرد. این داده های خام 
ممکن است اســتفاده خاصی برای پژوهشگر نداشته باشد. 
ایجاد آرشیوی از این داده های خام در سایت های دانشگاهی، 

برای تحلیل گران و آینده پژوهان دیگر محافل علمی کاربرد 
داشته و از این طریق رؤیت پذیری دانشگاه افزایش می یابد.

 ضرورت توجه به صحیح نویسی اسامی در مستندات 
علمی و دانشگاهی

وی در ادامه تأکید کرد: دانشگاه ها، افراد، کنشگران، پژوهشگران 
و… اسامی مشخص و خاصی دارند. اگر در تولیدات و مستندات 
علمی عنوان و اسم به طور کامل و دقیق و یکپارچه نوشته نشود، 
بدون شــک به رؤیت پذیری آسیب خواهد زد. درست نویسی 

اسامی و رعایت اصل یکپارچگی بسیار ضروری است.

امر غیر اخالقی  از  باید   در هر کنش روابط عمومی 
پرهیز کرد

مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه تهران در پایان نشســت 
بــه بحث »اخــالق در روابط عمومــی« پرداخت و گفت: 
در خصوص مســائل، چالش هــا و دو راهی های اخالق در 
روابط عمومی مشــکالت متعددی وجود دارد که بر همگان 
آشــکار و روشن است. ســه توصیه مهم در این زمینه این 
اســت که »عمل غیر اخالقی انجام ندهیــم/ انجام ندهیم/ 
انجام ندهیم« است. این هشدار بسیار عمیق و اساسی است، 
چــرا که اگر کاری غیراخالقی صورت بگیرد، به ســرعت 
افشــا خواهد شــد. در این زمینه برخی سایت های جهانی 
ماننــد Retraction Watch نیز وجود دارد که وظیفه رصد 

مسائل اخالقی و افشاء آنها را برعهده دارند.
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۲۷ اردیبهشــت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی اســت. بهره منــدی از علم ارتباطات و 
روابط عمومی از مهم ترین الزمه های زندگی اجتماعی در عصر دهکده جهانی است. به همان میزان 
که عدم توجه به این علم به منزله نقصان در چرخه حیات اجتماعی، فردی و سازمانی است، توجه 

به آن، سقف موفقیت های یک فرد، گروه، مجموعه یا سازمان را بر پایه دانایی استوار می سازد.
دکتر ســعیدرضا عاملی رنانی، دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی و استاد تمام گروه آموزشی 
ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش 
عالی، مراکز پژوهشــی و پارک های علم و فناوری سراســر کشور که ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، در 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز جهانی ارتباطات و هفته روابط عمومی برگزار 

شد، به طرح مباحثی در این خصوص پرداخت که در ادامه می خوانید:

احترام به دیگران و تبادل موقعیت، تحقق معنای جامع 
روابط عمومی شبکه ای است

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

دکتر سعیدرضا عاملی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: 

دکتر ســعیدرضا عاملی رنانی، اســتاد تمام گروه آموزشی 
ارتباطات اجتماعــی، به بحث »روابط عمومی، تقویت کننده 
ارتباطات و سرمایه اجتماعی و رهیدن از تنهایی« پرداخت 
و گفت: »فلسفه وجودی روابط عمومی، یعنی تأمین احترام 
همگان، رعایت حقوق همه ذی نفعان، سخنگویی سازمان، 
تأمین حضور سازمان در همه عرصه های مرتبط و مدیریت 

مسئولیت اجتماعی سازمان.
عضــو هیأت علمی دانشــگاه تهران در ادامه با اشــاره به 
ویژگی های روابط عمومی خالق در انتقال های بهبودبخش 
گفت: »روابط عمومی خوب، آن روابط عمومی اســت که 
خالقیت و نوآوری را در مســیر انتقــال به وضعیت بهتر 

قرار دهد«.
وی در ایــن حوزه بــه پنج انتقال اشــاره کــرد و گفت: 
»ایــن انتقال ها عبارتند از انتقــال از روابط عمومی مبهم به 
»روابط عمومــی شــفاف«، انتقــال از روابط عمومی کند و 
تأخیری بــه »روابط عمومــی به لحظه و قابل دسترســی«، 

انتقــال از روابط عمومــی احساســی، توجیه کننــدۀ رفتار 
ســازمان به »روابط عمومی واقعیت گرا و عقالنی«، انتقال از 
روابط عمومی خاموش به »روابط عمومی پاســخگو« و در 
نهایــت انتقال از روابط عمومی مــوردی به »روابط عمومی 

سیستمی و الگوریتمی«.
دکتــر عاملی همچنین با اشــاره به توســعه ارتباطات در 
شرایط کرونا و به حســاب آوردن اعضای سازمان به عنوان 
یک اصل تعیین کننده ســالمت و رضایتمندی، خاطرنشان 
کرد: »روابط عمومی مسئولیت تقویت ارتباطات سازمانی و 
از انزوا خارج کردن همه اعضــا را بر عهده دارد. تنهایی و 
انزوای منفی، منشــأ بدرفتاری های بین فردی، بین گروهی و 
افسردگی سازمانی اســت. تنهایی زمانی امری مثبت تلقی 

می شود که کار مثبتی در حین تنهایی انجام می شود«.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان 
خود به استفاده از ارزش افزوده فناوری های نو برای تقویت 
ســرمایه اجتماعی با اســتفاده از روابط عمومی شبکه ای و 
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بــه طرح مســأله کارآمــدی و افزایش ســرمایه اجتماعی 
سازمان ها از طریق روابط عمومی شبکه ای پرداخت و گفت: 
»در روابط عمومــی شــبکه ای به دنبال بــه فعلیت درآوردن 
ظرفیت های پنهان، خفته و ناکارآمد شده سازمان و ذی نفعان 
سازمان هســتیم. مسأله اصلی روابط عمومی شبکه ای یافتن 
راه حل برای کارآمدی سازمان و افزایش سرمایه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی سازمان است.
وی با اشاره به سرمایه جهانی و اینکه ارزش افزوده فضای 
شــبکه ای جدید مربوط به بهره گیری از ظرفیت منبع کردن 
انبوه جمعیــت برای تولید ارزش اقتصادی اســت، گفت: 
»در واقــع منبع قراردادن جمعیــت انبوه جهان برای تحقق 
یک هدف، منبع مالی عظیمــی را به وجود آورد که باید از 
آن به ســرمایه جهانی تعبیر کرد. تمام شــرکت های بزرگ 
امروز جهان در فضای مجازی از همین مسیر تراکم سرمایه 

»اکسابایتی« فراهم کرده اند«.
اســتاد گروه ارتباطات دانشــگاه تهران در بخش دوم ارائه 
خود با طرح این سوال که روابط عمومی شبکه ای چیست؟ 
یادآور شــد: »در فضای جدید کــه در پرتوی نظام فراگیر 
رایانه ای شکل گرفته است، شــبکه را می توان مجموعه ای 
از دســتگاه ها تعریف کرد که از طریق واســطۀ ارتباطی به 
یکدیگر متصل شــده اند. در چنین شبکه هایی، هر دستگاه 
به عنوان گره در نظر گرفته می شــود و هر گره می تواند یک 
رایانه، پرینتر، گوشــی همراه یا هر دستگاه ارتباطی دیگر و 

حتی دستگاه های اینترنت همه چیزها باشد«.
وی در ادامــه بــا اشــاره به شــبکه های ارتباطــی گفت: 
»شــبکه های ارتباطاتــی، مجموعه ای از افراد، ســازمان ها 
و دیگــر موجودیت های اجتماعی هســتند که به واســطه 
مجموعه ای از روابط اجتماعی، مانند دوســتی، همکاری یا 
تبادل اطالعات به یکدیگر متصل می شوند که ارتباطات در 
چنین شبکه هایی به دو شــکل صورت می گیرد: ارتباطات 
همزمــان که در زمــان واقعی تبادالت میــان طرفین قرار 
می گیرد و ارتباطات غیرهمزمان که پیام ها می توانند در هر 
زمان ارسال شوند و مخاطبان دریافت کننده نیز در هر زمان 

اقدام به خواندن آن ها کنند«.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به روابط عمومی 
شبکه ای یادآور شد: »روابط عمومی شبکه ای ظرفیتی است 
برای تأمین نظام مند و پایدار ارتباطات ســازمان، به منظور 
حفظ و توسعه ارتباطات درون ســازمانی، برون سازمانی و 
ایجاد مشــارکت همه عالقه مندان در توســعه و پیشرفت 

ســازمان از طریق افزایش داده هــا و تراکنش های داده مبنا 
که منجر به افزایش ســرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

شود«.
استاد گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی افزود: »روابط عمومی 
شــبکه ها از ظرفیت تبدیل پراکندگــی و دوری به نظام مند 
شــدن و نزدیکی، تأمین ارتباط همزمــان بین ذی نفعان و 
توســعه ارتباطات فردی محیطی و حضوری به ارتباطات 

شبکه ای فردی و جمعی فرامکانی برخوردار است«.
دکتر عاملی با اشاره به این نکته که روابط عمومی شبکه ای 
ظرفیتی برای پویاکردن همه عناصر ارتباطی درون ســازمان 
است، گفت: »روابط عمومی شــبکه ای« را می توان قالب یا 
ریخت اجتماعی جدیدی برای روابط عمومی ها دانست که 
فعالیت های اساسی آن پیرامون شبکه ها سازمان یافته است. 
در چنین زمینه ای، شــبکه ها اقتضائات خاص خود را برای 
روابط عمومی ها به همراه دارند کــه مبتنی بر خصوصیات 
شبکه هاست. در واقع در روابط عمومی شبکه ای، یک شبکه 
از ندها یا گره های به هم متصل تشــکیل شده که این گره ها 

می توانند درون شبکه ای یا بیرون از شبکه باشند«.
وی تبدیــل روابط عمومی سلســله مراتبی به روابط عمومی 
شــبکه ای، روابط عمومــی مخاطب گرا بــه روابط عمومی 
تعاملی، روابط عمومی تک فضایی به روابط عمومی شبکه ای 
دوفضایی و روابط عمومی مقطعی و مناسبتی به روابط عمومی 
نظام مند و ماندگار را از پیامدهای روابط عمومی شــبکه ای 

دانست.
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی به عنــوان نتیجه گیری 
نهایی از ســخنان خود در این جلســه، بــه غیر مرکزی و 
اســتحکام  و  روابط عمومی  شــبکه ای  همه مرکزی شــدن 
ارتباطات درونی، بیرونی ســازمان نیز اشــاره کرد و گفت: 
»ظرفیــت غیرمرکــزی و مرکزی فضای مجازی و بســتر 
ارتباطی اینترنتی امکانی است که می تواند منجر به مشارکت 
جمعی، انسجام گروه های درون سازمانی و برون سازمانی و 

سطح، دامنه و تراکم ارتباطات سازمان را افزایش دهد«.
دکتــر عاملی در پایــان یادآور شــد: »توســعه و تعمیق 
روابط عمومی شــبکه ای موجب افزایش سرمایه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی سازمان می شود. روابط عمومی شبکه ای 
منتهی به توســعه منابع انبوه انسانی سازمان که در پیوند و 
مشارکت اعضا، مشــتریان و عالقه مندان می شود و قابلیت 
باالیی برای افزایش ســرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و 

سرمایه فرهنگی سازمان دارد«.
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 دکتر داتیس خواجه ئیان عضو هیأت علمی دانشــکدۀ مدیریت دانشگاه تهران است. وی پس از 
اخذ کارشناسی ارشــد کارآفرینی در دانشگاه تهران، دکتری خود را در رشته مدیریت رسانه از 
همین دانشــگاه دریافت کرد. وی با تمرکز حوزۀ مطالعاتی خود در زمینۀ کارآفرینی رسانه ای، 
پایان نامه دکتری و نیز پروژه دوره پســادکتری خود در دانشگاه آلبورگ دانمارک را روی همین 
حوزه تخصصی انجام داد. همچنین اهمیت بازارهای نوپدید به عنوان زمینه کارآفرینی رسانه ای، 
انگیزه وی از تدوین کتابی شد که در نهایت باعث شد ایشان بتوانند جایزه اثر برگزیده جشنواره 

ساالنه بین الملل دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹ را از آن خود کنند.
در ادامه گزارشــی از گفت وگوی نرگس حمیدی پور، دانشــجوی کارشناســی علوم ارتباطات 

اجتماعی، را با این استاد دانشگاه می خوانید.

»رقابت پذیری در بازارهای نوپدید« فرصت های خلق و تسهیل 
تبادل ارزش توسط شرکت های نوپا را هدف گرفته است

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

 دکتر داتیس خواجه ئیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:  

 بازارهای نوپدیِد حاصل از فناوری بستر کارآفرینی 
رسانه ای هستند

خواجه ئیان در باره کتاب برگزیده اش در جشنواره بین الملل 
 «Competitiveness in Emerging دانشگاه تهران با عنوان
 Markets: Market Dynamics in the Age of Disruptive
«Technologies، گفت: »موضوع این کتاب زمینه ای اســت 
که کارآفرینی رسانه ای در آن شکل می گیرد. بازارهای نوپدید 
بازارهایی هستند که تحت تأثیر فناوری هایی شکل می گیرند 
که به آن ها خط شــکن، گسســت آفرین و به قــول برخی، 
فناوری های برانداز گفته می شــود؛ یعنــی آنچه نظم قدیم 
را برمی اندازد و نظم جدیدتــری را ایفا می کند. تمام این ها 
نوآوری هایDisruptive هستند، یعنی بازار مستقر را از رونق 
می اندازنــد و بازاری جدیدتر و بــا ظرفیت باالتر جایگزین 
می کنــد. بخش مهمی از فصل های کتــاب حول کارآفرینی 

رسانه ای در سه سطح مختلف کالن، شرکتی و فردی شکل 
گرفته اســت که در ســطح کالن عواملی مثل خط مشــی و 
قانون گذاری؛ در سطح شرکتی عواملی همچون راهبردهای 
شرکتی در نوآوری، شناسایی فرصت و مدل های کسب و کار 
و در سطح فردی مثل عوامل تأثیرگذار در اقدام به کارآفرینی 

افراد در بازارهای نوپدید را مورد توجه قرار داده است«.
وی در توضیح تفصیلی بازارهای نوپدید افزود: »بازارهای 
نوپدید بازارهایی هستند که در نتیجۀ تغییرات فناوری های 
گسســت آفرین ایجاد می شــوند. برای مثــال فناوری های 
دیجیتال، فناوری گسســت آفرین به شمار می آیند که هنگام 
تجاری شدن بسیاری از بازارهای قدیمی را تخریب کردند 
و بازارهای جدیدی را به جای آن ها نشــاندند. در عمل به 
دلیل شتاب فناوری هایی که تحوالت انقالبی ایجاد می کنند، 
بــا بازارهایی مواجه هســتیم که مرتبًا به هــم می ریزند و 

فرصت های کارآفرینی رسانه ای در دو بخش محتوا و پلتفرم و برپایۀ خالقیت انسانی هستند
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نظر به اینکه هم کارآفرینی در 
بخش محتوا و هم در بخش پلتفرم 
تحت تأثیر تحوالت فناوری صورت 

می گیرد بنابراین، می توان گفت 
کارآفرینی رسانه ای اساساً بر بنیان 

بازارهای نوپدید استوار است

بازارهای جدیدتری به جای آن ها شکل می گیرند. تخریب 
دیجیتــال یکی از پیامدهای ظهور چنین بازارهایی اســت، 
برای مثال با ظهور فناوری های تلفن همراه که به رسانه های 
همیشه حاضر Ubiquitous Media معروف شدند، صنعت 
رسانه، تحول بنیادینی را تجربه کرد، صنعتی مثل حمل ونقل 
و تاکسیرانی هم متحول شد و حتی صنایعی مثل گردشگری 
و ســایر صنایع نیز تحت تأثیر آن قرار گرفتند. در زندگی 
روزمره خود می توانیم ببینیم چگونه کسب وکارهای قدیمی 
از بین رفتند و کســب وکارهای جدیدی به جای آنها ایجاد 
شده اند. موضوع اصلی این کتاب نیز همین است که چگونه 
می توانیم در بازارهایی که در نتیجۀ تغییرات فناوری ایجاد 
خواهند شــد، مزیت هــای رقابتی خود را حفــظ کنیم یا 
مزیت های رقابتی جدیدی به دســت آوریم و خود را برای 

این شرایط جدید مهیا کنیم«.

در  کارآفرینی  فرصت های  و  رسانه ای  همگرایی   
محتوا و پلتفرم

اســتادیار دانشکدۀ مدیریت دانشــگاه تهران دربارۀ ارتباط 
کارآفرینی و رســانه گفت: »اگــر بخواهم کمی علمی تر و 
همراه با چند اشــاره این بحث را پیش ببرم می توانم بگویم 
که این وابســته به دیدگاه آقای »شــومپیتر« است. شومپیتر 
که همۀ دوســتانی که در رشــته کارآفرینی مطالعه می کنند 
با نظرات ایشــان آشنا هستند، این دیدگاه را مطرح کرد که 
کارآفرینان با ایجاد نوآوری های بنیادین، بازارهای قدیم را 
فرومی پاشند و بازارهای جدیدی ایجاد می کنند و درنتیجۀ 
ایــن بازارهای جدید، ارزش حاصل می کنند. همین دیدگاه 
که بازارهای نوپدید را ایجاد می کند، درواقع نقطۀ ورود ما به 
کارآفرینی رسانه ای نیز است. در کارآفرینی رسانه ای، شاهد 
آن هستیم که فناوری های دیجیتال از طریق ارزان شدن فرایند 
تولید و حتی خانگی شدن آن، سبب همگرایی رسانه ای شده 
و فضایــی را ایجاد کرده که افراد زیادی به عنوان کارآفرین 
وارد فضای تولید محتوا یا فعالیت در سطح پلتفرمی شده اند. 
همگرایی رسانه ای به این معنی است که محتوای رسانه ای 
منحصر به یک ابزار خاص تولید نمی شود؛ مثاًل یک محتوا 
مختص تلویزیون نیست و می تواند با قالب بندی مجدد در 
تلفن همــراه نیز قرار بگیرد و به اشــکال مختلف دیگری 
از آن اســتفاده کرد. این اتفاق تحت تأثیر دیجیتالی شدن و 
ســهولت تطبیق محتوا با ابزارهای دریافت و مصرف رقم 

خورده اســت. از طرفی ما کارآفرینی رسانه ای را دو شکل 
می دانیــم: کارآفرینی در محتوا که هم اکنون افراد زیادی در 
کشــور ما از این طریق، خلق ارزش کرده و کســب درآمد 
می کنند. دســتۀ دوم هم کارآفرینان بخش توزیع هستند که 
روی پلتفرم هــای رســانه ای کار می کنند و فضای جدیدی 
بــرای فعالیت کارآفرینان محتــوا فراهم می کنند و در واقع 
بستر تبادل ارزش می شوند. نظر به اینکه هم کارآفرینی در 
بخــش محتوا و هم در بخش پلتفــرم تحت تأثیر تحوالت 
فناوری صورت می گیرد بنابراین، می توان گفت کارآفرینی 

رسانه ای اساسًا بر بنیان بازارهای نوپدید استوار است.

و  دانشگاه  کالن  اهداف  با  رسانه  مدیریت  بخش   
کشور هم راستا است

وی اشــتراک بین طرح کتاب با فضــای عملیاتی کارآفرینی 
رســانه ای را این گونه شــرح داد: »تصور من این است که 
این کتاب در زمینۀ سیاســت گذاری برای توســعۀ فضاهای 
کسب وکاری کارآفرینی در کشــور و بهره بردن از فضاهای 

نوپدیدی که ما با آن مواجه ایم کاربرد خواهد داشت. بخش 
مهمی از آن بــه اقتضای تخصص من در حوزۀ فناوری های 
رسانه است که به شرحی که گفته شد از ظرفیت های بسیار 
ارزشــمند برای اقدامــات کارآفرینی هســتند. در فضاهای 
رسانه ای می توانیم فرصت های ارائه ارزش برای تقاضاهای 
جدید و برآورده نشده توســط شرکت های نوپا را به شکل 
کارآمد تســهیل و حمایت کنیم. فکر می کنــم از مهم ترین 
کاربردهــای این کتــاب در همین زمینه اســت که چگونه 
می شــود از کســب وکارهای کوچک برای برآورده ساختن 
نیازهای بازارهای نوپدید فن آور استفاده کرد؛ چه برای کمک 
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به راهبردها و مدل های کســب و کار در سطح شرکتی و چه 
سطح سیاست گذاری«.

وی درمــورد هماهنگی این برنامه هــای عملیاتی با فضای 
آکادمیک دانشگاهی اضافه کرد: »موضوع این کتاب هم راستا 
با مســیری است که ما در دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران 
در پیش گرفته ایم. شــاید الزم باشــد کــه همین جا برای 
خوانندگان عزیــزی که به عنوان اعضای دانشــگاه تهران 
این مطلب را می خوانند، بگویــم که ما در بخش مدیریت 
رسانۀ دانشگاه تهران به رغم اینکه بخشی از گروه مدیریت 
بازرگانی هستیم، سعی کرده ایم در سطح بین المللی اثرگذار 
باشیم و این امر را با تمرکز روی کارآفرینی رسانه ای محقق 
کرده ایم، به شــکلی که در کارآفرینی رسانه ای آثار مختلف 
هر چهار نفر عضو فعلی این بخش در صفحات اول گوگل 
اسکالر دیده می شوند. هدف گیری ما در دانشگاه تهران این 
بوده که توجه پژوهشی و انرژی محققان را جلب زمینه ای 
عملی و مورد نیاز کشــور مثل کارآفرینی رسانه ای کنیم و 
در عین حال با راهبــردی علمی در قالب تألیف، تدوین و 
فعالیت های سردبیری در سطوح بین المللی یکی از راهبران 

فکری این حوزه باشیم.
بخش مهمی از تمرکز رشته مدیریت رسانه بر پرکردن نیازهای 

برآورده نشده موجود در بازارهای رسانه ای کشور قرار گرفته 
است. این نیازهای برآورده نشده تحت تأثیر فناوری های جدید 
در کشــور و در جهان ایجاد شــده اند و اینجاست که فضای 
عملیاتی و صنعتی رشــتۀ مدیریت رســانه به کمک پیشبرد 
کارآفرینی رســانه ای می آید. طرح این کتاب نیز در راســتای 
اهداف ما در بخش مدیریت رسانه هستیم هم با دانشگاه تهران 
به عنوان دانشــگاه کارآفرین؛ و هم با اهداف کشور به عنوان 
کشوری که مسیر کارآفرینی به عنوان رویکرد اصلی اقتصادی 
خود در نظر گرفته، همسو است. این کتاب مقدمه ای است بر 
کتاب بعدی ام که به طور تخصصی تر در دست تألیف دارم و 
امیدوارم بتوانیم با انجام این فعالیت ها در راستای مأموریت های 

کشور، دانشگاه تهران و طبیعتاً بخش خودمان گام برداریم«.

 توانمندی علمی و سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران 
ابزار غلبه بر موانع حضور بین المللی به شمار می آید

عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران دربارۀ همکاری دانشگاه 
اذعان داشت: »دانشــگاه تهران و معاونت پژوهشی همواره 
یــار و همراه بوده انــد که بخش مهمی از امکان پذیرشــدن 
فعالیت ها به خاطر همین همکاری مســتقیم و غیرمســتقیم 
از سمت دانشگاه و دانشــکده مدیریت دریافت شده است. 
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این همکاری در قالب های مختلفی ارائه شــده است؛ چه در 
قالب اعتبارها، چه در قالب دسترسی هایی که ممکن می کنند 
و چه در قالــب فضاها و انعطاف پذیری های زمانی که برای 
ما مشــخص می کنند. من از معاونت های دانشــگاه تهران و 
همینطور دانشــکده مدیریت بابت مجموعه این حمایت ها 

بسیار قدردانی می کنم«.
دکتر داتیس خواجه ئیان از برنامه های آیندۀ پژوهشی خود نیز 
سخن گفت: »خرســندم بگویم کتاب دومم هم تقریباً آماده 
ارسال شده است. این کتاب که در قالب تدوین و جمع کردن 
مطالب هدفمند از ســمت اســتاد های برجســته بین المللی 

صورت گرفته است احتماالً در تابستان منتشر خواهد شد«.
وی در ادامه دربارۀ موانع پژوهشی خاطرنشان کرد: »در برهۀ 
زمانی که ما زندگی می کنیم، کار کردن در ســطح بین المللی 
اصاًل کار ســاده ای نیســت و چالش ها و موانع زیادی وجود 
دارد کــه همه از آنها آگاهیم. با این حال در عین همین موانع 
فرصت های قابــل توجهی هم وجود دارد کــه باید از آن ها 
استفاده کنیم. یک سرمایه قابل اعتنا سرمایۀ اجتماعی خود ما 
به عنوان اعضای هیأت علمی دانشــگاه تهران است که کمک 
می کند بر محدودیت های موجود غلبه کنیم و بتوانیم با استفاده 
از اعتبار دانشگاه تهران، اعتبار شخصی مان و اعتبار علمی مان 
همکاری های خوب میان کشــوری را برقرار کنیم. من ترجیح 
می دهم هنگام مواجهه بــا موانع به ظرفیت های موجود برای 

فائق آمدن بر آن ها یا کم کردن اثر آنها بر کار توجه کنم«.

برای  هوشمندانه  استراتژی  یک  کتاب  تدوین   
همکاری بین المللی است

اســتاد جوان دانشــگاه تهران در مورد موفقیــت علمی و 
بین المللی کتابش بیان داشت: »به تازگی انتشارات اشپرینگر 
به خاطر یک سری از تغییرات فنی، سامانۀ شاخص گذاری اش 
را خاموش کرده اســت و االن بــه آخرین رقم دانلود کتاب 
دسترســی ندارم اما آخرین باری که من بررسی کردم کتاب 
جز 35 درصد باالی کتاب های دانلود شده این انتشارات بود 
و این رقم به عالوۀ تعداد ارجاعاتی که کتاب ظرف دو سال 
گرفته است، می تواند شاخصی برای موفقیت این کتاب تلقی 
شــود. باید بگویم عالوه  بر اینکه فصل هایی از این کتاب را 
خودم نوشــتم، فصل های دیگر را در قالب تدوین از ســایر 
همکاران بین المللــی کمک گرفتم. به باور من تدوین کتاب 
یک استراتژی هوشمندانه اســت. درحالی که تألیف ارزش 
باالیــی دارد، تدوین این ویژگی منحصر به فرد را دارد که ما 

توجه و انرژی افراد دانشــگاهی زیادی را با محوریت ایران 
حول موضوعی که مورد نظرمان اســت متمرکز می کنیم و یا 
در یک مسئلۀ بین المللی شــراکت بزرگ و ارزشمندی پیدا 
می کنیم و رهبری یکی از ابعاد را به دســت می گیریم. خود 
من از نتایج تدوین کتاب در ســطح بین المللی بسیار راضی 
هستم: اوالً به خاطر ارزیابی مثبت و اعتباری که کتاب از نظر 
علم سنجی داشــته و دیگر بابت اینکه می بینیم فصل هایی از 
آن به عنوان یک درس نامه اعتبار حاصل کرده اســت. از این 
رو بــه همکاران توصیه می کنم که در فعالیت های بین المللی 
خود پروژه هایی مثل تدوین کتاب را هم در نظر بگیرند، زیرا 
سرمایۀ اجتماعی شان به کار گرفته می شود تا افراد مهمی در 

دنیا با آن ها همکاری کنند«.
درنهایــت او دربــاره ارتباطات بین المللی بــه این صورت 
نظر داد: »اشــکال مختلفی از تعامالت را می توان در عرصۀ 
بین المللــی بــه کار برد. همین پروژۀ تدویــن کتاب که من 
انجام دادم یکی از شیوه هایی است که به سادگی و به خوبی 
همکاری مشترکی بین ما و همکاران بین المللی اجرا می کند. 

با توجه به اینکه خیلی از موضوعاتی که برای ما موضوعیت 
دارد در ســطح جهانی هم دارای موضوعیت است و به رغم 
این شباهت ها تفاوت هایی نیز در دیدگاه های ما وجود دارد 
که این می تواند تعامالت مسائلی جذابی را رقم بزند. راه های 
متعددی داریم که بتوانیم همکاری های بین المللی را توسعه 
بدهیم. فکر می کنم کارهایی که برای ما شاخص هستند مثل 
مقاله نوشتن و مواردی که برای ما اعتبار آکادمیک مرسوم را 
می آورد و پروژه هایی که به ما اجازۀ همکاری های بین المللی 
را در قالب پروژه های طوالنی مــدت می دهند فعالیت هایی 
هستند که دستاوردهای قابل اعتنایی در برابر زحمت و هزینه 

اجرا به همراه دارند«.

یک سرمایه قابل اعتنا سرمایۀ 
اجتماعی خود ما به عنوان اعضای 

هیأت علمی دانشگاه تهران است که 
کمک می کند بر محدودیت های موجود 
غلبه کنیم و بتوانیم با استفاده از اعتبار 
دانشگاه تهران، اعتبار شخصی مان و 
اعتبار علمی مان همکاری های خوب 

میان کشوری را برقرار کنیم
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۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی است. حوزه ارتباطات به مدد فناوری های 
نوین و ظهور شــبکه های اجتماعی دچار تحوالت زیادی شده و با مسائل و چالش هایی همچون 

»جوامع متحرک«، »اینترنت سیاه«، »کالن داده« و ... مواجه شده است. 
به مناســبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم 
ارتباطات اجتماعی، با دکتر حمید عبداللهیان، عضو هیأت علمی و اســتاد تمام گروه آموزشی 
ارتباطات اجتماعی دانشــگاه تهران، در خصوص حوزه های جدید این علم به گفت وگو نشسته 

است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

علوم ارتباطات تنها از طریق ترکیب با سایر حوزه های 
NBICS قادر به حل مسائل و چالش های جدید است

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: 

دکتر حمید عبداللهیان، در ابتدای گفت وگو بر اســاس مدل 
توماس کوهن به توضیــح »ایجاد حوزه های جدید« در علم 
ارتباطات پرداخت و گفت: زمانی که یک ناهنجاری در علم 
رخ دهد و دســتگاه های علمی موجود توانایی پاســخ به آن 
ناهنجاری را نداشته باشــند، دیدمان )پارادایم( جدید شکل 
می گیرد و حوزه های جدید فرصت ظهور پیدا می کنند؛ چرا 
که کوهن معتقد اســت پیشرفت علمی عبارت از ابداعات و 
اختراعات نیست، بلکه جایگزینی دیدمان های )پارادایم های( 

غلط با دیدمان های درست است.
عبداللهیــان تصریح کرد: گاهی اوقــات تحوالتی در جامعه 
رخ می دهد که دســتگاه های دیدمانــِی موجود در یک علم 
نمی توانند به آن تحوالت پاســخ داده و یا آن ها را تبیین و یا 
تفسیر کنند. در چنین شرایطی دیدمان جدید به وجود می آید 
تا به تحوالت جدید پاســخ دهد. البته الزم به ذکر است که 
دیدمان های موجود به ســرعت جای خود را به دیدمان های 

جدید و درست نداده و مقاومت می کنند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران با اشــاره به این نکته که 

در علوم اجتماعی و علوم انســانی دیدمان کاماًل غلط وجود 
نداشــته و تنها شهرت خود را از دست می دهند، یادآور شد: 
ورود حوزه هــای جدید به علم ارتباطــات نیز همین گونه 
اســت؛ تحوالتی مانند انتقال از جامعــه مبتنی بر صنعت و 
تحــوالت فیزیکی به جامعه متکی بر اطالعات و نرم افزار یا 
جامعه شبکه ای یا جامعه اطالعاتی بر همین اساس رخ داده 
است. حوزه هایی مانند روزنامه نگاری و رسانه های نوشتاری 
به تدریج گســتردگی و شهرت خود را از دست داده و جای 
خود را به فضــای مجازی و اطالعــات موجود در فضای 

مجازی داده اند.
وی خاطرنشــان کرد: به همین دلیــل برخی از ظرفیت های 
ارتباطی کنار گذاشــته می شوند. ســینما و تلویزیون هم در 
معرض بروز چنین تغییراتی هستند چرا که فیلم های ساخته 
شده در فیلیمو و درگاه های اینترنتی مشابه به فروش رسیده و 

تحت تأثیر تحوالت فضای ارتباطاتی قرار گرفته اند.
استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با 
اشاره به تحوالت ایجاد شده در تعریف علم ارتباطات اذعان 

تحوالت کلیدی از زاویه فرد و فناوری روی داده که دیگر در اختیار دولت ها نیست
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کرد: در تعریف علم ارتباطات هم تحوالتی رخ داده است. در 
گذشته علم ارتباطات به فرآیند تولید پیام، انتقال پیام از طریق 
رســانه ها و رسیدن آن به مخاطب می پرداخت اما اخیراً علم 
ارتباطات به تولید اجتماعی معنا می پردازد که شــامل حوزه 

پیشین است.
دکتر حمید عبداللهیان با بیان تغییرات موجود در حوزه های 
ارتباطی گفت: در حوزه های ارتباطات هم تغییراتی مشاهده 
می شــود. علم ارتباطات به معنای ســنتی خود نمی تواند به 
پیشــرفت ها و تحوالت اخیر پاســخ بدهد. بلکه در ترکیب 
با ســایر حوزه ها که اکنــون تحت عنــوان NBICS )نانو، 
زیست شناســی، اطالعات، علوم شناختی و علوم اجتماعی( 
شناخته می شود، به این پیشرفت ها می پردازند. همچنین این 
تغییرات را در proxemics )تحلیل فضای اجتماعی و رابطه 
انسان و فضاهای موجود( و تحلیل جوامع متحرک می بینیم. 
این قالب های جدید قادرند به حل مســائل و پاســخگویی 
درســت به تحوالت حــوزه ارتباطات و حتــی فراتر از آن 

بپردازند.
عبداللهیان ادامــه داد: نکته دیگر مربــوط به تحوالت وب 
است. وب ایستای یک، اطالعات را در اختیار مخاطب قرار 
می داد و امکان تعامل وجود نداشــت. وب 2 به شکل گیری 
شبکه های اجتماعی کمک کرد و وب 3 نیز وظیفه برقراری 
زمینه بــرای ارتباط بین تمامی دســتگاه های الکترونیکی را 

ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، نه تنها مهار همه دستگاه ها 
امکان پذیر شــده است بلکه در وب 3 رایانه ها توانایی تولید 

داده های خام را نیز بر عهده دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این نکته که تحوالت 
کلیــدی از زاویه فــرد و فناوری در حال رخ دادن اســت، 
یادآور شد: امروزه اینترنت ماهواره ای یا اینترنت استارلینک 
در حال گســترش بوده و دیگر در اختیار دولت ها نخواهد 
بود. البته طراحان این حوزه معتقدند که با پیشــروی در این 
فناوری به حوزه اختیارات دولت ها و قوانین کشورها احترام 
می گذارند. اما در نهایت امکان استفاده از اینترنت ماهواره ای 
یا اینترنت استارلینک شرایطی را برای تمام مردم فراهم کرده 
و مجموعه ای از مفاهیم جدیــد را به جامعه معرفی خواهد 
کــرد. مانند مفهوم »حکمرانی« که به مرور زمان معنای خود 
را از دست داده و دیگر در قالب مرزهای جغرافیایی معنایی 

نخواهد داشت.
وی تصریــح کرد: بنابراین ما با مجموعــه ای از اتفاقات در 
حوزه ارتباطات مواجه هستیم. در گذشته رشته جامعه شناسی 
پیشگام علوم انســانی بود، دانش الزم را تولید کرده و سایر 
علوم از آن اســتفاده می کردند اما با تحوالت کنونی، رشــتۀ 
چند رشته ای ارتباطات در این حوزه پیشگام است. ارتباطات 
در قالب رشــتۀ واحد علوم انسانی مطرح نخواهد شد، بلکه 
چند رشته ای بوده و از سایر علوم و رشته ها برای پیشبرد آن 
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استفاده خواهد شد.
استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با 
تأکید بر دانشگاه های نسل سوم و چهارم گفت: دانشگاه های 
نسل ســوم باید مهارت زا و دانشــگاه های نسل چهارم باید 
ثروت آفرین باشند. اگر رشته های دانشگاهی نتوانند در قالب 
فعالیت های دانشــگاهی هر جامعه، به تولید ثروت بپردازند، 
نمی توانند رویه آموزشــی مطلوب را محقــق کنند. بر این 
اساس، رشــته ارتباطات باید به سمت تربیت دانشجویان و 
نیروهای متخصصی حرکت کند که بتوانند با مهارت خویش 

به تولید ثروت بپردازند.
دکتر حمید عبداللهیان با اشاره به کمبود حس مسئولیت پذیری 
نیروهای دانشــگاهی در علوم انســانی، علــوم اجتماعی و 
ارتباطات، تأکیــد کرد: در دوران همه گیــری کرونا، بخش 
آموزش دانشگاهی ضربه های زیادی را متحمل شده و گمان 
می کنم کــه در آینده با افت تحصیلی مواجه خواهیم بود. به 
عبارت دیگر چنین شــرایطی هم به هدف مهارت آفرینی و 
هم ثروت آفرینی لطمه می زند. این در حالیست که کشوری 
مانند ایران به نیروهای متخصص، درس خوان و وطن پرست 

نیاز دارد.
عبداللهیــان تصریــح کرد: البتــه در بخش هایی از کشــور 
نیروهای متخصص، درس خوان و وطن پرست وجود دارند 
و در شرکت های دانش بنیان و صنایع مختلف به فعالیت های 

گوناگون و برجسته ای مشغول هستند اما حوزه علوم انسانی 
نیازمند تقویت و ایجاد سطح مطلوب است. در حوزه ارتباطات 
نیز تغییر رویکرد به سوی پرورش نیروهایی حس می شود که 

بتوانند وارد حوزه های جدید شده و در آن بدرخشند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران همچنین بر لزوم وجود 
متخصصانی در حوزه های »رسانه ها و شبکه های اجتماعی«، 
»رابطه انســان و فضا«، »مطالعه جوامع متحرک«، »مطالعات 
فناوری هــای ارتباطات و اطالعات )جمــع آوری داده های 
کالن(«، »اینترنت سیاه«، »اینترنت عمیق« و »مطالعات مربوط 

به توسعه وب 3« تأکید کرد.
وی با اشــاره به این نکته که حل مسائل و مشکالت جدید 
جوامع در گرو هم گرایی میان علوم مختلف است، یادآور شد: 
برقراری ارتباط، تعامل و هم افزایی میان علوم مختلف منجر 
به پیشرفت جوامع به ویژه ایران خواهد شد. به همین دلیل بر 
لزوم برگزاری وبینارهای مختلف و مشترک میان دانشگاه ها 
و دانشکده هایی مانند علوم اجتماعی، فنی، اقتصاد، جغرافیا، 
علوم و فنون نوین، علوم و ریاضیات و… تأکید می شود. تنها 
در گرو این هم گرایی است که امکان راه اندازی رشته تحلیل 

شبکه ها فراهم می شود.
استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 
ادامه داد: ایران کشــوری اســت که به لحاظ مسائل نظامی، 
امنیتــی و ژئوپلتیک در معرض چالش های فراوان قرار دارد. 
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به همین دلیل باید رشــته های چند رشته ای تأسیس شوند تا 
به نیازهای امنیتی و ملی پاسخ داده شده و تولیدات راهبردی 
داشته باشند و مسائل ملی را حل کنند. به عبارت دیگر باید 
ســامانه های جدیدی تعبیه شوند تا کشور را رصد کرده و از 
مشــکالت و موانع موجود در حوزه جغرافیا، اقتصاد، محیط 
زیســت، نظامی و… آگاهی ایجاد شود. دستیابی به این موارد 
نیازمند آگاهی و تالش روزافزون اســت که به تنهایی میسر 

نشده و از طریق هم افزایی علوم مختلف رخ می دهد.
دکتر حمید عبداللهیان با اشاره بر وابستگی اقتصاد و رفاه عمومی 
به نظام های ارتباطاتی و اطالعاتی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط 
آسیب پذیر جامعه ما تجارت و اقتصاد بوده و بخش عظیمی از 
این اقتصاد و تجارت به فضای مجازی منتقل شده است. حال 
این ســوال مطرح می شود که ما از فضای مجازی برای تولید 
ثروت چه استفاده ای می کنیم؟ در این شرایط نابرابری هایی در 
دسترســی به اینترنت و فضای مجازی وجود دارد که در پرتو 

هم گرایی رشته ها، این نابرابری ها کمتر می شود.
عبداللهیان افزود: اگر دسترسی به فضای مجازی وجود داشته 
باشد، می توان از مهارت های موجود در فضای واقعی استفاده 
کــرد تا در فضای مجازی تولید ثــروت رخ دهد. به عبارت 
دیگر مهارت هــا در فضای واقعی به فضــای مجازی وارد 
خواهند شــد که برون داد آن رفاه و ثروت اجتماعی خواهد 
بود. بنابراین اقتصاد و رفاه عمومی هم به نظام های ارتباطات 

و اطالعات نوین وابسته شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به ایجاد رشته های 
جدید در حوزه ارتباطات عنوان کرد: در برخی از حوزه های 
جدید ارتباطات مانند ارتباطات ســالمت ورود کرده و این 
رشته را در دانشگاه تهران تأسیس کرده ایم. اما تأسیس سایر 
حوزه ها مانند ارتباطات محیط زیست کمی زود است چراکه 
بــرای راه اندازی آن نیاز به ارتبــاط و هم افزایی با نهادهای 
مختلف وجود دارد. اگر این رشــته ها راه اندازی شوند، در 
آینده می توان از تجارب ســایر دانشــکده ها برای تأسیس 

رشته های چند رشته ای نیز استفاده کرد.
وی ادامه داد: جامعه ایران در دوران گذار قرار داشته و به همین 
دلیل نمی توان به طور دقیق توضیح داد که ارتباطات و رشــته 
ارتباطات چه معنایی دارد. چراکه در هم تنیدگی ای از رشته ها 
و حوزه های مختلف در حال رخ دادن اســت و ارتباطات با 
حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، اقتصاد، جغرافیا و… پیوند دارد. 
به عبارت دیگر تنها ارتباطات بین انســان ها مطرح نیست. در 
دانشــگاه تهران در حوزه هایی مانند رسانه ها، افکار عمومی و 

نظریه ها و شــبکه های اجتماعی به خوبی کار شده و نمایی از 
معرفی رشته ارتباطات را برای همگان فراهم کرده است.

استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 
با اشــاره به فراز و فرودهای جامعه ایران تأکید کرد: جامعه 
ایران، جامعه ای همراه و همدل است چراکه توانسته از تمام 
فــراز و فرودهای تاریخی عبور کــرده و خود را به قرن ۱5 
خورشیدی )2۱ میالدی( برســاند. ایران جامعه ای است که 
بقایای انسانی و تاریخی آن به 60 هزار سال پیش بازمی گردد 
و به تأیید متفکران ایران شناس، حداقل هفت هزار سال قبل 

از میالد به شکل جامعه جمعی گرا به وجود آمده است.
دکتر حمید عبداللهیان تصریح کرد: جامعه ایران به همت از 
خودگذشــتگی افراد، به جایی رسیده که می تواند مجدداً در 
حوزه های گوناگون پیشتاز باشــد. الزم به ذکر است که در 
حوزه های گوناگونی مانند صنایع هسته ای، نظامی، راداری، 
پهباد و… به خوبی پیشرفت کرده است. در حوزه های کلیدی 
مانند ارتباطات هنوز دســتاورد برجسته ای دیده نمی شود که 

باید رخ بدهد.
عبداللهیان در پایان گفت وگو تأکید کرد: من به آینده رشــته 
ارتباطــات امیدوار و خوش بین هســتم. گمــان می کنم که 
نســل های آتی، نیروها و قهرمانان وطن پرســتی را خواهند 
داشــت که کشور و رشــته ارتباطات را جلو برده و بیش از 
پیش با مقتضیات اجتماعی، راهبردی، سیاسی و نظامی همراه 
شوند. کما اینکه جامعه هم به خودی خود تغییرات و نیازها 
را حس کرده و با تجارب موجود، کشور را به سوی پیشرفت 
ســوق خواهد داد. در حوزه ارتباطــات اگر نیروهای خوبی 

تربیت شود، به نوعی ثروت آفرینی نیز ایجاد خواهد شد.
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 ضرورت آشنایی با حوزه های بین رشته ای
دانشــیار دانشــکدۀ علوم و فنون نوین در مورد ماهیت ذاتًا 
نوین این دانشکده گفت: »دانشکدۀ علوم و فنون نوین شامل 
چهــار بخش تخصصی انرژی، هوا و فضا، علوم زیســتی و 
بین رشته ای فناوری اســت. با توجه به اینکه یکی از اهداف 
اصلی تأســیس این دانشکده، طرح مباحث بین رشته ای بوده 
است، اکثر رشته های تحصیلی در این بخش های تخصصی، 
بین رشته ای هستند. طرح مباحث بین رشته ای در دانشگاه های 
معتبر دنیا به طور روزافزونی در حال گسترش است. متأسفانه 
بخش قابل توجهی از دانشــجویان با این رشــته ها آشنایی 
ندارند. لذا آشــناکردن دانشجویان به ویژه دانشجویان پردیس 
دانشکده های فنی و پردیس دانشکده های علوم، با رشته های 

تحصیلی دانشکده علوم و فنون نوین اهمیت زیادی دارد«.
وی درباره پژوهش نظری برای دانشجویان این حوزه افزود: 
»اگرچه بخش کمی از مقاالت به ثبت اختراع منجر می شوند و 
بخشی از ثبت اختراع ها به مرحلۀ صنعتی شدن می رسند، با این 
حال، با توجه به اینکه مقاله به ثبت ایده ها و ابداعات پژوهشی 
کمک فراوانی می کند، آشنایی دانشجویان با چگونگی نوشتن 
مقاله اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر دانشــجویان عمدتًا 
در دوره کارشناســی ارشد با چگونگی نوشــتن مقاله آشنا 
می شــوند، درصورتی که بهتر است آشنایی با نوشتن مقاله از 
اواخر دوره کارشناسی شروع شود. اگرچه دانشجویان ورودی 

به رشته های کارشناسی ارشد انرژی، از رشته های کارشناسی 
مهندسی شیمی، مهندســی مکانیک و مهندسی برق هستند، 
ولی متأســفانه بخش قابل توجهی از دانشجویان این رشته ها 
در پردیس دانشکده های فنی با رشته های بین رشته ای انرژی 
آشــنایی ندارند؛ که امیدوارم با توجه به اهمیت بســیار زیاد 
مباحث انرژی، شرایط آشــنایی این دانشجویان با رشته های 

مرتبط با انرژی فراهم شود«.
 

 پژوهشی که اثبات می کند مصرف انرژی گاز می تواند 
تا 40 درصد در پاالیشگاه کاهش یابد

پورفیاض حوزه های تخصصی مقاالت خود را این گونه نام 
برد: »از آنجا  که عضو بخش تخصصی انرژی هستم، مقاالت 
اینجانب در زمینۀ انرژی است که شامل هر دو بخش انرژی های 
فسیلی نفت و گاز و انرژی های تجدیدپذیر )خورشیدی، بادی، 
آبی، امواج، جذر و مد، زیستی، پیل سوختی و زمین گرمایی( 
اســت. برخی از موضوعاتی که در مقاالت اینجانب مطالعه 
شده ا ند، عبارتند از: کاربرد فناوری نانو در سیستم های انرژی 
از جمله کاربرد نانوســیال ها و نانوکاتالیست ها، به کارگیری 
مفاهیمی مانند آنالیز اکسرژی و فناوری Pinch برای افزایش 
راندمان سیســتم های انرژی، ساخت سیســتم های مبتنی بر 
انرژی خورشــیدی در مقیاس کوچک برای بررسی عملکرد 
آنها، ســاخت سیســتم های مبتنی بر پیل سوختی در مقیاس 

دکتر فتح اله پورفیاض، دانشیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، در جشنواره 
بین الملل دانشگاه تهران )سال ۹۹( در بخش مؤلفان مقاالت یک درصد، برگزیده شد.

پایگاه اســتنادی کالریویت آنالیتیکس با توجه به فعالیت افراد در بازه ده ســال اخیر 
و بر اســاس پارامترهایی نظیر تعداد مقاالت، تعداد استنادها، نسبت استنادها به تعداد 
مقــاالت، تعداد مقاالت برتر )داغ و پراســتناد(، H-index و … افرادی که مقاالت آنها 
جز یک درصد برتر هستند را لیســت می کند و هر دو ماه یک بار بروز می شود. دکتر 
فتح اله پورفیاض بیش از دو ســال اســت که جزء این لیســت یک درصد است. در 
ادامه صحبت هــای وی در باره کار و پژوهش هایش را می خوانید که توســط نرگس 

حمیدی پور، دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، تنظیم شده است.

 دکتر فتح اله پورفیاض:

استفاده از نانوساختارها می تواند منجر به بهبود عملکرد پیل های 
سوختی و کاهش مصرف پالتین در آنها شود

اکسرژی و فناوری Pinch می تواند مصرف انرژی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد

برگزیده جشنواره بین الملل ۹۹:
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آزمایشــگاهی برای بررســی افزایش راندمان آنها، استفاده 
از نرم افزارهــای مختلف و کدنویســی برای شبیه ســازی و 
مدل سازی سیستم های انرژی به منظور بررسی اثر پارامترهای 
 CFD مختلف بر عملکرد آنها، استفاده از روش های عددی و
برای مدل سازی سیستم های انرژی و بهینه سازی سیستم های 

انرژی با روش های مختلف بهینه سازی«.
وی در توضیح یکــی از پژوهش های خود که نتایج آن طی 
چندین مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی منتشر شده است، 
افزود: »در این تحقیق نشــان داده ایم که با استفاده از مفاهیم 
اکسرژی و فناوری Pinch می توان مصرف انرژی در یکی از 
پاالیشگاه های گاز )نهمین پاالیشگاه گاز میدان گازی پارس 
جنوبی( را تا حدود 40 درصد کاهش داد. با استفاده از همین 
مفاهیم، می توان مصرف انرژی در پاالیشگاه های نفت را نیز 
به طور قابل مالحظه ای کاهش داد. یکی دیگر از موضوعات 
مهــم در صنعت گاز که تعدادی از مقــاالت ما در این زمینه 
است، فناوری های مایع ســازی گاز طبیعی )LNG( که یکی 
از مهم ترین راهکارهای صادرات گاز طبیعی ایران به ویژه به 
اروپا، مایع سازی گاز طبیعی )LNG( است. لذا دستیابی ایران 

به این فناوری اهمیت زیادی دارد«.
 

پتانسیل  بادی  و  خورشیدی  انرژی های  ایران  در   
زیادی برای توسعه دارند

وی با اشــاره به اهمیت کاربرد فناوری نانو در سیســتم های 
انرژی خورشیدی و پیل سوختی گفت: »یکی از چالش های 
پیل های سوختی، هزینۀ باالی آنها است که یکی از دالیل آن 
استفاده از پالتین گران قیمت در این پیل ها است. نتایج تحقیق 
ما در این زمینه، نشــان می دهد که اســتفاده از نانوساختارها 
به ویژه نانوساختارهای کربنی )نانولوله های کربنی و گرافن( 
می تواند منجر به بهبود عملکرد پیل های ســوختی و کاهش 
مصرف پالتین در آنها شود. در برخی از مقاالت که در زمینۀ 
کاربرد نانوسیال ها در سیستم های مبتنی بر انرژی خورشیدی 
یا زمین گرمایی است، نشان داده ایم که به کارگیری نانوسیال ها 
می تواند باعث بهبود عملکرد حرارتی این سیستم های انرژی 
شــود. در جهان، از بین انرژی هــای تجدیدپذیر، انرژی های 
برق آبی، بادی و خورشــیدی بیشترین ظرفیت تولید توان را 
دارند. در ایران، انرژی های تجدیدپذیر، سهم کوچکی )حدود 
یک درصد( در ســبد انرژی کشــور دارند که عمدتاً انرژی 
برق آبی است و سپس با فاصله انرژی های بادی و خورشیدی 
هستند. با این حال، در کشور ما انرژی های خورشیدی و بادی 
پتانسیل بســیار زیادی برای توسعه دارند. هم چنین پتانسیل 

توسعه انرژی های زیست توده در ایران قابل توجه است«.
تعــداد دیگــری از مقاالت این دانشــمند ایرانــی در زمینۀ 

سیســتم های انرژی هیبریدی یا ترکیبی هستند که وی دربارۀ 
آن ها بیان داشــت: »این سیستم ها شامل منابع انرژی مختلف 
به ویژه انرژی های تجدیدپذیر هســتند. این گونه سیستم ها به 
دلیل راندمان باال و امکان تولید چند محصول )سیســتم های 
polygeneration یا multi-generation( از جمله آب شیرین، 
به شدت مورد توجه و در حال توسعه هستند. در این سیستم ها 
معمــوالً از روش های مختلف بهینه ســازی برای بهینه کردن 
عملکرد سیستم اســتفاده کرده ایم. به عالوه نشان داده ایم که 
سیستم های هیبریدی مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر پتانسیل 
خوبی برای تأمین نیازهای انــرژی مناطق دورافتاده )دور از 

شبکه انتقال برق( دارند«.
 

 انرژی های تجدیدپذیر از نظر اقتصادی قابل رقابت با 
سوخت های فسیلی نیستند

در پایان اســتاد دانشگاه تهران از چالش هایی که حوزۀ انرژی 
با آنها مواجه است سخن گفت و راهکارهایی نیز ارائه داد که 
می توان آن ها را در موارد زیر خالصه کرد: »یکی از چالش ها، 
پراکنده کاری و موازی کاری هایی است که در تحقیقات بخش 
انرژی وجود دارد. درواقع تحقیقات در اکثر حوزه ها با چنین 
چالشی مواجه هستند. معاونت پژوهشی می تواند در تعریف 
پروژه های ملــی در حوزه انرژی به منظور یکپارچه ســازی 

تحقیقات در این حوزه، کمک فراوانی کند.
یکی از بزرگ ترین چالش هــای پیِش روی تحقیقات بخش 
انرژی این است که انرژی در کشور ما بسیار ارزان است، لذا 
فناوری هایی که منجر به بهبود راندمان و صرفه جویی انرژی 
می شوند، معموالً با توجه به اینکه نیاز به سرمایه گذاری اولیه 
دارند، مورد اســتقبال صنایع قرار نمی گیرند. باتوجه به اینکه 
عمدۀ صنایع پرمصرف انرژی، صنایــع بزرگی مانند صنایع 
نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد و ســیمان و این صنایع عمدتًا 
دولتی هســتند، درصورتی که اهمیت راهبــردی انرژی برای 
سیاست گذاران و قانون گذاران شرح داده شوند، این صنایع را 
می توان تشویق یا مجبور به استفاده از فناوری هایی با راندمان 

باالی انرژی کرد.
چالش دیگری که پیِش روی توســعه انرژی های تجدیدپذیر 
است، این است که در کشور ما این انرژی ها از نظر اقتصادی 
قابل رقابت با انرژی های گاز طبیعی و نفت نیســت. در این 
مورد نیز اگر برای سیاست گذاران و قانون گذاران این موضوع 
شرح داده شود که ســوخت های فسیلی مانند گاز طبیعی و 
نفت پایان پذیر هستند و آالینده های زیادی منتشر می کنند و 
جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهان در آینده، 
توضیح داده شوند، اهمیت بسیار زیاد دستیابی به دانش فنی 

این فناوری های انرژی، مشخص می شود«.

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 5۹

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400



 فراتر از کشورها، ایران باید روابط علمی و فناوری 
خود را در سطح اتحادیه اروپا تقویت کند

دکتــر قادر قربانی اصــل در ابتدای گفت وگــو، ارتباطات 
علمی دانشــگاه های ایران با اروپا را به دو بخش ارتباطات 
علمی دوجانبه با دانشگاه های کشورهای اروپایی و روابط 
و همکاری هــای علمی چندجانبه با اتحادیه اروپا تقســیم 
کرد و گفت: در گذشــته اختصاص بودجه های پژوهشــی 
و حمایت هــای مالــی از همکاری های علمــی و فناوری 
دانشــگاه های اروپایی به طور مستقل در هر کشور صورت 
می گرفــت، اما امروزه عالوه بر حمایت و پشــتیبانی مالی 
دانشــگاه ها توســط هر کشــور اروپایی، بودجــه کالن و 
مشــترکی نیز در اتحادیــه اروپا وجــود دارد که عالوه بر 
تقویت آموزش، پژوهش و نوآوری در دانشگاه های اروپا، 
آن ها را برای همکاری های علمی بین المللی ترغیب می کند. 
به همیــن منظور در حال حاضر دانشــگاه های اروپا برای 
دریافت بودجه های پژوهشــی یا انجام پروژه های مشترک 

بین دانشگاهی، بیشتر به سمت اتحادیه اروپا می روند.

رایزن علمی و فناوری جمهوری اســالمی ایران در اروپا با 
بیــان این نکته که بودجه های کالن پژوهشــی و تحقیقاتی 
در اختیار اتحادیه اروپا بوده و این فرصتی را برای کشــور 
ما فراهم می کند، یادآور شــد: کشور ایران عالوه بر روابط 
دوجانبه علمی با کشــورهای اروپایی، باید روابط علمی و 
فنــاوری خود را با خود اتحادیه اروپا بیش از پیش تقویت 
کند. داشــتن روابط علمی قوی با اتحادیه و طراحی ســاز 
و کارهای مناســب برای گســترش آن به ایجاد و تقویت 
ارتباطــات علمی دانشــگاه های ایران با کل دانشــگاه های 

اروپایی نیز منجر خواهد شد که خود فرصتی مهم است.
 

علمی  ارتباطات  اصلی  نمایندۀ  تهران  دانشگاه   
دانشگاه های ایران با اتحادیه اروپا است

وی ادامه داد: البته ایجاد روابط علمی چندجانبه و اســتفاده 
از فرصت طرح شده، در دستور کار بسیاری از دانشگاه های 
جهان اســت به عنوان مثال، در سال های اخیر دانشگاه های 
کشورهای مختلفی مانند چین، مکزیک، برزیل، هند، ترکیه 

در دنیـای مـدرن امـروز، علـوم و فنـاوری با قدرت بسـیار زیادی رو به توسـعه هسـتند. 
توسـعه علمـی پیش شـرط رشـد و الزمـه توسـعه همه جانبه و پایدار اسـت. کشـورهای 
مختلـف تـالش می کنند تا منافع خود را از طریق گسـترش ارتباطـات علمی بین المللی به 
دسـت آورنـد. در این مسـیر، روابط علمی بین المللـی از مهم ترین ابزارها و مکانیسـم های 
تسـریع در توسـعه هسـتند. به این اعتبـار، نظام های آموزش عالی در سـطح جهـان، در دو 
دهۀ گذشـته، دسـتخوش تغییرات بسـیاری بوده است. توسـعۀ ارتباطات پیشرفته و فناوری 
اطالعـات، افزایـش مبادلـۀ نیروی انسـانی بین المللی، تمرکز بـر جامعۀ دانش بنیـان و... از 
جملـه محـرکان اصلـی تغییرات بوده اسـت. بر این اسـاس دانشـگاه ها باید خـود را برای 
رویارویـی بـا تغییرات یاد شـده و نیز تحوالت علمـی و فناوری جهانی سـازگار کنند که 

یکـی از این تحوالت، »بین المللی سـازی« دانشـگاه اسـت.
بـا توجه به اهمیت موضوع، مینا راسـتی دانشـجوی کارشناسـی ارشـد علـوم ارتباطات 
اجتماعی دانشـگاه تهـران، با دکتر قـادر قربانی اصـل، رایزن علمی و فنـاوری جمهوری 
اسـالمی ایـران در اروپا و سرپرسـت دانشـجویان ایرانـی در اتحادیه اروپـا، به گفت وگو 

نشسـته اسـت که در ادامـه می خوانید:

رایزن علمی و فناوری ایران در اتحادیه اروپا:

دانشگاه تهران جایگاه ویژه ای در محافل علمی 
و دانشگاهی اتحادیه اروپا دارد

برنامه های »اراسموس پالس« یا »افق اروپا« فرصت مناسبی برای توسعه همکاری ها با اتحادیه اروپا است
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و… به دلیل اهمیت و پتانسیل مالی، فناوری و علمی موجود، 
برای برقراری روابط علمی و فناوری با اتحادیه اروپا تالش 
نموده و طرح ها و همکاری های بسیار خوبی را آغاز کردند، 
به همیــن دلیل برقراری چنین روابطی برای کشــور ایران 
حائز اهمیت اســت و دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش 
عالی کشــور، نماینده و مســئول هماهنگ کنندۀ ارتباطات 

علمی دانشگاه های ایران با اتحادیه اروپا است.
سرپرســت دانشــجویان ایرانی در اروپا با تأکید بر اهمیت 
برقراری همکاری های مســتقیم با اتحادیه اروپا عنوان کرد: 
اتحادیه اروپا عالوه بر داشتن بودجه های کالن پژوهشی و 
برنامه هایی مانند »اراسموس پالس« یا »افق اروپا«، خود نیز 
دارای بخش ها و مراکز علمی ، پژوهشــی و نوآوری است 
که همانند دانشــگاه ها مستقیمًا به کار پژوهشی و تحقیقاتی 
مشغول هستند. این بخش ها، بازوهای علمی اتحادیه اروپا 
هستند که »مرکز تحقیقات مشترک اروپا« )JRC( مدیریت 
آن را بر عهده دارد. لذا برای دانشگاه تهران و دانشگاه های 
ایران فرصت مهم و مناسبی فراهم است تا عالوه بر استفاده 
از برنامه هــا و فرصت هــای موجــود در اتحادیه به طور 
مستقیم به همکاری های علمی با اتحادیه اروپا نیز بپردازند 
و برنامه های علمی و پژوهشــی مختلفی چون تبادل استاد 
و محققین و استفاده از فرصت های مطالعاتی را اجرا کنند.

 برنامه »اراسموس پالس« مربوط به تبادل و اعزام 
دانشجویان با دانشگاه های اروپایی است

دکتر قادر قربانی اصل برنامه »اراسموس پالس« اتحادیه اروپا 
را توضیح داده و گفت: برنامه »اراســموس پالس« اتحادیه 
اروپا، یکی از معتبرترین برنامه هایی است که دانشگاه تهران 
و سایر دانشگاه های ایران در سال های اخیر به خوبی از آن 
استفاده کردند. در سال های گذشته، ایران موفق شد حدود 
600 بورسیه از اتحادیه اروپا برای دانشجویان دکتری داخل 
کشــور دریافت کند که بر اساس آن دانشجویان دکتری ما 
بتوانند به مدت شش ماه به دانشگاه های اروپا اعزام شوند و 
کارهای تحقیقاتی خود را ادامه دهند که خوشبختانه بخش 
بزرگــی از آن به مرحله اجرا در آمد و دانشــجویان ایرانی 
توانســتند بخشی از تحقیقات خود را در دانشگاه های اروپا 
انجام داده و به کشور بازگردند. در حقیقت، برنامه اراسموس 
پالس به تبادل و اعزام دانشجویان بین دانشگاه های اروپایی 

و سایر دانشگاه های جهان اختصاص دارد.
رایــزن علمی و فناوری جمهوری اســالمی ایران در اروپا 
تاکید کرد: در این برنامه، دانشــگاهی در ایران با دانشگاهی 

در اروپا به توافق می رســد تا استادان دو طرف دانشجویان 
دکتری خود را برای ادامه تحقیقات، استفاده از آزمایشگاه ها 
و یا انجام یک پژوهشــی خاص به دانشــگاه مقصد اعزام 
کنند. در ادامه اســتادان دانشگاه های مبدأ و مقصد برنامه و 
پروپوزال مربوط به انجام پروژه های تحقیقاتی دانشــجوی 
مورد نظر را تهیه می کنند. سپس دانشگاه اروپایی، پروپوزال 
مربوطه را از طریق کشور خود به اتحادیه اروپا ارسال می کند 
و اتحادیه اروپا پس از بررسی تمامی پروپوزال های ارسال 
شــده، بر اساس کیفیت برنامه های پژوهشی، پروپوزال های 
مناســب را انتخاب و هزینه مربوطه و الزم را به دانشــگاه 
اروپایی ارسال می کند. در ادامه دانشجو از کشور مبدأ اعزام 
شده و کارهای پژوهشــی و تحقیقاتی خود را در دانشگاه 
مقصد آغاز می کند و از حقوق ماهیانه خوبی برای گذراندن 
امور زندگی در اروپا برخوردار می شود. البته در این برنامه، 
دانشــجوی اروپایی نیز می تواند به دانشــگاه های ایران و 

هر کشــور غیر اروپایی برای فرصت مطالعاتی اعزام شود. 
در واقع، هدف این برنامه تبادل دانشــجو و محققان برای 
دوره های کوتاه مدت اســت. در پروپوزال ها حتی می توان 
رفت و آمد استادان دو طرف را نیز دید. البته برای استادان 

محدودیت زمانی وجود دارد.

 دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور، 
جایگاه ویژه ای در اروپا دارد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این که دانشجویان 
ایرانی در سراســر جهان از جایگاه علمی خوبی برخوردار 
هســتند، گفت: کشور ایران و دانشــجویان ایرانی به لحاظ 
علمی، در سراســر جهان و اروپا به خوبی مشــهور هستند 
و دانشــگاه تهران نیز در میان دانشگاه های ایران، به عنوان 
نماد آموزش عالی کشــور مشــهور و به لحاظ کیفی، مورد 

کشور ایران و دانشجویان ایرانی به 
لحاظ علمی، در سراسر جهان و اروپا 
به خوبی مشهور هستند و دانشگاه 

تهران نیز در میان دانشگاه های ایران، 
به عنوان نماد آموزش عالی کشور 

مشهور و به لحاظ کیفی، مورد قبول 
بوده و جایگاه ویژه ای در اروپا دارد
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قبول بــوده و جایگاه ویژه ای در اروپــا دارد. همچنین در 
مذاکرات انجام شــده در ســال های اخیر با اتحادیه اروپا، 
حساب ویژه ای در اتحادیه بر دانشگاه تهران باز شده است. 
در سال های اخیر برای استفاده از پتانسیل ها و فرصت های 
اتحادیه اروپا برنامه ریزی خوبی از طرف ایران انجام شــده 
و ارتباطات علمی و فناوری خوبی برقرار شــده اســت که 

آمارها به خوبی روند رشد و توسعه را نشان می دهند.
 روحیۀ »بین المللی شــدن« فرصت بســیار خوبی را برای 

کشور ایران فراهم می کند
وی ادامه داد: دانشــگاه تهــران در معاونت امور بین الملل، 
کارگروه هــای مختلفی را ایجاد کرده کــه وظیفه برقراری 
ارتباطات علمی با کشــورهای مختلــف را برعهده دارند. 
تحریم های آمریکا و مسائل اقتصادی پیش آمده برای ایران، 
این روند را کندتر کــرده، ولی از آنجا که پایه ریزی خوبی 
برای ارتباطات علمی با اروپا انجام شــده و برنامه ریزی ها 

و مکانیســم های مؤثری وضع شده، تســریع مجدد روند 
ارتباطــات علمی آســان خواهد بود. الزم به ذکر اســت 
که پروژه های مشــترک زیادی میان دانشــگاه های ایران و 
دانشگاه های کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا 
انجام شده و یا در حال انجام است. انگیزه »بین المللی شدن 
ارتباطات علمی و فناوری« در بدنه استادان و اعضای هیأت 
علمی دانشــگاه ها به خوبی قابل مشــاهده است. روحیه، 
اشــتیاق و انگیزۀ »بین المللی شدن« فرصت بسیار خوبی را 

برای کشور ایران فراهم خواهد کرد.
 

 استادان و دانشجویان ایرانی با وجود محدودیت ها 
به خوبی درخشیده اند

سرپرســت دانشــجویان ایرانی در اروپا دربــاره وضعیت 
دانشجویان و اســتادان ایرانی در کشورهای اروپایی گفت: 

با مراجعه به دانشگاه های مهم اروپا، به طور حتم استادان و 
دانشجویان ایرانی بسیار موفقی در زمینه علمی و پژوهشی 
خواهید دیــد که حضور دارند و بــه فعالیت های مختلفی 
مشغول هستند. در دانشگاه های اروپا، رشد کردن و دریافت 
موقعیت های مهم علمی دشــوار است؛ چرا که اولویت اول 
در دریافت آن، خود اروپائیان هستند؛ اما با چنین شرایطی 
اســتادان ایرانی و دانشجویان دکتری به خوبی درخشیده و 
در دانشــگاه های اروپا و مراکز تحقیقاتــی و صنعتی اروپا 
حضور داشــته و مشغول به کار هستند و قطعًا می توانند به 
عنوان یک فرصت برای ارتقای علمی و فناوری کشور مد 

نظر قرار گیرند.
 

 ایتالیا، فرانسه، آلمان و اتریش و هلند کشورهای 
هدف برای تحصیل هستند

دکتر قادر قربانی اصل با اشــاره به برخی از دانشــگاه های 
اروپایــی که شــرایط خوبی برای تحصیل و بورســیه های 
مختلف تحصیلی فراهم کرده اند، تاکید کرد: کشــور ایتالیا 
در ســال های اخیر برنامه و کمپین های مختلفی را به منظور 
بین المللی شــدن دانشــگاه ها ایجاد کرده است. دانشگاه ها 
برای بین المللی شــدن بایــد در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
)کارشناسی ارشــد و دکتری(، تدریس و تحقیق را به زبان 
انگلیســی انجام دهند؛ اما در این میان دانشگاه های ایتالیا با 
مقاومت سیاسیون کشــور و نهادهای فرهنگی برای حفظ 
زبان ایتالیایی روبه رو بودند، ولی در نهایت دانشــگاه های 
ایتالیا موفق شــدند و دولت ایتالیا پذیرفت تا دانشــگاه ها 
بتواننــد برای مقاطع تحصیالت تکمیلی برنامه هایی به زبان 

انگلیسی داشته باشند.
وی ادامــه داد: همین امر ســبب رشــد بین المللی شــدن 
دانشگاه های ایتالیا و موجب جذب دانشجویان خارجی زیاد 
از سراســر جهان شده است. کشور ایتالیا حتی برای جذب 
دانشــجویان نخبه از سراسر جهان، بورسیه های مختلفی را 
حتی در مقطع کارشناســی ارشد تعریف کرده است. چنین 
برنامه هایی منجر به رشــد سریع دانشگاه های آن ها شده که 
به عنوان مثال دانشگاه پلی تکنیک میالن و یا دانشگاه تورین 

امروزه جزو دانشگاه های برتر اروپایی محسوب می شوند.
رایــزن علمی و فناوری جمهوری اســالمی ایران در اروپا 
با اشــاره به این نکته که چهار کشور ایتالیا، فرانسه، آلمان 
و اتریــش در ابتدای همــکاری و ارتباطات علمی ایران و 
اروپا »کشــور های هدف« بودند، یادآور شد: در سال های 
اخیر عالوه بر کشــور ایتالیا، کشورهایی چون آلمان، هلند 

استادان ایرانی و دانشجویان دکتری 
به خوبی درخشیده و در دانشگاه های 

اروپا و مراکز تحقیقاتی و صنعتی 
اروپا حضور داشته و مشغول به کار 

هستند و قطعاً می توانند به عنوان یک 
فرصت برای ارتقای علمی و فناوری 

کشور مد نظر قرار گیرند
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)مثل دانشــگاه دلفت در رشــته های مهندسی و یا دانشگاه 
واخنینگن در رشته های کشاورزی(، کشور فرانسه و کشور 
اتریش کشورهای هدف برای دانشجویان ایرانی برای ادامه 

تحصیل بوده است.

شیوع  شرایط  در  دانشجویی  ویزای  دریافت   
کووید-19 مشکلی ندارد

سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا همچنین در خصوص 
دریافت ویزای دانشــجویان یادآور شــد: اگر دانشجویان 
در قالب توافق نامه های رســمی از دانشگاه مقصد پذیرش 
تحصیلی داشــته باشــند، برای دریافت ویزا هیچ مشکلی 
وجود ندارند. البته در شــرایطی خاص و برای رشــته های 
حساسیت زا ممکن است سخت گیری وجود داشته باشد که 
معموالً با پیگیری ها و توضیحات فنی دانشــگاه های مقصد 
قابل حل خواهد بود. دانشــجویانی هم که از دانشگاه های 
اروپایی بورس تحصیلی داشــته باشند، برای دریافت ویزا 
مشــکلی ندارند. دانشجویانی هم هستند که از دانشگاه های 
اروپایــی پذیرش تحصیلی دارند، ولــی بورس ندارند و با 
هزینه شــخصی قصــد ادامه تحصیل دارند. این دســته از 
دانشــجویان باید تمکن مالی خود را به ســفارت کشــور 
مقصــد اثبات کنند تا بتوانند ویزا بگیرند. معموالً این گروه 

از دانشجویان با امر ویزا مشکل بیشتری دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در شرایط شیوع 
کووید -۱۹ هم با گذراندن مراحل ذکر شده، دانشجو ویزا 
را دریافت کرده و پس از ورود به کشــور مقصد، چند روز 
در محل اقامت خود قرنطینه شــده و سپس فعالیت خود را 

با رعایت پروتکل های بهداشتی مشخص شده آغاز می کند. 
البته بســیاری از برنامه های دانشــگاه ها امروزه به صورت 
آنالین برگزار می شــود و مشکلی در این خصوص وجود 

ندارد.

 دانشجویان حساب ویژه ای برای اشتغال و یافتن 
شغل باز نکنند

دکتــر قــادر قربانی اصل در خصوص شــرایط اشــتغال 
دانشجویان ایرانی در کشورهای اروپایی گفت: هر کشوری 
در اروپا شرایط خاص خود را دارد، اما دانشجویان خارجی 
به صورت رسمی اجازه کار تمام وقت ندارند. دانشجویان 
خارجی فقط چند ساعت در ماه و به صورت محدود مجوز 
کار دارند. البته مهم اســت توجه شــود که این مجوز چند 
ســاعت در ماه، به معنای وجود شغل و داشتن کار نیست. 
پیدا کردن کار ساعتی محدود، بسیار سخت است؛ بنابراین 
بهتر است که دانشجویان حساب ویژه ای در این خصوص 

باز نکنند.
 

دریافت  اولویت  در  معموالً  ایرانی  دانشجویان   
خوابگاه قرار نمی گیرند

وی درباره هزینه های زندگی دانشجویی در اروپا خاطرنشان 
کرد: هر کشوری در اروپا شرایط و هزینه های خاص خود 
را دارد، اما در کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، بلژیک، هلند 
و فرانســه حداقــل ۱000 یورو برای زندگــی و خوراک 
دانشــجویی نیاز است. برای بقیه کشــورهای اروپایی نیز 
تقریبًا همین حدود است. البته توجه شود که کشور سوئیس 
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کشور گرانی اســت و هزینه تحصیل هم بسیار باالست و 
برای دانشــجویانی که با هزینه شخصی قصد ادامه تحصیل 
داشته باشند، توصیه نمی شود. پرتغال و اسپانیا کمی ارزان تر 
هستند. مهم ترین قسمت هزینه ها مربوط به مسکن است و 
اگر شانسی وجود داشته باشد که چند دانشجو یک مسکن 
را اجاره کنند، بســیار خوب بــوده و موجب صرفه جویی 
می شــود. امکان اســتفاده از خوابگاه دانشجویی هم بسیار 

کم است.
دکتر قادر قربانی اصل تصریح کرد: البته خوابگاه ها هم مجانی 
نیســتند، بلکه فقط ارزان تر هســتند و چون ارزان تر هستند 
داوطلبان زیاد دارد. اگر دانشــجو با هزینه شخصی به کشور 
مقصد اعزام شود، امکان دریافت خوابگاه اصاًل فراهم نیست. 
دانشجویان اعزام شده با بورسیه های تحصیلی کشور مقصد 
می توانند برای خوابــگاه اقدام کنند اما به دلیل وجود خیلی 
از پارامترها معموالً در اولویت قرار نمی گیرند. دانشــجویان 
ایرانی بخاطر یک ســری از مســائل فرهنگی بیشتر ترجیح 
می دهند تا در خارج از خوابگاه ها اسکان داشته باشند. ضمن 
اینکه اگر با دوست یا دوستان خود با هم جایی را اجاره کنند 

عماًل به لحاظ هزینه مثل خوابگاه ها می شود.

 دانشگاه های ایران از کیفیت علمی باالیی برخوردار 
هستند

رایــزن علمی و فناوری جمهوری اســالمی ایران در اروپا 

با بیان این نکته که دانشــجویان و اســتادان اروپایی که به 
ایران ســفر می کنند همواره اذعان می دارند که دانشگاه های 
ایران از کیفیت علمی باالیی برخوردار اســت، تاکید کرد: 
دانشجویان و استادان اروپایی که برای بازدید و فرصت های 
علمی کوتاه مدت به ایران اعزام می شوند، متأسفانه به دالیل 
سیاســی، ابتدا تصویر واضح و درســتی از کشور ایران در 
ذهن ندارند و این، نتیجه وارونه ســازی حقایق کشــورمان 
توسط رسانه های غربی است. در واقع دانشجویان و استادان 
اروپایی حقیقت کشــور ایران را نمی دانند و با تصور ذهنی 
غلط و وارونه ای وارد کشــور می شوند، اما پس از ورود با 
فرهنگ و تمدن ایران آشنا شده و متوجه می شوند که تصور 
غلطی از ایران به آنان ارائه شده است. همچنین همواره در 
مجامع مختلف، به باالبودن کیفیت علمی دانشگاه های ایران 

اذعان می دارند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران وظیفه تمامی ایرانیان را 
نشــان دادِن عظمت و جایگاه واقعی ایران به جهان دانست 
و افزود: دانش پژوهان و محققان کشــور در همکاری های 
علمی و پژوهشــی خود با خارج شایســته اســت از هر 
فرصتی استفاده کرده و مبلغ تمدن بزرگ کشور خود باشند. 
همچنین می توانند با توانایی و خالقیتی که در علم و دانش 
دارند و نیز فرصت هایی که در کار مشــترک پژوهشی پیدا 
می کنند، دســتاوردهای بزرگی را برای جامعه علمی کشور 

فراهم کنند.
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 آسیب دانشگاه ها در چرخه باطل تدوین و اجرای 
رشته های آموزشی

دکتر احسان چیت ساز، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران، در ابتدای سخنان خود در خصوص ورود دانشگاه ها 
به چرخه باطل تدوین و اجرای رشــته های آموزشی گفت: 
محتوای آموزشی رشته های آموزشی در دانشگاه ها همگرایی 
هدفمنــدی با نیازهای حال و آینده بازار کار ندارد، چرا که 
اعضایی که به تدوین این رشته ها می پردازند، ممکن است 
متناســب با نیازهای حال و آینده توسعه دانش و صالحیت 
نیافته باشند و با نگاه های بخشی، محدود محتوایی را آماده 

می کنند که بی توجه به مسیر مورد نیاز برای توسعه است.
چیت ساز مشــکل اصلی این حوزه را گرایش و وابستگی 

اساسی رشته ها به ذات و هسته اولیه خود دانست و تصریح 
کرد: نکته مهم این است که اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، 
نظام حقوق و دستمزدشان وابسته به واحدهای درسی، پایان 
نامه ها و… است. پیامد این فرایند این است که اعضای هیأت 
علمی اگر انگیخته های متعالی درونی نداشته باشند، برای به 
دســت آوردن واحدهای درسی و پایان نامه های بیشتر، باید 
رقابت کنند؛ بنابراین نتیجه و پیامد مورد انتظار این است که 
فرد باید به صورت پیوسته تالش کند تا درس های متناسب 
با صالحیت محوری خود، در ســرفصل رشته وجود داشته 

باشد تا از نقطه امن و آرامش خود خارج نشود.
وی ادامه داد: به همین دلیل ممکن است دانشگاه ها به واسطه 
این انگیخته های درون گروهی، به جای آماده شدن برای آینده، 

»هم گرایـی« روند کالنی اسـت کـه در تمامی فناوری هـا، محصوالت و در سـطح جهانی 
دیـده می شـود. بـا وجود ایـن، هم گرایـی در حال گـذر از مرحلـۀ تک رشـته ای و حذف 
مرزهـای فناورانـه اسـت. هم گرایی حاصل وقایعی اسـت کـه در طی زمان اتفـاق می افتد: 
در آغـاز رشـته های علمـی، سـپس فناوری هـا و محصـوالت بـا هـم ترکیـب می شـوند 
و در نهایـت، بـا هم گرایـی صنایـع، ایـن چرخـه تکامـل می یابـد. اصطـالح »فنـاوری 
هم گـرا« در فراینـد سیاسـت گذاری علـم و فنـاوری جایگاه بسـیار مهمـی دارد. هم گرایی 
فناوری هـای نانـو، زیسـتی، اطالعات و علوم شـناختی در بهبود عملکرد انسـانی، ترسـیم 
اقتصـاد، جامعه و زیرسـاخت های صنعتـی آینده و... نقـش مهمـی دارد. هم گرایی، قدرت 
تفکـر را از پارادایم هـای معمـول فراتـر بـرده و منجـر به دیدگاهـی همه جانبه به مسـائل 
می شـود. تـوان نوآوری و حل مسـائل، زمانـی افزایش می یابد کـه بتوان پایه هـای دانش، 
مجموعـه مهارت هـا و تنـوع تجربه های افـراد مختلـف را در محیطی گفت وگـو محور و 

مشـارکت جویانه، همـراه بـا احتـرام به همـه اعضا، گـردآوری کرد.
بـه دلیل اهمیت این موضوع، مینا راسـتی دانشـجوی کارشناسـی ارشـد علـوم ارتباطات 
اجتماعـی دانشـگاه تهـران، بـا دکتـر احسـان چیت سـاز، اسـتادیار دانشـکده کارآفرینی 
دانشـگاه تهران، معاون سـابق توسـعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان و معاون توسـعه 
بـازار پـارک فنـاوری اطالعـات و ارتباطات )فـاوا( در خصـوص فناوری هـای هم گرا به 

گفت وگو نشسـته اسـت کـه در ادامـه می خوانید:

دکتر احسان چیت ساز:

سرآمدی آینده ملت ها متعلق به جوامعی است 
که در حوزه NBIC پیشرو باشند

فناوری های هم گرا، مدیریت، ارتقای عملکرد و بهبود کارکردهای جوامع را فراهم می کند

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاون توسعه بازار پارک فاوا
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به حفظ صالحیت های گذشــته گرایش پیــدا کنند. تردیدی 
نیست که دانشــجویان پس از فارغ التحصیلی وارد بازار کار 
شده و باید متناسب با مقتضیات روز، نیازهای جدید جامعه را 
برطرف کنند؛ اما واقعیت این است که صالحیت دانشجویان 
متناسب با صالحیت های گذشتۀ جمع اعضای هیأت علمی 
شکل می گیرد؛ بنابراین با نیازهای روز بازار کار تناسب ندارد.

 دانشگاه ها با اختالف میان وضعیت اشتغال و رشته 
تحصیلی مواجه هستند

معاون توسعه بازار پارک فناوری اطالعات و ارتباطات با اشاره 
به رصد اشــتغال دانش آموختگان دانشگاه های جهان یادآور 
شد: اگر رصد اشــتغال دانش آموختگان دانشگاه های جهان 
را مــرور کنید، متوجه وجــود اختالف جدی میان وضعیت 
اشتغال مرتبط دانش آموختگان و رشته تحصیل کرده خواهید 
شد. این اختالف محصول آماده نبودن دانش آموختگان برای 

برطرف کردن نیازهای حال و آتی جوامع است.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران افزود: این چالشی است که 
دانشگاه ها به طورجدی با آن مواجه هستند و تا زمانی که بازنگری 
در رشته های آموزشــی به صورت درون زا، برعهده همان بدنه 
متولی اجرای رشته های کنونی باشد، تغییر و تحولی در مجموعه 

صالحیت های خروجی دانشگاه ها رخ نخواهد داد.

به  آموزشی،  گروه های  نام  به  بلندی  دیوارهای   
دنبال تخصص گرایی ایجاد شده است

معاون سابق توســعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان با 

اشــاره به ایجاد دپارتمان های مختلف در دانشگاه ها گفت: 
از سوی دیگر، به دنبال تخصص گرایی، دیوارهای بلندی به 
نام گروه های آموزشی ایجاد شده است که برای تشکیل این 
دیوارهای بلند، باید اصولی برای »مشروعیت بخشی« به آن 
وجود داشته باشد. ایجاد این دیوارهای بلند در دپارتمان ها 
زمانی مورد نیاز است که امکان گفت وگو میان اعضا به دلیل 
تفاوت در مفهوم شناسی، روش شناسی و پدیدارشناسی آن 
علوم مقدور نباشد. چرا که به لحاظ ترمینولوژی، متدولوژی 
و اپیســتومولوژی امکان برقــراری ارتباط علمی بین اعضا 

غامض می شود.
وی پیامــد ایجاد این دیوارهای بلنــد را عدم همکاری میان 
متخصصین و محققین بیان کرد و افزود: پیامد این دیوارهای 
بلند و عدم همکاری ناتوانی در حل مسائل واقعی جامعه است. 
چرا که مسائل واقعی جامعه پیچیده، دشوار و چند بعدی است 

و نیازمند مشارکت دانشگران با تخصص های مختلف است.

و  دشوار  راه حل های  جوامع،  پیچیده  مسائل   
بین رشته ای دارند

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تأکید کرد: نکته مهم 
این است که مسائل پیچیده، راه حل های دشوار و بین رشته ای 
دارند و ایــن راه حل ها، اغلب راه حل های درون رشــته ای 
نیســتند. به همین دلیل اســت که برخی از دانش آموختگان 
نظام آموزش عالی، از پِس صالحیت های مورد نیاز بازار کار 
برنمی آیند. چرا که مجموعه گروه های آموزشی و دیوارهای 
بلند، منجر به فاصله گرفتن این صالحیت ها شــده و روز به 
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روز این فاصله بیشتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: پیش از این هیچ تمدنی فرصت منحصربه فردی 
برای ارتقای عملکرد انســان در مقیاسی که در آینده نزدیک 
با آن روبرو خواهیم شــد، نداشــته اســت. همگرایی علوم 
به خصوص علوم و فناوری های نانو، بیوتکنولوژی، فناوری 
اطالعات و علوم شناختی )NBIC( در حال ایجاد مجموعه ای 
از ابزارهای قدرتمند اســت که دارای پتانسیل قابل توجهی 
برای بهبود عملکرد انســان و همچنین تحول جامعه، علم، 
 ،NBIC اقتصاد و تکامل انسان است. با درک بیشتر همگرایی
ایــن احتمال که ما بتوانیم عملکرد انســان را در حوزه های 
درمانی، ارتقای عملکرد و تکامــل افزایش دهیم، پیش بینی 
و حتی انتظار می رود. عــالوه بر این، همگرایی چالش های 
کاماًل جدیدی را برای دانشمندان، سیاست گذاران و رهبران 
تجارت به وجود می آورد که برای اولین بار ابزارهای جدید 
و قدرتمند گســترده ای برای شکل دادن به بازارها، جوامع و 

سبک های زندگی خواهند داشت.
چیت ســاز خاطر نشــان کرد: ظهــور همگرایی مــا را به 
روش هــای جدید برای ایجاد تعادل در برابر خطر و بازده، 
تهدید و فرصت، مســئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی در 

قرن بیست و یکم به چالش می کشد.
عضو کمیته راهبری شبکه اجتماعی آموزش دانشگاه تهران 
حل مســائل و مشکالت جدید جوامع را در گرو هم گرایی 
میان علوم مطرح کرد و گفت: دانش و فناوری های هم گرا 
در حوزه علوم انسانی نیز تأثیرات شگرفی داشته است؛ این 
علــوم کمک می کنند تا هم گرایی جدیدی میان علوم ایجاد 
شود تا در نتیجۀ آن بتوانند مسائل جدید جامعه را حل کنند. 
مسائل امروز جامعه در مرزِ میان این دانش ها قرار داشته و 
می تواند در همکاری میان متخصصین مختلف شکل بگیرد 
و مسائل و مشــکالت واقعی جامعه را حل کند. نکته مهم 
این اســت که مســائل جامعه محدود به دیسیپلین خاصی 
نیست که متخصصین یک حوزه بتوانند به تنهایی آن را حل 
کنند. لذا این دانش و فناوری های شناختی، دریچه جدیدی 
به سوی حل کردن مسائل و مشکالت روز جوامع خواهند 
بــود. برای مثال در حوزه مدیریت منابع انســانی نظام های 
جذب، نگهداشت، ارتقا و عملکرد تحت تأثیر این علوم در 

حال تحوالت مبنایی است.

گرو  در  جوامع  جدید  مشکالت  و  مسائل  حل   
هم گرایی میان علوم مختلف است

دکتر احســان چیت ســاز هدف تأســیس دانشــکده های 

جدید دانشــگاه تهــران را تمرکز بر علوم میان رشــته ای 
دانســت و عنوان کرد: دانشــگاه تهران در دوره ای اقدام 
به تأســیس دانشکده های بین رشــته ای نمود که هدف آن 
تمرکز بر علوم میان رشــته ای و همگرایی بین آنها بود؛ اما 
این دانشــکده های جدید در درون خود دیوارهای بلندی 
به عنوان گروه های آموزشی ایجاد کردند که نتیجه آن دور 
شدن از هدف اصلی خود، یعنی هم گرا کردن فعالیت های 

آموزشی و پژوهشی بود.
مؤلف کتاب بانک ها و پیشــبرد کارآفرینی تأکید کرد: نکته 
مهم این اســت که فعالیت های ذکر شــده اغلب در مراکز 
همکاری یا مؤسسات پژوهشی، دنبال شده و تالش می کنند 
تا بر دوش رشته اصلی، ســرریز دانش را به سایر رشته ها 
توســعه دهند. به عبارت دیگر افراد تخصص های خود را با 
یکدیگر به اشــتراک می گذارند و از طریق ســرریز دانشِی 
افراد مختلف در کنــار یکدیگر اما بر دوش صالحیت های 
محوری خود به ارائه راه حل هــای نوین و کارآمد در حل 

مسائل و مشکالت روز جامعه دست می یابند.

 پژوهشکده فناوری های هم گرا به منظور پاسخ به 
نیازهای جدید جامعه تأسیس شد

رئیــس دبیرخانه هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان، تأســیس 
پژوهشــکده فناوری های هم گرای دانشگاه تهران را تالش 
برای یافتن راه حل و پاسخ به نیازهای جدید جوامع دانست 
و خاطرنشــان کرد: پژوهشکده فناوری های هم گرا در سال 
۱3۹7 در دانشــگاه تهران با حضور جمعی از متخصصین 
رشــته های مختلــف ایجاد شــد. این پژوهشــکده دارای 
گروه های پژوهشــی مختلفی است که تالش می کنند تا به 

نیازهای جدید جامعه پاسخ دهند.
چیت ساز ادامه داد: فناوری های هم گرا طیف گسترده ای از 
نیازهای جامعه را دنبال می کنند. به عنوان مثال حوزه منابع 

دانش و فناوری های هم گرا در 
حوزه علوم انسانی نیز تأثیرات 
شگرفی داشته است؛ این علوم 

کمک می کنند تا هم گرایی 
جدیدی میان علوم ایجاد شود تا 
در نتیجۀ آن بتوانند مسائل جدید 

جامعه را حل کنند
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انسانِی شــناختی، نیازمندی های موجود در سازمان ها مانند 
جذب نیروی انســانی، ارتقای عملکرد، نگهداشــت منابع 
انســانی، مربی گری )کوچینگ( و همیاری را با استفاده از 
فناوری هــای همگرا دنبال می کند که فرایند بســیار مهم و 
کلیدی در سازمان ها است. برای مثال جذب نیروی انسانی 
فرایندی کلیدی اســت که هزینه و انــرژی زیادی را برای 
آینده سازمان ها ایجاد می کند و اگر این فرایند به خوبی انجام 
نشوند، پیامدهای ســایر فرایندهای منابع انسانی با اتالف 
منابع و ســرمایه مواجه خواهد بــود. ازاین رو فناوری های 
همگرا، ســنجش ها را از حالتی کیفی به چهارچوبی کمی و 
قابل اندازه گیری بدل می کند و دقت پیش بینی ابزارها را باال 

برده و انتخاب و ارتقای بهینه کمک شایانی می کند.
معاون توســعه بازار پارک فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
حل مســائل جدید ســازمان ها را با تکنیک ها و ابزارهای 
بدیــع گذشــته ممکن ندانســت و گفت: مســائل جدید 
ســازمان ها با تکنیک ها و ابزارهای گذشته قابل حل نبوده 
و نیازمندی های جدیدی را می طلبد. شــیوع ویروس کرونا 
سبب شد تا قسمت زیادی از نیروی انسانی »دورکار« شوند، 
اما ابزارهای مدیریت عملکرد، ارتقا و ارزیابی در شــرایط 
جدید در دست مدیران ســازمان ها نبود و نمی دانستند که 

چگونه فعالیت نیروی انسانی را مورد ارزیابی قرار دهند.

 علوم میان رشته ای تالش می کنند تا با هزینه کمتر، 
بازده باالتری ایجاد شود

وی وجــود عنصر ترس در ســازمان ها را عامل بازدارنده 

خالقیت کارکنان عنوان کرد و یادآور شــد: از سوی دیگر 
نظام های ارزیابی عملکرد قدیم در سازمان ها مبتنی بر ایجاد 
فرمان برداری بوده و بیش از این که فرد را به ارتقای عملکرد 
ســوق دهد، کاهنده عملکرد بوده اند. امــروزه می دانیم که 
آمیگــدال در مغز با عنوان متولی ترس وارد عمل شــده و 
فرایندهای شــناختی مبتنی بر سیستم دو را با چالش مواجه 

می کند.
استادیار دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران خاطرنشان 
کــرد: بنابراین وجود ترس در نظام هــای مدیریتی و منابع 
انسانی سازمان ها، مدیران را از استفاده از خالقیت کارکنان 
بازمی دارد کــه پیامد آن کاهش عملکرد و بازده ســازمان 
خواهد بــود. امروزه چنین مباحثی به کمک علوم اعصاب، 
علوم داده و ویژگی های بایولوژیکی متفاوت هر فرد تدوین 
شده و دریچه جدیدی را به سوی عملکرد فردی و سازمانی 
باز می کند تا با هزینه کمتر، بازده باالتری ایجاد شود. یا در 
نظام های کوچینگ در ســازمان ها، مربی گری مغز بر سایر 
ســاحت های مربی گری با ارائه ابزارهای بدیع سایه افکنده 

است.
مترجم کتاب مربی گری مغز تأکید کرد: فناوری های هم گرا 
مســیرهایی را برای علوم انسانی شــناختی باز کرده است 
که با اســتفاده از انعطاف پذیری عصبی مغز را هک کند یا 
به ارتقای عملکرد مغز منجر شــود. انعطاف پذیری عصبی 
اســاس و پایۀ تمام چیزهایی است که می آموزیم و عنصر 
اصلی برای توانایی تغییر در ما اســت. پس مناسب است تا 

برای ارتقای عملکرد جامعه به سراغ آن برویم.
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 ســرآمدی آینده ملت ها متعلق به جوامع و کشــورهایی 
خواهد بود که در حوزه NBIC پیشرو باشند

دکتر احســان چیت ساز یادآور شد: در واقع امروزه هدایت 
اجتماعــی تحت تأثیــر فناوری های همگرا قــرار دارد و 
کاری های صورت گرفته در این حوزه می تواند بر سعادت 
یا شــقاوت جوامــع و فرهنگ ها تأثیر بگــذارد. مجموعه 
این مباحث نشــان می دهد که ســرآمدی آینده ملت ها از 
 NBIC آِن جوامع و کشــورهایی خواهد بــود که در حوزه
سرآمدی داشته، در شناسایی نیازمندی ها پیش دستی کرده و 
راه حل های متناسب با آن را برای جامعه و تصمیم گیرندگان 

فراهم می کنند.
عضــو کمیته ارزیابی شــرکت های پارک فــاوا نقطه آغاز 
پژوهش های هم گرا را از دانشگاه ها ندانست و گفت: نقطه 
آغاز پژوهش های هم گرا لزومًا از دانشگاه ها نیست. امروزه 
در بســیاری از سازمان ها و صنایع، به واسطه منابع موجود، 
پژوهش های بدیع تری نسبت به دانشگاه ها انجام می شود و 
به عبارتی، دانشگاه ها در پی این مجموعه ها در حال حرکت 

هستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران وجود فناوری های هم گرا 
را عامل توســعه جوامــع عنوان کرد و گفــت: در نهایت 
فناوری های هم گــرا، مدیریت، ارتقــای عملکرد و بهبود 
کارکردهای جوامع را فراهم می کند. به عنوان مثال برای تولید 
واکسن های کرونا، از علوم داده و بایوتکنولوژی و فناوری 
جدید »پیام رسان آر اِن اِی« یا »ام آر اِن اِی« برای تولید واکسن 
کووید -۱۹ اســتفاده کرده اند که پیامد این امر در سال های 
آینده مشاهدۀ عملکرد داروهای »شخصی سازی شده« برای 
انسان ها خواهد بود و شاهد پیشرفت قابل توجهی در درمان 
ســرطان خواهیم بود. در واقع پیامد این رویداد نامطلوبی 
)کووید -۱۹( که برای جوامع رخ داد، افزایش طول زندگی 

بشر به واسطه این فناوری ها است.

تعامل  نیازمند  جامعه  در  بحرانی  مسائل  حل   
متخصصان علوم مختلف است

معاون سابق توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان تأکید 
کرد: مسائل بحرانی ایجاد شده در جوامع، چند بُعدی بوده 
و حل کردن آن، نیازمند تعامــل متخصصان علوم مختلف 
اســت. واقعیت این اســت که اگر همچنان دیوارهای بلند 
وجود داشــته و اعضای هیأت علمی در پژوهشــکده ها و 
گروه های تخصصی مشغول به کار بودند، با راه حل واقعی 

برای مواجهه با کرونا روبه رو نبودیم.

وی حرکت به ســوی همکاری های متقابــل برای ایجاد 
ارزش اجتماعــی را مهم تلقی کرد و گفت: نکته مهم این 
اســت که سرمایه انسانی منطقه آرامش خود را رها کرده 
و با حرکت به ســوی همکاری های متقابــل برای ایجاد 
ارزش اجتماعی، از نظام های ارزش گذاری ســنتی خارج 
شــوند و بر مســائل واقعی جامعه تمرکز کنند. نکته مهم 
این اســت که بتوانیم مســائل مختلف را بــا یکدیگر به 
اشــتراک بگذاریم و برای مسائل مشــترک، راه حل های 

کنیم. ابداع  مشترکی 
معاون توســعه بازار پارک فناوری اطالعات و ارتباطات با 
اشاره به تمرکز بر مسائل واقعی جوامع و ارائه راه حل های 
مشــترک خاطرنشــان کرد: اداره جوامع آینده تحت تأثیر 
مجموعه ها، افراد و ســازمان هایی خواهد بود که در حوزه 
فناوری های هم گرا متخصص و مسلط بوده و بتوانند از آن، 
بــرای بهبود عملکرد اجتماعی خود بهره ببرند. ســرآمدی 

در حــوزه فناوری های هم گرا مدیون همکاری و هم گرایی 
میان نیروی انســانِی مراکز پژوهشــی و مؤسسات در این 
حوزه خواهد بود تا مســائل واقعی به میدان آمده و با ارائه 
راه حل های مشــترک، بتوانند منجر به گشــایش مسیرهای 

جدید شوند.
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پایان سخنان 
خود یادآور شــد: فراموش نکنیم که اگر در دانشــگاه ها و 
گروه ها، به مســیر گذشــته و ســنتی ادامه دهیم، منجر به 
شکست خواهد شد. رصد اشتغال دانش آموختگان در حوزه 
آموزش عالی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
که در ســال های اخیر انجام شــده، به خوبی بیان کننده این 
موضوع اســت و تحول دانشگاه تهران در ایجاد رشته های 
چند بعدی یک از کلیدهای حل توأمان مســئله اشــتغال و 

توانمندی حل مسئله در کشور خواهد بود.

انعطاف پذیری عصبی اساس 
و پایۀ تمام چیزهایی است که 
می آموزیم و عنصر اصلی برای 
توانایی تغییر در ما است. پس 
مناسب است تا برای ارتقای 

عملکرد جامعه به سراغ آن برویم
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 آقای اسکندری به عنوان اولین سوال، لطفاً کمی از 
نحوه حضور خود در معاونت بین الملل و پیشینه حوزه 

معاونت بین الملل برایمان بگویید.
پیش از ورود به دانشــگاه تهران همــواره با دیدن لوگوی 
دانشگاه بر روی کتاب ها حس خاصی را تجربه می کردم و 
آن را مترادف با اطمینان و اعتبار می دانستم و نوعی قداست 
برای آن قائل بودم و البته هنوز هم همین گونه است. زمانی 
که در پردیس اصلی آن مشغول به تحصیل بودم همیشه از 
حضور در دانشگاه تهران احساس غرور می کردم، حسی که 

تا به امروز نیز ادامه دارد.
در هنگام تحصیل با دیدن دانشجویان یا استادان خارجی در 
دانشــگاه با آنها آشنا شدم و با برخی از آنان در کالس های 
دروس عمومی همکالس بودم و عالقه خاصی به آشنایی با 
فرهنگ های مختلف داشتم و چندین پژوهش تطبیقی انجام 

دادم که برخی از آنهــا نیز در روزنامه های داخلی به چاپ 
رســید. در جلسات سخنرانی اســتادان گروه و یا استادان 
مدعو فعاالنه شــرکت می کردم و با پرسشــگری دنیاهای 
جدیدی را کشف می کردم. قبل از ورود به دانشگاه با توجه 
به آشــنایی خود به زبان انگلیسی تصورم این بود که دارای 
دانش فراوانی در این زمینه هســتم اما با ورود به دانشگاه 
تهران با اقیانوســی از دانش های جدید پیرامون زبان آشــنا 
شــدم که به تصوراتی که از خودم داشــتم شوک وارد شد 
و فهمیدم که دنیا خیلی وســیع تر از آن چیزی است که من 

فکر می کردم.
در ترم آخر در محل دانشکده زبان های خارجی آن زمان با 
آگهی فراخوان جذب کارشــناس مواجه شدم و در آزمونی 
دشــوار شــرکت کردم و بعد از قبولی در مصاحبه کتبی و 
شفاهی که شــامل ترجمه متون حقوقی سازمان ملل و نیز 

عبدالمجید اسـکندری، مدیرکل همکاری هـای بین الملل 
دانشـگاه تهران، از باسـابقه ترین مدیران سـتادی دانشگاه 
تهـران می باشـد که از سـال ۱۳۶۸ در دانشـگاه به عنوان 
کارشـناس روابـط بین الملل، معاون مدیرکل، سرپرسـت 
و سـه دوره به عنـوان مدیـرکل همکاری هـای بین الملـل 

در معاونـت بین الملـل فعالیت دارد.
وی یکی از مدیران بااخالق و خوش روی دانشـگاه اسـت 
که همـواره در تمامـی رویدادهـای بین المللی دانشـگاه 
حضـور و نقشـی فعـال داشـته و به نوعـی می تـوان وی 
را »حافظـه تاریـخ روابـط بین الملل دانشـگاه« دانسـت. 
وی از جملـه مدیرانـی اسـت کـه بـا رفتـار فروتنانـه و 
متواضعانـه اش همواره مـورد احترام دانشـگاهیان اعم از 
هیأت علمی و کارکنان اسـت. تاکنون در تعداد بسـیاری 
از رخدادهـا و یـا مجامـع و کنفرانس هـای بین المللـی با 

ارائه مقاله به عنوان پژوهشـگر شـرکت داشـته و حاصل 
کارش در حـوزه پژوهـش و کارهـای علمـی- فرهنگی 
صدهـا ترجمـه و چـاپ ده هـا یادداشـت و مقالـه در 
روزنامه هـا و نشـریات داخلـی و خارجی یـا فصل هایی 

از کتـب و نظایر آن اسـت.
وی در سـال ۱۳۹۹ در جشـنواره بین الملـل دانشـگاه که 
بـه صـورت مشـترک با دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران 
برگـزار شـد، بـه عنـوان مدیـر سـتادی فعـال در حوزه 
بین الملـل ایـن جشـنواره معرفی شـد. پیشـتر از این نیز 
بـه عنـوان مدیـر نمونه دانشـگاه تهـران توسـط وزارت 
علـوم، تحقیقات و فناوری و نیز کارشـناس سـتادی برتر 
در جشـنواره بین الملـل دانشـگاه تقدیر شـده اسـت. به 
همیـن بهانـه صغـری داوری فرد، بـا ایشـان مصاحبه ای 

انجـام داده اسـت کـه در ادامـه می آید:

 مدیرکل همکاری های بین الملل دانشگاه تهران:

حضور دانشگاه تهران در محافل بین المللی تأییدی 
بر جایگاه علمی آن در سطح ملی و جهانی است

دانشگاه تهران بیشترین قراردادهای اجرایی در زمینه همکاری های علمی 
و دانشگاهی بین المللی را دارد
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نوشتن انواع نامه های اداری در موقعیت های مختلف بود به 
همراه تعداد محدود دیگری از همکاران به عنوان کارشناس 
پذیرفته شــدم و وارد دنیای جدیدی شدم که تا پیش از آن 
تجربه نکرده بودم و دریچه ای برای ورود به دنیای بین الملل 

پیش روی من گشوده شد.
دفتر روابط دانشگاهی و بین الملل آن زمان که اکنون با سیری 
رو به رشد به معاونت بین الملل تغییر شکل داده است، پس 
از پیروزی انقالب اسالمی با همت مدیران وقت کار خود را 
شروع کرده بود، هنوز در مراحل ابتدایی شکل گیری خود بود 
هرچند قبل از انقالب نیز فعالیت های خوبی داشــت اما این 
ارتباطات و همکاری ها به طور کلی قطع شده بود و یا در حد 
مطلوب نبود و مشکالت جنگ تحمیلی نیز بر این روند تأثیر 

گذاشته بود و فضای دیگری وجود داشت.
علــت این که ایــن فضا را توضیح می دهم این اســت که 
در جریــان قرار بگیرید که چــه تحوالت خوبی در عرصه 
ارتباطات بین الملل دانشگاه در طی این دوره سی ساله رخ 

داده است.
 

 با توجه به حضور سه دهه ای خودتان در معاونت 
ارتباط  در  درباره سیر تحوالت  قدری  لطفاً  بین الملل 

بین المللی دانشگاه بفرمایید.
در هنگام حضور من در این حوزه، هنوز استفاده از کامپیوتر و 
اینترنت رواج نداشت. تایپ نامه ها با استفاده از ماشین تحریر 
انجام می شــد و در تمام سازمان مرکزی فقط یک تایپیست 
التین وجود داشت و من هم البته به لطف کالس های خارج 
از دانشگاه با آن آشنا بودم. دانشگاه های مختلف کاتالوگ های 
تحصیلی خود را با پســت برای دانشــگاه ارسال می کردند 
و متوجه شــدم که سال هاســت  هیچ کاتالــوگ التینی در 
دانشگاه منتشر نشده است. مدیر وقت بین الملل بر ضرورت 
تهیه کاتالوگ انگلیســی به عنوان یکــی از ضروریات تاکید 
کردند و کار شروع شــد؛ و من از این فرصت برای آشنایی 
با دانشگاه و یافتن معادل های مناسب و ارتقای جایگاه زبانی 
خود استفاده کردم و با راهنمایی رؤسای ادارات و همکاری 
مجموعه کارشناسانی که با هم استخدام شده بودیم، این کار 
مهم خوشــبختانه در آن دوره به نتیجه رسید و در دوره های 
بعد نیز توسط ســایر همکاران به صورت جامع تری تدوین 
شــد. کارهای دیگر هم به همین منوال بود و بحث حضور 
در نظام های رتبه بندی و نظایر آن وجود نداشت. با راه اندازی 
سیستم های ارتباطات اینترنتی حتی ایمیل اختصاصی موجود 
نبود و همه اینها به تدریج حاصل شــد. عضویت دانشگاه در 

بســیاری از مجامع در دوران جنگ بدلیل عدم پرداخت حق 
عضویت ها قطع شده بود که با مکاتبه و توضیح مشکالت این 
ارتباطات احیا شد و روند توسعه ارتباطات دانشگاه با همت 
مدیران و کارشناسان و با مکاتبه با دانشگاه های مختلف جهان 
شروع شد و با حضور مدیران پرتالش بعدی به جایگاه رفیع 

فعلی خود رسید.
چیزی که من شاهد بودم این بود که دانشگاه تهران به تدریج 
با شــناخت قوانین همکاری های بین الملل و بهره گیری از 
تخصص و تجارب و خرد جمعی خانواده بزرگ دانشــگاه 

سیری صعودی را در پیش گرفت.
این که شرایط عدم وجود امکانات اولیه و زیرساخت ها را 
ذکر کردم بر این مبناست که تصویری از شرایط آغاز کار و 
پیشــرفت-های بعدی به شما بدهم. به قول استادان اقتصاد 
فقر به خودی خود چیز بدی نیست و جرم نیست ولی ماندن 
در وضعیت فقر بد اســت و باید تالش شود که جایگاه چه 
فردی و چه نهادی ارتقا و بهبود پیدا کند. همیشــه در این 
تالش و موفقیت داستان رابینسون کروزوئه اثر دانیل دفو را 
به یاد می آورم که تمثیلی است فارغ از تفسیرهای گوناگون 
به نظر من از تالش انسان برای تقویت جایگاه خود. وقتی 
کــه در جزیره ای دورافتاده بر اثر شکســتگی کشــتی قرار 
می گیــرد از امکانات مختلف و نیــروی خداداده عقل بهره 
می گیرد و بر شــرایط موجود پیروز می شــود و با ساختن 
قایق از جزیره نجات می یابد. مرادم این اســت که دانشگاه 
تهران با تکیه بر ســرمایه دانش خود موفق شده است که بر 

مشکالت غلبه و در جهت تعالی حرکت کند.
با پیشــینه ای چندین هزار ساله از جندی شاپور و نظامیه های 
نیشابور، اصفهان، آمل، …، آموزش در مفهوم مدرن آن در ایران 
پس از تأســیس دارالفنون و بعد تشکیل دانشگاه تهران معنی 
پیدا می کند. از همان ابتدای پیدایش آن نیز با اعزام استادانی به 
آمریکا و اروپا، ساختار و شیوه های آموزش بررسی می شود و 
استادان و دانشجویان سایر کشورها نیز در دانشگاه تهران حضور 
می یابند. سال ها تالش استادان و دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی 
در دانشــگاه تهران به بار نشسته است و اکنون دانشگاه تهران 
دانشگاهی شناخته شــده در سراسر جهان با دانش آموختگانی 
برجسته است. کارهای بین الملل کارهایی با ماهیت پیوسته و 
سرمایه گذاری دراز مدت است. دانشگاه تهران ارتباطی گسترده 
با دانشگاه های جهانی و شبکه های مرتبط با آموزش عالی دارد. 
دانش آموختگان آن قابلیت کار در محیط های بین الملل را دارند 
و استادان و پژوهشگران آن نیز بر اساس معیارهای علمی، از 

جمله استادان برجسته جهانی هستند.
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  لطفــاً قدری درباره جشــنواره بین الملل و اینکه با چه 
هدفی ایجاد شده است بفرمایید؟

وزارت علوم تحقیقات و فناوری )وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی( وقت همه ســاله برای دانشــجویان بورسیه وزارت، 
اردوهایی فرهنگی در ســطح کشــور و مناطق باستانی یا 
تفریحی برگزار می کرد؛ اما خود دانشــگاه ها برنامه خاصی 
در ارتباط با امور فرهنگی دانشــجویان بین الملل نداشتند. 
به خاطر دارم نخســتین بار جشن کوچکی در محل باشگاه 
دانشگاه همراه با صرف ناهار و اجرای موسیقی برگزار شد 
و ســپس در دوره های بعدی شکل گسترده تر و رسمی در 
محل کتابخانه مرکزی این جشــنواره باهدف تکریم کسانی 
که به نحوی در کارهای بین المللی دانشــگاه سهیم هستند و 
راه اندازی موج توجه به مفهوم بین الملل سازی تدارک شد 

و همه ساله در دوره های کامل تر شد.

 با توجه به شرایط همه گیری ویروس کووید 19، 
برگزاری جشنواره بین الملل 1۳99 چگونه بود و آیا به 

لحاظ کیفی تفاوتی با سال های قبل داشت؟
امسال نیز تالش این بود که با رعایت پروتکل های بهداشتی 
جشــنواره برگزار شــود و این کار به صــورت ترکیبی از 
برنامه های زنده و مجازی صورت گرفت. ســخنرانی های 
رؤســا و معاونین بین الملل دو دانشــگاه و نیز نمایندگان 
اســتادان و دانشــجویان به صورت حضوری انجام شد و 

سفرا و دانشگاه های همکار و نیز دانش آموختگان بین الملل 
با پیام های ویدئویی خود در جشنواره شرکت کردند و هر 
چند تعدادی از دانشجویان و اســتادان به صورت نمادین 
شرکت داشــتند اما جای دانشجویان و اســتادان بین الملل 
واقعًا خالی بود؛ زیرا در برنامه های قبلی بیشــتر برنامه ها را 
خود دانشجویان اجرا می کردند. برنامه هایی نظیر غرفه های 
فرهنگی و غرفه غذا نیز به دالیل ذکرشــده انجام نشد و از 
نظر کیفی تالش شد که سطح برنامه حفظ شود والبته برنامه 

به صورت زنده از طریق فضای مجازی نیز پخش شد.

 این جشنواره در سال های گذشته به صورت مجزا 
تهران  پزشکی  علوم  و  تهران  دانشگاه های  توسط 
برگزار می شد، اما از سال 1۳9۸ به صورت مشترک 
بفرمایید برگزاری مشترک این  برگزار می شود، لطفاً 
داشته  مزیت هایی  چه  دانشگاه  دو  توسط  جشنواره 

است؟
همانطور که مستحضر هستید ســال ها پیش دانشگاه علوم 
پزشــکی از نظر اداری از دانشــگاه تهران منفک شــد، اما 
تجربه نشــان داد که این دو دانشــگاه در بسیاری از موارد 
به گونه ای اجتناب ناپذیری می بایســت با یکدیگر همکاری 
داشــته باشــند و بر همین اصول در دوره های مختلف از 
جمله در دوره مدیریت اخیر دانشگاه تصمیم گرفته شد که 
دو دانشــگاه در فعالیت های بین الملل به نیابت از یکدیگر 
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بتوانند یادداشت تفاهم با ســایر دانشگاه ها امضا کنند و از 
امکانات یکدیگر نیز اســتفاده کنند. در بسیاری از کشورها 
دانشگاه های پزشکی بخشی از دانشگاه های جامع هستند و 
بر همین اساس و در جهت هم افزایی مقرر شد که جشنواره 
بین الملل دو دانشــگاه نیز به صورت مشــترک برگزار شود 
که به عنوان یک تجربه موفق دو دوره انجام شــده اســت. 
خیلی از دانشــگاه های خارجی، هنوز هم دانشــگاه تهران 
را دانشــگاهی واحد و یکپارچه متشــکل از پزشکی و غیر 
پزشکی می دانند و بعضًا نامه های آن دانشگاه برای دانشگاه 
تهران یا بالعکس ارســال می شود. تجربه کار مشترک برای 
هر دو دانشگاه منشأ خیر و برکت است. در سال های اخیر 
دانشگاه در قالب کنسرســیوم پنج دانشگاه برتر یا اتحادیه 
تفتاش با دانشگاه علوم پزشکی در انجام برنامه های بسیاری 

همکاری دارد.
 

 آیا برگزاری این جشنواره تأثیری در معرفی بیشتر 
دانشگاه  بین الملل  تعامالت  افزایش  یا  و  دانشگاه 

داشته است؟
ایــن جشــنواره در ۱2 دوره چــه به صورت مســتقل یا 
مشــترک، در دو سال اخیر اکنون به عنوان یک برند مورد 
توجــه محافل داخلی و خارجی قرار گرفته اســت. یکی 
از شــاخص های ارتقای رتبه بنــدی در نظام های مختلف 
رتبه بندی، شــاخص شــهرت دانشــگاه اســت؛ لذا این 
جشنواره فرصتی است که در خصوص تعداد دانشجویان 
و اســتادان بین الملل، فعالیت های انجام شــده، چهره های 
برتر و امکانات بین الملل دانشــگاهی اطالع رسانی شود و 
با برگــزاری غرفه های فرهنگی و هنــری چند روزی در 
دانشگاه به مســئله بین الملل ســازی توجه شود. در واقع 
در چهارچوب فرصت ایجادشــده توســط این جشنواره 
فعالیت های خانواده بزرگ دانشــگاه بــه مخاطبین ملی و 
بین المللی اطالع رسانی می شود. در این جشنواره همه ساله 
ســفرای مختلف یا میهمانان دانشگاه های همکار بین الملل 
دانشــگاه حضور پیدا می کنند و همین ارتباطات منجر به 
آشــنایی و همکاری های بعدی می گردد. دانشــجویان و 
اســتادان نیز تصاویــر و فیلم های این محیط دوســتانه را 
برای خانواده های خود می فرســتند یا آنها را به مراســم 
دعوت می کنند و تالش می شــود که غــم غربت با دیدن 
این صحنه های زیبای همدلی، کاهش یابد و پیام دوســتی 
و همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 

به جهانیان منعکس شود.

  به عنــوان مدیرکل همکاری های بین الملل دانشــگاه 
تهران، ســطح همکاری های بین الملل دانشگاه را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
با مقدمه ای که خدمتتان عرض کردم در طول ســی ســال 
گذشــته شــاهد آن بوده ام که حقیقتًا همواره همکاری های 
بین الملل روندی رو به رشد داشــته است. اکنون دانشگاه 
تهران با تعداد بسیار زیادی از دانشگاه های جهان تفاهم نامه 
همکاری دارد که بســیاری از آنها عملیاتی شده اند و یا این 
که به عنوان مبنایی برای اســتفاده در خدمت دانشــجویان 
و اســتادان قرار دارد که بر اســاس آن با همتایان خود در 
دانشــگاه های دیگر تمــاس ایجاد کنند. رئیس دانشــگاه 
تهران تا ژانویه گذشــته رئیس اتحادیه دانشگاه های آسیا و 
اقیانوسیه بوده اند و اکنون رئیس هیأت مشورتی آن هستند. 
همچنین ریاست دانشگاه تهران عضو هیأت اجرایی اتحادیه 

بین الملل دانشگاه ها هستند که فراگیرترین تشکل دانشگاهی 
اســت. حضور در این اتحادیه ها به معنی تأییدی بر جایگاه 
علمی آن در سطح ملی و جهانی است. همه این موفقیت ها 

در شرایط تحریم و دشواری های تحمیلی بوده است.
 

 لطفاً اگر ممکن است بفرمایید دانشگاه تهران در 
حال حاضر با چه مؤسسات و اتحادیه های همکاری و 

یا عضویت دارد؟
دانشگاه تهران در بســیاری دیگر از اتحادیه های بین المللی 
نظیر فدراسیون دانشگاه های جهان اسالم، شورای بین الملل 
علوم، اتحادیه دانشــگاه ها و دانشکده های کشاورزی، مرکز 
بین المللی زلزله شناسی، اتحادیه بین المللی نجوم، فدراسیون 
بین الملل انجمن های کتابداری، ســازمان تحقیقاتی جنگل 
یوفرو، ســازمان مبارزه بیولوژیــک، اتحادیه بین الملل تبادل 
دانشــجویان برای تجارب فنی، اتحادیه بین الملل پارک های 

دانشگاه تهران ارتباطی گسترده با 
دانشگاه های جهانی و شبکه های مرتبط با 

آموزش عالی دارد. دانش آموختگان آن قابلیت 
کار در محیط های بین الملل را دارند و استادان و 
پژوهشگران آن نیز بر اساس معیارهای علمی، 

از جمله استادان برجسته جهانی هستند
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علمی، اتحادیه بین الملل تاریخ و فلسفه علم، اتحادیه بین المللی 
ژئودزی و ژئوفیزیک، اتحادیــه بین المللی جغرافیا، انجمن 
بین الملل تحقیقات فضایی کاسپار و نظایر آن حضوری فعال 
دارد. با بســیاری از دانشگاه های کشورهای هم جوار و دیگر 
مناطق برنامه های تبادل فرهنگــی و علمی دارد. بخصوص 
در چهارچوب برنامه های تبادل علمی دانشــجو، اســتاد و 
کارشــناس اتحادیه اروپا، نظیر اراسموس پالس و پیش از 
این اراســموس )پروژه های ســالم و مرحبا( دانشگاه تهران 
دارای بیشترین تعداد قرارداد اجرایی است. پروژه های عظیم 
ظرفیت ســازی اتحادیه اروپا، مؤسساتی نظیر مرکز تعامالت 
بین الملل زبان چینی )مرکز کنفســیوس( مرکز روسکی میر، 
سروانتس، ســرویس تبادالت فرهنگی آلمان، اتریش، مرکز 
پژوهش های آســیا و نظایر آن در دانشگاه تهران وجود دارد 
و همه ساله با اعطای بورس و کمک های معنوی و مادی به 
ظرفیت های دانشگاهی می افزایند. در سال های اخیر با تشکیل 
اتحادیه دانشــگاه های برتر ایران و روســیه و یا همکاری با 
دانشگاه های برتر سایر کشورها نظیر ترکیه و فرانسه و آلمان 
ســطح جدیدی از همکاری ها در اختیار دانشگاه قرار گرفته 
است. امروزه بسیاری از سیاستمداران و دانشمندان بین الملل 
مایلند که در دانشــگاه تهران حضور یابند و سخنرانی کنند 
و لذا در سال های مختلف شــاهد حضور رؤسای جمهور، 
رهبران جهان و چهره های بین المللی در دانشگاه تهران نظیر 
نلسون ماندال، کاسترو، رئیس جمهور سویس، نخست وزیر 

ایتالیا، رئیس مجلس گرجســتان، وزیر خارجه آلمان، وزیر 
خارجه ســویس، … بوده ایم. شاید برای برخی این حضورها 
تشریفاتی جلوه کند اما با رصد توسعه فعالیت ها بعد از این 
بازدیدها شــاهد آن بوده ایم که این برنامه ها به رشــد سریع 
تعامل دانشگاه تهران با جهان خارج بسیار کمک کرده است. 
جایگاه دانشــگاه تهران بر اثر ایــن ارتباطات و حضور این 
شخصیت ها به نحوی است که با نامه دانشگاه تهران بسیاری 
از کشورها، شرایط اعطای ویزا را تسهیل می کنند. نشست های 
مختلف مانند نشست اروپا- خاورمیانه، فعالیت های بین الملل 
پارک علم و فناوری، کسب جوایز معتبر بین الملل و جهانی 
توســط استادان و دانشجویان دانشگاه تهران همگی نشان از 
سطح همکاری های باالی دانشگاه تهران دارد. این ارتباطات 
و امکانات معنی دار در کنار تبدیل شــدن بین الملل سازی به 
یکی از شــعارهای راهبردی دانشگاه تهران نشان از اهمیت 
ارتباطــات بین الملل در دنیای علــم دارد و می تواند به حل 
مشکالت داخلی، منطقه ای و بین الملل کمک کند. اعتقاد دارم 
ظرفیت های همکاری دانشــگاه تهران بیش از سطح موجود 
اســت و بخصوص در حوزه علوم انســانی باید بیشتر آثار 
استادان دانشگاه تهران در سطح جهان منتشر شود. وقتی یک 
ترجمه از رباعیات خیام و یا مولوی چندین میلیون خواننده 
در سراسر جهان پیدا می کند، تصور کنید انتشار اندیشه های 
واالی اندیشــمندان امروز دانشگاه تهران در حوزه های علوم 
انســانی چه اثر مهمی در ارتقا رتبه دانشگاه می تواند داشته 
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باشــد و این یکی از ظرفیت هایی اســت که باید بیشتر در 
ارتباط با آن کار شود.

 
برای  دانشگاه  بین الملل  معاونت  در  اقداماتی  چه   
دانشگاه  بین الملل  تعامالت  و  همکاری ها  افزایش 
در  اندازه  چه  تا  تعامالت  این  است؟  گرفته  صورت 

ارتقای رتبه بین الملل دانشگاه مؤثر بوده است؟
کارهای مهمــی در دوره هــای مختلــف مدیریتی حوزه 
بین الملل صورت گرفته اســت و نتیجه آن تعامل با جهان، 
اســتفاده از ظرفیت های تحقیقاتی جهانی، ارتقای کیفی و 

تالش در جهت کسب استانداردهای بین المللی است.
نمونه های آن را به این صورت خدمت شما عرض کنم:

تقویت بدنه کارشناســی بین الملل ستاد و صف، برگزاری 
کارگاه های آموزشــی بین الملل ســازی ویژه قسمت های 
مختلــف دانشــگاه، حمایــت از حضور دانشــجویان در 
مأموریت های پژوهشــی و فرصت های مطالعاتی، استفاده 
از ظرفیت یادداشــت های تفاهم همکاری برای استفاده از 
امکانات رفاهی خارجی، تشــویق کارشناســان و نیروهای 
ســتادی به حضــور در برنامه های تبــادالت بین الملل یا 
انجام کارهــای تحقیقاتی تطبیقی در زمینه آموزش عالی یا 
ساختارهای بین الملل سایر دانشگاه ها، تماس و همکاری با 
نهادهای بین الملل اعتبارسنجی و ارزیابی کیفی، ایجاد نهاد 
مشــاوران بین الملل در پردیس ها و دانشکده های وابسته با 
توجه به اصل تمرکززدایی، ایجاد نهاد کارگروه های علمی 
همکاری بین الملل با حضور استادان برجسته، عضویت فعال 
در اتحادیه هــا و انجمن های بین الملل به صورت انفرادی یا 
نهادی، برگزاری نشســت های رؤســای دانشگاه های برتر 
کشــورهای مختلف، تالش درجهت ارتقای ســایت های 
انگلیسی دانشــگاه و واحدهای تابعه، ایجاد کمیته ارتقای 
رتبه بین الملل در معاونت بین الملل و پایش و آسیب شناسی 
جایگاه بین الملل دانشــگاه، اســتفاده از ظرفیت اســتادان 
وابســته، معرفی کارت بین الملل دانشجویی، تعامل سازنده 
با بخش های فرهنگی ســفارتخانه ها با مســاعدت وزارت 
علوم، تحقیقــات و فناوری و وزارت امور خارجه، دعوت 
از رؤســای جمهوری یا مجلس و یا شخصیت های سیاسی 
و علمی جهــت ارائه ســخنرانی در دانشــگاه، مذاکره با 
ســفرا و کنســولگری ها در جهت تســهیل صدور روادید 
برای دانشــگاهیان، تهیه گزارش های تحلیلی از کشورهای 
مختلف، شرکت فعال در نمایشگاه های بین الملل و معرفی 
دانشگاه تهران، اســتفاده از ظرفیت ایرانیان متخصص مقیم 

خارج برای توســعه همکاری ها و ایجــاد ارتباط، تعامل با 
دانش آموختگان ایرانی و غیر ایرانی دانشگاه، ارسال پیام های 
تبریک به مناســبت اعیاد کشــورهای مختلــف و هدایا به 
سفارت خانه های مقیم در ایران، برگزاری اردوهای فرهنگی 
برای دانشــجویان، اســتفاده از ظرفیت نهادهای خیر برای 
حمایت از دانشجویان بین الملل با همکاری نهادهای داخل 
و خارج دانشــگاه نظیر بنیاد حامیان، ایجاد مراکز تحقیقاتی 
بین الملل در دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه های همکار 
بین الملل، استفاده از امکانات طرح های تبادل دانشجو استاد 
کارشناس اتحادیه اروپا، شناسایی و ایجاد ارتباط با بنیادهای 
بین الملل نظیر بنیاد ژاپن، بنیاد کره، بنیاد سروانتس، شورای 
بین الملــل علوم، بنیاد تحقیقات پیشــرفته کره و نظایر آن، 
راه اندازی امور کنسولی و برگزاری کارگاه های آموزشی با 
حضور مقامات ذی صالح در جهت آگاه سازی و حمایت از 

برنامه های بین الملل دانشگاه، برگزاری کارگاه های آموزشی 
برای اســتادان تازه اســتخدام در جهت آشنایی با نهادهای 
بین الملــل حامی پژوهش در کشــورهای مختلف ازجمله 
کشورهای اروپایی، دعوت از استادان برجسته برای حضور 

در دانشگاه تهران در قالب فرصت های مطالعاتی.
از ســال ها قبل کمیته ای در معاونت بین الملل تشکیل شده 
اســت که کار عمده اش پایش جایگاه بین المللی دانشــگاه 
در نظام های مختلف رتبه بندی اعم از کیو اس، شــانگهای، 
تایمــز، ســایماگو، الیدن، یوروپ و نظایر آن اســت. این 
کمیته با بهره گیری از توان استادان برجسته و آسیب شناسی 
گزارش هــای تحلیلی و علمــی تدوین نمــوده و به بدنه 
مدیریتی دانشــگاه ارائه می دهد و یا با برگزاری جلســات 
آموزشی، در زمینه اطالع رسانی در خصوص راه های ارتقای 
جایگاه دانشــگاه تهران با کمک معاونت های مختلف اقدام 
می کنــد. این تالش ها و نیز انعــکاس فعالیت های علمی و 

نشست های مختلف مانند نشست اروپا 
- خاورمیانه، فعالیت های بین الملل پارک 

علم و فناوری، کسب جوایز معتبر بین الملل 
و جهانی توسط استادان و دانشجویان 
دانشگاه تهران همگی نشان از سطح 
همکاری های باالی دانشگاه تهران دارد
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پژوهشی دانشــگاه به نظام های رتبه بندی در سیر صعودی 
رتبه بین المللی دانشگاه بسیار مؤثر بوده است.

 
در  خارجی  دانشجوی  حضور  مزیت های  از  یکی   
عنوان  به  فرهنگی  تبادالت  افزایش  بحث  کشور 
قدرت نرم برای تأثیرگذاری در کشورهای مبدا است 
و این امر می تواند با تعامل بیشتر با دانش آموختگان 
آیا دانشگاه تهران  بین الملل دانشگاه صورت بگیرد، 
بین الملل  دانش آموختگان  با  تعامل  برای  برنامه ای 
آیا دانشگاه ارتباطات خود  دارد؟ به طور مشخص تر 

را با دانش آموختگان بین المللی حفظ می کند؟
تــا جایی که مــن در جریان آن هســتم، بله خوشــبختانه 
حــوزه معاونت بین الملل در دانشــگاه از بدو فعالیت خود 
ارتباط ســازنده ای با دانش آموختگان دانشگاه داشته است. 
بسیاری از دانش آموختگان به مناسبت های مختلف ازجمله 
نشست های سالیانه استادان و دانشــجویان زبان فارسی و 
یا ســایر برنامه ها مجدد در دانشــگاه حضور یافته اند و یا 
با تماس خود با دانشــگاه تهران جهت کمک به توســعه 
همکاری هــای اعالم آمادگــی کرده اند. بــدون تردید این 
دانش آموختگان گنجینه های باارزشی هستند. خیلی از آنها 
در کشورهای خود پســت های مدیریتی و اجرایی دارند و 
همــواره در برنامه های مختلف دانشــگاه با آنها در تماس 
بوده ایم و از وجودشــان بهره مند شده ایم. سال ها قبل یکی 
از همــکاران ما کتابــی تألیف کرد که در آن مشــخصات 
دانش آموختگان فقط رشــته زبان فارسی به همراه خالصه 
متن پایان نامه آنها بود که نشــان می دهد تعداد بی شماری 

از این دانشــگاه دانش آموخته شــده اند کــه این قضیه در 
خصوص سایر رشته ها نیز صدق می کند. برای نمونه سفیر 
ســابق رومانی، رایزنان فرهنگی چیــن در دوره های قبلی، 
رایزن فرهنگی عراق، رایزن فرهنگی کره شــمالی، معاون 
رئیس جمهور افغانستان، رئیس دانشگاه عدالت افغانستان، 
رؤسای بین الملل برخی از دانشگاه های چین، رئیس انجمن 
ریاضی کانادا، عضو هیأت مدیره دانشگاه کالیفرنیا دیویس 

آمریکا، غیره، همگی دانش آموخته دانشگاه تهران بوده اند.
 

شد،  مطرح  هم  پیشین  سوال  در  که  گونه  همان   
و  علمی  ارتقای  بر  عالوه  خارجی  دانشجوی  حضور 
دیپلماسی  ابزار  از  یکی  دانشگاه،  بین الملل  جایگاه 
نیز  کشور  از  مطلوب تر  چهره  ارائه  برای  فرهنگی 
هست، آیا دانشگاه برنامه مدونی برای جذب دانشجو 

از کشورهای غیر از کشورهای همسایه هم دارد؟
امور مربوط به دانشــجویان و استادان بین الملل در اداره کل 
دانشجویان و اســتادان بین الملل معاونت بین الملل مدیریت 
می شود؛ اما باید عرض کنم این که دانشجویانی از کشورهای 
همســایه آن هم به تعــداد زیاد در دانشــگاه تهران حضور 
داشته باشند فی نفســه چیز بدی نیست. در همه کشورها از 
جمله ایران اولویت همکاری های کشــوری و دانشــگاهی 
با کشــورهای همســایه اســت. در تحقیقات میدانی که در 
کشــورهای مختلف در این خصوص انجام داده ایم مثاًل در 
چین بســیاری از دانشجویان از کشــورهای همسایه مانند 
کره شــمالی، کره جنوبی، تایلند، میانمــار، الئوس، کامبوج 
و البته از ســایر کشورها هم هســتند. برای دانشگاه تهران 
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حضور این دانشجویان بســیار باارزش است زیرا می توانند 
به توســعه روابط تجاری و حفظ ثبات و امنیت با ســاختن 
کشــورهایی دانش بنیان کمک کننــد. برخی اوقات تقویت 
مناسبات سیاســی و تجاری بین کشورها و یا حمایت مالی 
از آنها باعث افزایش تعداد دانشــجویان می شود. بسیاری از 
منازعات منطقه ریشــه در ناآگاهی و عدم دانش دارد که این 
دانشجویان و استادان همانند سفرای فرهنگی با بازگشت به 
کشــور خود به روشــنگری کمک می کنند. البته دانشگاه در 
مالقات با شخصیت های دانشگاهی و بین الملل سایر کشورها 
در ایران و یا در بازدیدهــای خارجی همواره آمادگی خود 
را برای پذیرش دانشــجویان و استادان سایر کشورها اعالم 
می دارد که حاصل آن حضور این افراد از کشورهای مختلف 
اســت. در ضمن باید توجه داشــت که پذیرش این طیف 
از دانشــجویان و اســتادان همراه با تقویت زیرساخت های 
آموزشــی و رفاهی و نیز ایجاد محیطی بین الملل اســت که 
همگی این ها در برنامه های راهبردی پیش بینی شده است و در 
مسیر آن تالش های خوبی صورت می گیرد. همه معاونت ها 
برنامه های پیشنهادی خود را از طریق معاونت محترم طرح و 
برنامه در قالب برنامه های راهبردی سه ساله ارائه می دهند و 
معاونت بین الملل نیز در این مسیر برنامه های راهبردی خود 
را که مشتمل بر نقشــه راه است ارائه نموده است که در آن 
تالش درجهت جذب دانشجویان بین الملل بیشتر و تعامل با 

دانش آموختگان بین الملل نقش پررنگی دارد.
 

 بیشترین تعداد دانشجوی خارجی دانشگاه تهران 
حالی که  در  است،  عراق  و  افغانستان  کشورهای  از 
ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای جذب دانشجو از سایر 
آسیای  و  قفقاز  جمله  از  ایران  تمدنی  حوزه  کشورهای 
مرکزی دارد ولی تعداد دانشجویان این کشورها که در 
ایران تحصیل می کنند به هیچ عنوان قابل مقایسه با 
کشورهای دیگر مثل ترکیه نیست، شما دلیل این امر 
را در چه می دانید و آیا دانشگاه برنامه ای جدی برای 
جذب دانشجو از این کشورها دارد؟ با توجه به اینکه 
بسیاری از این مناطق جزو مناطق استراتژیک برای 
در  ایران  فرهنگی  حضور  و  می شود  محسوب  ایران 

تأمین منافع ملی بسیار مهم و حیاتی است؟
شــرایط کشــورهای حوزه تمدنی ایــران ازجمله قفقاز و 
آســیای مرکزی در دوره های مختلف تابع تحوالت سیاسی 
در آن کشورها بوده اســت، اما خوشبختانه دانشگاه تهران 
از همان روزهای نخســت اقدام به تعامل با دانشــگاه های 

کشورهای مختلف آن حوزه از جمله تاجیکستان، قزاقستان، 
قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان، گرجستان و روسیه نموده 
است و در هر دوره تعدادی از این دانشجویان و استادان در 
دانشگاه تهران حضور داشته اند. بسیاری از این عالقه مندان 
به حضور در ایران بدلیل مشــکالت مادی در چهارچوب 
بورس های دولتی یا با کمک نهادهــای بین الملل در ایران 
حضور داشــته اند. جایگاه دانشــگاه تهران در کشورهای 
ذکر شده شــناخته شده است و شــاهد آن، مشارکت آنها 
در برنامه هــای علمی مختلف دانشــگاه تهران اســت. در 
برنامه هــای راهبردی همکاری بین المللی دانشــگاه تهران 
طرح هایی در جهت پذیرش بیشــتر دانشجویان و استادان 
این مناطق بخصوص با انتصاب مشاور ریاست دانشگاه در 
امور قفقاز، آســیای مرکزی و روسیه پیش بینی شده است. 
برخی از این کشــورها از نظر زبانی با ترکیه قرابت دارند و 

این موضوع هم به حضور ترکیه کمک کرده اســت ولی بر 
اساس بررســی های میدانی، دوستی ملت ایران با ملت های 
مناطق یاد شــده ریشه های عمیق فرهنگی، تاریخی و دینی 
دارد کــه همین ســرمایه خوبی برای احیای دوســتی ها و 

همکاری است.
این جا باید به این نکته اشاره کنم که همکاری های بین الملل 
موجب شناســایی فرصت های شــغلی، تحقیقاتی و علمی 
است و می تواند ظرفیت های داخلی را به جهان معرفی کند. 
بسیاری از مشــکالت کنونی جهانی نیاز به همکاری همه 
کشــورها اعم از کشــورهای به اصطالح شــمال و جنوب 
دارد و بدون همکاری امکان حل مشــکالت وجود ندارد. 
دانشــگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور در مسیر 
ایجاد پیوندهای بین الملل گام های مهمی برداشــته است که 
امیدواریم شاهد توسعه بیشــتر این همکاریهای در جهت 

رشد و بالندگی کشور عزیزمان باشیم.

دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش 
عالی کشور در مسیر ایجاد پیوندهای 

بین الملل گام های مهمی برداشته است 
که امیدواریم شاهد توسعه بیشتر این 
همکاریهای در جهت رشد و بالندگی 

کشور عزیزمان باشیم
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ضمنًا از این فرصت اســتفاده کرده از حمایت های بی دریغ 
رؤسای مختلف دانشگاه تهران و مدیران وقت بین الملل در 
راستای ارتقای جایگاه بین الملل دانشگاه صمیمانه تشکر و 
تقدیــر نمایم؛ زیرا بدون حمایت آنان انجام این برنامه های 
مهم میســر نمی شــد. فرصت حضور در حوزه بین الملل 
برای من به منزله حضور در کالســی با آموزش مادام العمر 
بوده اســت، چون از حضور اســتادان و دانشجویان ایرانی 
و خارجی در جهت یادگیری و کســب تجربه نهایت بهره 
را برده ام و از این که این افتخار نصیب من شــده اســت، 
حقیقتًا احســاس غرور می کنم و امیدوارم که این مســیر با 
پویایی بیشتری ادامه یابد و همچنان با تالش جمعی، شاهد 
درخشش دانشگاه تهران در سطح ملی و بین المللی باشیم.

 
 به عنوان حسن ختام این گفت وگو آیا می توانید با 
ذکر مثال برخی از تجربه های شخصی خودتان در روابط 

متقابل در همکاری های بین الملل را ذکر بفرمایید؟
روابــط بین الملل در واقع همان روابط انســانی اســت. در 
ارتباطات بین الملل به این شــناخت رسیده ام که قبل از هر 
چیز همه ما فارغ از هر ویژگی دیگر انســان هســتیم و لذا 
همین ویژگی به من کمک کرده است که در ارتباطات داخلی 
و خارجی خود به زنجیره همبســتگی متقابل انسان ها کمک 
کنم و بازخورد آن را بارها شاهد بوده ام. این ارتباطات نوعی 
بده بستان عاطفی است و همیشه تالش کرده ام که به دیگران 

نقشه راهی جهت حرکت به سوی اهداف خود نشان دهم.
سال ها قبل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ونیز 
از ایتالیــا که برای پایان نامه خود مطالعه ای تطبیقی در زمینه 

تأثیر ســعدی بر »امرسون« شــاعر آمریکایی آماده می کرد 
نامه ای به معاونت بین الملل نوشته بود مبنی بر این که برای 
پایان نامه اش نیاز به ترجمه اشعار سعدی به انگلیسی دارد و 
گویا کمیسیون ملی یونسکو در ایران این اثر را به انگلیسی 
ترجمه کرده است. مخاطب نامه فرد خاصی نبود و به عنوان 
دانشگاه نوشته بود. بر اثر کنجکاوی و حس کمک به فردی 
که شــدیداً به آن نیاز داشــت پس از مدتی پرس و جو از 
خیابان انقالب و دستفروش ها توانستم نسخه ای از ترجمه 
اشعار با قیمت بسیار نازلی را پیدا و با پست برایشان ارسال 
کردم؛ و تنهــا از وی خواهش کردم بعد از انجام پایان نامه، 
نســخه ای از آن یا خالصه ای از کار انجام شــده را برایم 
بفرســتد. او این کار را انجام داد و با توجه به جالب بودن 
سوژه خالصه ای از آن را ترجمه کردم و در یکی از مجالت 
فرهنگی ایران به چاپ رسید و بعد تصویر ترجمه را برای 
دانشــجوی ایتالیایی فرســتادم. او از دیدن ترجمه به زبان 
فارسی بسیار خوشحال شد. برای او نوشته بودم که با توجه 
به این که متنی روان و خوب نوشته است، چه خوب است 
در کنار تحصیل به نوشتن هم ادامه دهد و او هم تحت تأثیر 
حرف های من شــروع به نوشتن داستان های کوتاه و ارسال 
آن برای نشــریات منطقه خود کرد که با استقبال روبرو شد 
و به چاپ رسید. چند سال بعد مطلع شدم که بنیاد سعدی 
که آن موقع گویا در شیراز فعالیت می کرد اطالعیه ای مبنی 
بر فراخوان مقاله در شیراز در ارتباط با سعدی منتشر کرده 
اســت. خبر آن و فراخوان را برایش ارسال کردم و او هم 
خالصه ای از کار پایان نامه اش را برای آنها ارسال کرد که با 
اســتقبال بنیاد روبرو شد و از او دعوت کردند که در شیراز 
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ارتباطات فردی و جمعی در 
مناسبت های مختلف می تواند 
به آشنایی با امکانات بین الملل 
باشد و امکان بهره مند شدن از 

فرصت ها را فراهم گردد

میهمان آنها باشــد و مقاله تحقیقی خود را ارائه دهد که به 
ایران آمد، هرچند در هنگام ســفر او من در ایران نبودم اما 
توانست از شــیراز و اصفهان بازدید کند. سال ها بعد برای 
شرکت در کنفرانسی در زمینه آموزش عالی توسط انجمن 
آموزش عالی اروپا که من نیز عضو آن شــده بودم با ارائه 
مقاله عازم آلمان شــدم و به دوست ایتالیایی هم خبر دادم 
و او با اصرار از من برای بازدید از شــهرش در حوالی ونیز 
دعوت کرد و نهایت میهمان نوازی را به عمل آورد و من را 
با استادان دانشگاه خود از جمله استادان بخش زبان فارسی 
دانشگاه مذکور آشنا کرد که خود مقدمه حضور تعدادی از 
استادان ایتالیایی در ایران و برعکس شد و روابط طوالنی با 

دانشگاه »ونیز« و سایر دانشگاه های ایتالیا برقرار شد.
از این گونه موارد زیاد اتفاق افتاده است که مبنای اولیه آن 
یک ارتباط ساده بوده است. در واقع هدفم از بیان این مثال ها 
این اســت که ارتباطات فردی و جمعی در مناســبت های 
مختلف می تواند به آشــنایی با امکانات بین الملل باشــد و 

امکان بهره مند شدن از فرصت ها را فراهم گردد.
نمونه دیگر اینکه، یک استادی هندی جهت انجام پژوهش 
بــا هزینه دولت هند به ایران آمده و میهمان دانشــگاه بود 
دریکی از برنامه های مناســبتی میزبان او را بدلیل مشــغله 
سهواً جا گذاشته بود و من بر حسب تصادف بعد از شنیدن 
مشــکل او برایش تاکســی گرفتم و تا محل اقامتش او را 
همراهــی کردم که همین ارتباط دوســتانه باعث ارتباطات 

علمی و دانشگاهی بیشتر بعدی شد.
در واقع در حــوزه بین الملل، اصل بر کمک به اســتادان، 
دانشــجویان و کارشناسان است. موارد بســیاری بوده که 
با ارائه تصویر امکانات موجود در ســطح بین الملل مســیر 
زندگی افراد چه ایرانی و یا غیر ایرانی عوض شده است و 

از این نظر همیشه احساس رضایتمندی کاری دارم.
موردی هم بود دانشــجویی در رشــته جغرافیــا برای کار 
دانشجویی و کمک به جشنواره به دفتر ما مراجعه کرده بود 
به او گفتم که چرا برای ادامه تحصیل در داخل و یا خارج 
کاری انجام نمی دهید. پاسخ داد که در رشته ما قبولی دشوار 
اســت و امکان رفتن به خارج نیســت و داخل هم هزینه 
زندگی و مشــکالت تحصیل را برایم دشوار ساخته است. 
به او گفتم که باید شرح حالی از توانمندی های علمی خود 
تهیه و برای استادان خارج از کشور بفرستید و درخواست 
پذیرش کنید. پرسید به کدام کشور و به چه استادی؟ به او 
گفتم در هر کشــوری که مایل هستی و فقط باید اراده اش 
را داشته باشی و مثل یک ماهیگیر تور و قالبت را بیندازی 

و نه یک بــار بلکه ده ها و صدها بــار و باالخره ماهی ات 
را خواهــی گرفــت… که چند ماه بعد به دفتــر ما آمد و با 
خوشــحالی گفت که از یک دانشــگاه معتبر کانادا بورس 
تحصیلی گرفته اســت و موارد نظیر این بسیار است که با 
راهنمایی کوتاه و ایجــاد انگیزه، بهره گیری از فرصت های 

بین الملل فراهم شده است.
با حضور در شبکه های دانشگاهی، دانشگاه تهران با طیف 
وسیعی از اســتادان و محققان در جهان ارتباط پیدا می کند 
و فرصت های بسیاری برای دانشــجویان و استادان فراهم 

می شود.
نکتــه مهمی را که در طول ســالیان متمــادی در بین الملل 
متوجه شــده ام این اســت که اســتادان و دانشــجویان و 
کارشناســان دانشــگاه دارای توانمندی های بســیار باالیی 
هســتند اما بجز تعداد معدودی، بسیاری از این توانمندی 

اســتفاده نمی کننــد درحالی که این فرصت هــا وجود دارد 
و به همیــن جهت تالش می کنم مســیر حرکت را در حد 
بضاعت خود به مراجعین نشــان بدهم و تجربیات موفقی 
در این زمینه به دست آورده ام. در یکی از جلسات انتخاب 
دانشــجو در کشور پرتغال شاهد آن بودم که بین نمایندگان 
دانشــگاه های اروپایی بر سر اختصاص ســهیمه بیشتر به 
دانشجویان دانشــگاه تهران بحث وجدل در گرفته بود و یا 
ســفیر وقت نیوزیلند در مالقاتی در دانشــگاه تهران اظهار 
می داشت که استادان ما اصرار دارند که دانشجو از ایران و 
دانشــگاه تهران داشته باشند تا از کشورهای دیگر که حتی 
کمک مالی هم به دانشــگاه می کنند. موارد این گونه بسیار 
زیاد اســت که در این مجال جای ذکر همه آنها نیست اما 
باید بگویم دانشجویان و استادان دانشگاه تهران فرصت های 
بســیار خوبی برای تعامل با مجامع علمی معتبر دنیا دارند و 

می توانند با کمی تالش از این فرصت ها بهره ببرند.
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 به عنوان اولین سوال، ضرورت وجود روزی به نام 
زبان پارسی در تاریخ و تقویم رسمی کشور چیست؟

زبان فارســی از چند جهت جایگاه مهمی نزد عموم ایرانیان 
دارد. منظور من از ایران پهنهٔ وسیعی فراتر از مرزهای سیاسی 
کنونی ایران است و از حدود شرقی چین تا آسیای صغیر و 
بین النهرین را شامل می شــود و به نوعی می توان آن را ایران 
فرهنگی نامید. این ایران فرهنگی شــامل اقوام و طایفه های 
گوناگونی است که هرکدام سهمی بسیار در بالندگی و رشد 

و توسعهٔ زبان فارسی و فرهنگ ایران داشته اند.
با این مقدمه، جهات اهمیت زبان فارسی به این ترتیب است 
که اوالً زبان فارســی در حکم زبانی میانجی و واســطه بین 
اقــوام و مردمی با فرهنگ های مختلف در طول تاریخ ایفای 
نقش کرده اســت. از جنوب ایران تا شــمال ایران مردم، با 
زبان های مادرزادی متفاوت، برای ارتباط مؤثر با یکدیگر از 
این زبان استفاده کرده اند. در مقام مثال، شاید بیجا نباشد که 
زبان فارسی و نقش واسطگی آن را با مقام زبان انگلیسی در 
روابط بین الملل امروز مقایسه کنیم. در طول قرن ها، مردمان 
مختلف این نواحی از زبان فارسی برای ارتباط و نامه نگاری 
و تدویــن و تنظیم متونی همه فهم اســتفاده کرده اند و البته 
به پویایی و زنده بودن این زبان یاری رســانده اند. شــاید بد 
نباشد که برای مثال اشــاره کنم به نامه نگاری های پادشاهان 
سلسلۀ صفوی با ســالطین عثمانی. نه تنها نامه های صفویان 
به عثمانیان به زبان فارسی بوده است بلکه نامه های عثمانیان 

نیز به فارسی نگاشته می شده است. حتی نامه های بسیاری از 
حاکمــان عثمانی وجود دارد که فرمان های حکومتی خود را 
به زبان فارســی صادر می کرده اند. به بیان دیگر، زبان دیوانی 
حاکمان عثمانی همین زبان فارســی بوده اســت. حتی مثاًل 
ســلطان سلیم عثمانی دیوانی شعر به زبان فارسی دارد که از 
قضا شــعرهای خوب و مستحکمی هم هست، اگرچه زبان 
مادری او ترکی بوده. همین وضعیت در شــبه قارهٔ هند نیز 
حاکم است و می توان مثال های بی شماری برای آن آورد. از 
آن جملــه، باز برای مثال، می توان از بیدل دهلوی نام برد که 
یکی از ارکان سبک هندی در شعر فارسی است. این جهت 
نخست اهمیت زبان فارسی است که می توان درباره اش بسیار 
بیش از این سخن گفت و از نمونه هایش یکی تحقیق مرحوم 
دکتر ریاحی در حوزهٔ عثمانــی و مرحوم گلچین معانی در 

حوزهٔ شبه قاره است.
وجه دیگر اهمیت زبان فارســی نزد فارسی زبانان و ایرانیان 
عالوه بر نقش میانجی، آن اســت که ایــن زبان میراثی ملی 
اســت. عموماً میراث هــای ملی را در آثــار و ابنیهٔ تاریخی 
جستجو می کنند ولی نمی توان از این نکته دربارهٔ زبان فارسی 
غافل شــد که بسیاری از آثار هنری که جنبهٔ زبانی دارند، در 
ظرف این زبان شکل گرفته اند. آثاری که هم اکنون و البته از 
روزگارانی کهن، طرف توجه مردمان دنیا بوده اســت. مثاًل 
مثنــوی مولوی در دنیای کنونی هــر روز مخاطبان جدیدی 
پیدا می کند و دربارهٔ آن آثار جدیدی خلق می شــود، چه آثار 

۲۵ اردیبهشت در تقویم رسمی کشور ما روز بزرگداشت 
فردوسی و پاسداشت زبان پارسی نام گذاری شده است. 
به همین بهانه نرگس حمیدی پور، دانشجوی کارشناسی 
علوم ارتباطات اجتماعی، با دکتر علیرضا امامی، استادیار 
تهران، گفت وگو  دانشگاه  انسانی  ادبیات و علوم  گروه 

با »فرهنگستان  کرده است. این استاد دانشگاه همچنین 
فارسی« در زمینه فرهنگ نویسی همکاری  ادب  زبان و 
می کند. متنی که در ادامه می خوانید، متن این مصاحبه 
است که به اهمیت روز پاسداشت زبان فارسی و نقش 

فردوسی در حفظ این زبان می پردازد.

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

زبان فارسی برای حدود هزار سال
محمل تولید آثار فاخر هنری است

زبان فارسی میراث ملی و عامل وصل ایران فرهنگی است

بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی
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تحقیقی و چه آثار هنری مانند ترانه های مختلفی که براساس 
شــعر مولوی ساخته می شــود. اینکه می گویم از زمان کهن 
طرف توجه مردم دنیا بوده اســت، نشانه اش برای مثال نقلی 
اســت که ابن بطوطه در سفرنامهٔ معروف خود در قرن هشتم 
هجری دارد و حکایت می کند از اینکه مالحانی در چین آن 
روزگار شعر سعدی را زمزمه می کرده اند. زبان فارسی حدود 
هزار سال است که محملی برای خلق آثاری باشکوه شده و 
همگان، حتی غیرفارسی زبانان را نیز شیفتهٔ خود ساخته است.
جهت ســوم اهمیت این زبان از نظر سیاسی است. یکی از 
ارکان حفظ وحدت ملی ما هم اکنون زبانی با این پیشــینه و 
قدمت است. طبیعی است که عناصر مختلفی به یکپارچگی و 
وحدت سیاسی یک کشور کمک می کند. انسجام و هماهنگی 
اجزای تشکیل دهندهٔ یک کشور که مهم ترین جز همان مردم 
است، وابسته به این عناصر مختلف است؛ مثاًل دین و مذهب 
مشــترک، تاریخ کهن، فرهنگ عامه بخشــی از این عناصر 
هســتند اما شاید یکی از مهم ترین این عناصر زبان و ادبیات 
باشد. در نکتهٔ قبل، به تلویح، اشاره کردم به پیوند محکمی که 
میان زبان و ادبیات برقرار اســت. حال، زبان و ادب فارسی، 
با این پیشــینه و قدمت، می تواند یکی از اسباب این انسجام 
و وحدت باشــد. هم زبانی در کنار همدلی موجب نزدیکی 
آدمیان به یکدیگر است و این نزدیکی یقیناً می تواند در برابر 
هر تهدیدی، اعم از تهدیدهای خارجی و دشــمن بیرونی یا 
ســختی ها و مشــکالت داخلی، مردمان را در کنار یکدیگر 
قرار دهد. در این میان حماسهٔ ملی که در قالب زبان فارسی 
شکل گرفته و شکل اعالی خود را در شاهنامهٔ فردوسی یافته 
است، جایگاه برجسته ای دارد. در بسیاری از رویارویی های 
ایرانیان با بیگانگان شــخصیت های مثبت شاهنامه در حکم 
الگو و نمونه برای پهلوانان ایرانی بوده اند. شاهان شاهنامه ای، 
قهرمانان حماسهٔ ملی و دالوری های آنان در نبرد با بیگانگان 

الهام بخش ایرانیان در تمام زمان ها بوده است.
سویهٔ دیگری که شاید باید پیشتر از این به آن اشاره می کردم، 
جنبهٔ ارتباطی فرازمانی این زبان است؛ به بیان دیگر، این زبان 
با گذر از روزگاران کهن خاطره ای را از گذشــتگان برای ما 
به ارمغان آورده اســت. ما از خالل سده ها و قرون، هم اکنون 
می توانیم با گذشتگان خود ارتباط برقرار کنیم و شرح احوال 
بزرگان دین و دولت و ملت خود را از میان متون به جای مانده 
به زبان فارسی بیابیم. متن های کهن فارسی در حکم آینه ای 
هســتند که می توان در آن اوضاع زندگی پیشــینیان خود را 
ببینیم و بر آن اســاس تحقیقات مختلفــی، از جمله تاریِخ 
اجتماعی، تاریِخ سیاســی، زیبایی شناسی گذشتگان و جز آن 

را انجام دهیم.
سخن بسیار است اما به گمانم همین مقدار نیز که گفته شد، 
می تواند دلیل خوبی باشــد برای گرامی داشــت این زبان و 
تخصیص روزی ویژه به آن در تقویم. حداقل فایدهٔ این کار 
این اســت که ما در هر سال، در روزی مشخص به این امور 

می اندیشیم و این زبان را گرامی می داریم.
 

بگویید؛  فردوسی  با  روز  این  نام  گره خوردن  از   
فردوسی چگونه توانسته این زبان را زنده نگه دارد؟

در پاره گفتار پیشــین به این رابطه اشــاره ای کردم. بر همه 
آشکار است که حکیم فردوسی بزرگ ترین منظومهٔ حماسی 
را به زبان فارســی سروده اســت. البد می دانید که پیش از 
فردوســِی بــزرگ خدای نامه های گوناگونی وجود داشــته 
است که متأسفانه هیچ یک امروزه به دست ما نرسیده است. 

در رأس ایــن خدای نامه ها، شــاهنامهٔ ابومنصوری بوده که 
ابومنصور محمد بن عبدالرزاق به عنوان حاکمی محلی دستور 
به گــردآوری آن داد و درواقع جامع خدای نامه های پیش از 
خود بود. این متن نیز متأســفانه از میان رفته اســت و تنها 
مقدمه ای از آن )که در میان شــاهنامه فردوســی ضبط شده 
است( به جای مانده و به همت مرحوم عالمه محمد قزوینی 
زنده شده اســت. ظاهراً بخش عمدهٔ شاهنامه فردوسی نظم 

همین شاهنامهٔ ابومنصوری است که به نثر بوده.
اما در این میان هنر فردوســی چیست؟ هنر فردوسی را آنجا 
درمی یابیــم که حکیم بزرگ آنچنــان در نظم این متن هنر و 
مهارت به کار برده است که همهٔ این متن ها و از جمله شاهنامهٔ 
ابومنصوری در محاق قرار گرفته و اکنون به دست ما نرسیده 
است؛ یعنی باوجود شاهنامهٔ فردوسی، اقوام ایرانی دیگر نیازی 
ندیده اند که به حفظ آن گونه متون همت گمارند؛ یعنی با کمی 
گستاخی شاید بشود گفت که هنر فردوسی اسباب ازمیان رفتن 

حماسه ملی که در قالب زبان فارسی 
شکل گرفته و شکل اعالی خود را در شاهنامه 
فردوسی یافته است، جایگاه برجسته ای دارد. 

در بسیاری از رویارویی های ایرانیان با بیگانگان 
شخصیت های مثبت شاهنامه در حکم الگو و 

نمونه برای پهلوانان ایرانی بوده اند
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بخشــی از متون فارسی شده است )مسلماً این امر علت تامه 
نیســت( ولی می توان این گونه حدس زد. ضمناً شاهنامه های 
دیگری نیز بوده که ظاهراً آنها نیز به همین سرنوشــت دچار 
شده اند؛ از آن جمله است شاهنامهٔ مسعودی و شاهنامهٔ حکیم 
ابوالمؤید بلخی و حتی مثاًل آفرین نامهٔ ابوشــکور بلخی که از 
نظر موضوعی حماسی نیســت، ولی در بحر متقارب؛ یعنی 
همان وزن شــاهنامه سروده شده است. با این حال، به جرأت 
می توان گفت که کالم و هنر حکیم فردوسی تمام این متون را 

در سایهٔ باعظمت خویش نهاده است.
ایــن یک نکته؛ امــا نکتهٔ دیگر که آن هم به هنر فردوســی 
باز می گردد، زبان فردوســی اســت. زبان فردوسی، به شکل 
آشکاری، فارســی گرایانه است. به بیان دیگر، همان گونه که 
همگان می دانند، در متن شــاهنامه از واژه های بیگانه بسیار 
کم و به ندرت استفاده شده اســت. زبانی سخته و استوار و 
بدون لغزش و ابیاتی محکم و زیبا در شاهنامه شکل گرفته اند 
که در همهٔ آنها گویی وسواســی شــگفت در انتخاب الفاظ 
وجود دارد. چنین معروف اســت که در زبان شاهنامه واژهٔ 
عربی )که با زبان فارســی بسیار عجین شده و درهم آمیخته 
اســت( وجود ندارد. البته چنین نیست ولی بسامد واژه های 
تازی در شاهنامه بسیار اندک است و به طریق اولی واژه های 
زبان هــای دیگر. دالیل مختلفی را هم برای این امر گفته اند. 
مثاًل گفته اند که شاهنامه به تأثر از منابعش واژهٔ عربی کم دارد 
یا گفته اند که علت کمی این دست واژه های بیگانه مربوط به 

زمان تألیف آن است.
اما به گمان من، نمی توان منکر ایران دوستی و فارسی گرایی 
حکیم شــد. منظومه های دیگری، مانند گرشاسپ نامهٔ حکیم 
اســدی وجود دارد که در آنها این وســواس دیده نمی شود. 

همچنین ادعاهای درســت و راســت حکیم فردوســی نیز 
همواره در پیش چشــم مخاطبان شاهنامه بوده است که »او 
عجم را به این پارســی زنده کرده است«. یقیناً این رابطه و 
گره خوردگی ژرف میان زبان فارســی و شاهنامه تحت تأثیر 
همین امر است، یعنی فارسی ناب بودن متن شاهنامه و حس 

وطن پرستی )مسلماً غیرافراطی( حکیم بزرگ، فردوسی.
نکتهٔ دیگر که باید بر آن تاکید کنم آن است که یک سوی این 
اثر زبان فارســی است و سوی دیگِر محتوایِی آن اسطوره ها 
و حماســه های یک ملت، یادگار ایرانیــان کهن که در این 
متن برای ما زنده مانده اســت. اقــوام ایرانی در طول تاریخ 
تهدیدهای مختلفی را پشــت سر گذاشته اند؛ اما با دل وجان 
این حماسهٔ فردوسی را حفظ کرده اند. شاهنامه فردوسی هم 
به عنوان یادکردی از گذشتهٔ پرمجد و عظمت ایرانیان دورانی 
طالیی را به عنوان خاطره ای نیک )البته شامل همهٔ تلخی ها و 

شیرینی ها( برای ما در خود جای داده است.
 

زبان  نبود،  فردوسی  اگر  که  دارند  اعتقاد  بسیاری   
فارسی نیز امروزه وجود نداشت. نظر شما در این باره 

چیست؟
شــاید این اعتقاد چندان صحیح نباشد؛ زیرا زبان فارسی و 
تحوالت گوناگون آن وابســته به عوامل گوناگونی است و 
نمی تــوان حفظ و بقای آن را تنها منــوط به یک متن کرد؛ 
ولی این اعتقاد را می توان داشــت که شاهنامهٔ فردوسی یکی 
از اصلی ترین میراث های ملی ما اســت که از پس قرن ها به 
دست ما رسیده است و نمادی است از ملیت ایرانی و زبانی 
فارســی به همان مفهوم عام که در پاسخ به پرسش پیشین به 

آن اشاره کردم.
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 اکنون که میراث زبان پارسی به ما رسیده، وظیفۀ 
دانشگاه  )به طور خاص  دانشگاه  اهالی  و  دانشگاه  ما، 

تهران( در قبال حفظ زبان فارسی چیست؟
وقتی ســخن از میراث های ملی به میــان می آید، وظیفه نیز 
پررنگ می شــود. پیش از این زبان فارســی و آثار ادبی آن 
را با بناهای تاریخی مقایســه کردم. وظیفــهٔ ما در برابر مثاًل 
تخت جمشــید چیست؟ یا مثاًل بناهای تاریخی اصفهان. در 
فضای مجازی دیده ایم که هر چند گاه یک بار، ســروصدایی 
به حق دربارهٔ تخریب فالن اثر هنری یا تاریخی بلند می شود. 
متأسفانه این حساســیت دربارهٔ زبان فارسی کم رنگ تر شده 

است و اعتراضی به تخریب این میراث به گوش نمی رسد.
گفتم فضای مجازی و به نظرم می رسد در این فضا هیچ گونه 
حساسیت و مســئولیت پذیری دربارهٔ زبان فارسی به چشم 
نمی خورد. به کارگیری شــلخته و ناپختهٔ واژه های زبان های 
بیگانه، بی دقتی در نحو جمالت و آشفتگی در نشانه گذاری 
یا ســجاوندی و سایر بی مباالتی ها زبان را به سمت گونه ای 

ابهام و نامفهوم شدن سوق داده است.
در نامه نگاری های اداری و اصــوالً مکتوبات دیوانی هم به 
نظر نمی رســد حساسیتی وجود داشــته باشد. حتی برخی 
بخشــنامه ها که ابالغ می شوند نیاز به ترجمانی دارند و باید 

کسی بیاید و آنها را به فارسی ساده و همه فهم معنی کند.
این وضعیت کنونی اســت؛ اما چه باید کرد؟ وظیفه دو جنبه 

دارد؛ یکی عمومی و دیگری شخصی.
وظیفهٔ شخصی کاماًل جنبهٔ اختیاری دارد و هر شخص بنا به 
ســلیقهٔ خود می تواند از زبان استفاده کند ولی اگر کسی به 
زبان فارسی به عنوان میراثی که از گذشتگان به او رسیده است 
نگاه می کنــد و تمایل دارد که این میراث با تحوالت طبیعی 
و به شکلی عادی به آیندگان برسد )چون تحول زبان امری 
طبیعی و بدیهی است(، به یقین چنین فردی تالش می کند تا 
با زبان و در بحث ما زبان فارسی آشنایی بیشتری پیدا کند و 
در کاربردهای خود دقت و وســواس بیشتری نشان می دهد. 
با تمام این احوال، او صاحب اختیار اســت و می تواند چنین 
نکنــد. همان طور که گفتم چنین فردی بســته به اینکه چه 
میزان عالقه و همت به ملیت و هویت خود داشته باشد، نگاه 

مسئوالنه به زبان خواهد داشت.
اما بخش دیگر، وظایف نهادهای مدنی، ازجمله دانشگاه ها و 
فرهنگستان و سازمان های مربوط دیگر است. مهم ترین وظیفه 
یکی آن است که در سیاست گذاری برای زبان کوشا باشند و 
با سیاست های نهاد مسئول، یعنی فرهنگستان که قانوناً متولی 
امر سیاست گذاری زبان فارســی است، هماهنگ باشند. در 

سال های اخیر برخی روزنامه نگاران و افراد دلسوز نقدهایی به 
برخی مصوبات فرهنگستان و تصمیم های گرفته شده در آنجا 
داشــته اند که بعضی وارد است و بعضی نیست. فرهنگستان 
باید با شفافیت به نقدهای دلسوزانه پاسخ گوید و عموم مردم 
را آگاه کند. مسلماً سیاست گذاری در امری که بسیار شخصی 
است )زبان( کار چندان آسانی نیست. طبعاً برخی نقدها هم 
اسیر سیاست زدگی و ایرادگیری های غیرکارشناسانه است و 
باز هم وظیفهٔ فرهنگستان و نهادهای آموزشی دیگر، از جمله 
دانشــگاه، است که با گســترش آموزش های زبانی منتقداِن 

کارآگاه و دانا در حوزهٔ زبان فارسی بپرورد.
 

دانشگاه  اصلی  کارکرد  که  آموزشی  وظیفهٔ  شاید   
است، در اینجا برجسته تر شود؟

به نظرم می رســد که یکــی از نهادهای مهم آموزشــی که 
حساســیت های زبانــی و فرهنگی را در میــان عموم مردم 
پرورش می دهد و هدفمند می سازد، تاکنون نتوانسته به وظیفهٔ 
خود عمل کند. منظورم دانش آموزانی اســت که در مدرسه 
باید بیاموزند که از زبان به درستی استفاده کنند و بتوانند هم 
درست بنویسند و هم درســت سخن بگویند. به بیان دیگر 
بیاموزند که اندیشهٔ انتقادی داشته باشند و راه های بیان اندیشه 
را نیز یاد بگیرند. شــاید قدیم ترها زنگ انشا جدی تر گرفته 
می شد ولی من ندیده ام که این روزها و در چندین سال اخیر، 
به ویژه با تغییر نظام های آموزشی، چندان همتی برای آموزش 
و تمرین انشا وجود داشته باشد )شاید البته بنده بی اطالعم(.

با این حال حاصلی که از مدرســه ها به دست می آید چندان 
چشمگیر نیست و خیلی از فارغ التحصیالن دورهٔ دبیرستان در 
بیان مفاهیم ذهنی خود و به ویژه آوردن آن مفاهیم روی کاغذ، 
مشکل دارند. این مشکل خودبه خود به دوران دانشجویی هم 
)که دورهٔ گرفتن تخصص و یادگرفتن حرفه هایی اســت که 
اکثراً ارتباطی مستقیم با زبان و ادبیات فارسی ندارند( سرایت 
می کند؛ یعنی دانشجوی غیرمرتبط با زبان که در چندین سال 
دوران مدرسه نتوانسته است مهارت های زبانی الزم را کسب 
کند، در دوران تحصیالت تخصصی خود هم بعید است که 

چیز زیادی بیاموزد.

عمومی  دروس  در  که  فارسی  زبان  واحد  آیا سه    
تدریس می شود، می تواند این خأل را جبران کند؟

تصمیم گیرندگان قدیم دانشگاه، در گذشته و با درنظرداشتن 
اینکه دانشجویان آن زمان به قدر الزم و کافی در زمان مدرسه 
زبان فارســی و مهارت های زبانی را آموخته اند، ســه واحد 
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درســی را برای آشنایی بیشــتر با زبان و ادبیات به فارسی 
عمومی اختصاص داده بودنــد. اکنون که این نقیصه )یعنی 
آموزش ناکافی در دوران مدرسه ( ظاهر شده است، به گمانم، 
وظیفهٔ آموزشــی دانشگاه نیز ســنگین تر است و شاید حتی 
نیاز باشــد که واحد های بیشــتری به زبان و نگارش فارسی 
و در کنار آن ادبیات تخصیص یابد. متأسفانه، در بسیاری از 
دانشکده ها می بینم که کالس هایی با حدود صد و گاهی بیشتر 
از صد دانشجو تشکیل می شود که با ذات تمرین و تکرار در 
مهارت های زبانی بیگانه است. این گونه به نظر می رسد که در 
چنین دانشکده هایی درس فارسی عمومی، تنها واحدی برای 

گذراندن و رفع تکلیف قلمداد می شود.
همت اهالی دانشــگاه در این زمینه باید بر امر آموزش زبان 
فارسی و ادبیات آن به دانشجویان منحصر شود و اگر از پس 
این کار برآیند، می شود گفت که وظیفهٔ خود را انجام داده اند. 
باید درس نگارش را جدی گرفت و برای آن دو واحد مجزا 
تعریف کرد )البته از مسائل قانونی آن اطالعی ندارم( و مهمتر 
از همه به آموزش نگارش فارسی باید به چشم درسی عملی 

و مهارتی نگاه کرد.
 

 اصالً حفظ زبان به چه معناست؟ چه باید و نبایدهایی 
را در پی دارد؟

دو رویکرد در زبان شناسی وجود دارد؛ یکی رویکرد توصیفی 
اســت که در آن تنها به توصیف زبان و تحوالت طبیعی آن 
پرداخته می شود. این رویکرد طرفداران بسیاری دارد و دالیلی 
متین و منطقی هم برای آن ذکر می کنند. قدر مسلم آن است 
که این رویکرد کاماًل علمی و مبتنی بر تجربه گرایی اســت 
و نظــر به تحوالت عادی و طبیعی زبان دارد. رابرت. ا. هال 
کتابی دارد به نام »زبان و زبان شناسی« که مرحوم دکتر باطنی 

آن را به فارسی ای شیوا و رسا ترجمه کرده است. این کتاب 
برای مخاطبان عالقمند و غیرمتخصص نوشته شده است و 
یکی از پیام های اصلی آن این اســت که زبان را نمی توان و 
نباید کنترل کرد. مرحوم دکتر باطنی هم از کسانی بودند که 
دید خوبی نسبت به سیاست گذاری در حوزهٔ زبان نداشتند. 
نمونه اش هم نقدی اســت که بر کتاب مرحوم ابوالحســن 

نجفی نوشتند با عنوان »اجازه بدهید غلط بنویسیم«.
به نظر مــن، زبان یکی از دموکراتیک ترین جنبه های زندگی 
بشــر است و تا افراد یک جامعهٔ زبانی در مورد هر پدیدهٔ آن 
تصمیم نگیرند و اکثر آن جامعه تغییری را نپذیرند، هیچ اتفاقی 
نخواهد افتاد. همین امر است که به زبان جنبه ای دموکراتیک 
می دهد. مثاًل وقتی اکثر فارسی زبانان تصمیم گرفتند به جای 
کلمهٔ »قندیل« یا »چراغ دان« از واژهٔ »لوســتر« استفاده کنند، 
کسی نتوانست جلودار آنها شــود و امروزه این واژه کاربرد 
گسترده دارد. هیچ کسی هم جز همان اکثر جامعهٔ فارسی زبان، 

نخواهد توانست این کاربرد را عوض کند.
این یک رویکرد اســت، اما رویکرد دیگر رویکردی تجویزی 
است. همین رویکرد است که در آن شما با حفظ زبان و پدیدهٔ 
سیاست گذاری در آن به شکل جدی روبه رو می شوید. ذات این 
رویکرد طبعاً محافظه کار است و هدف آن جلوگیری از شتاب 
در تغییرات و تحوالت زبانی اســت. جامعه های زبانی هم بنا 
به جایگاه جهانی و تعامالتشان با دیگر جوامع، هرکدام شتاب 
بیشتر یا کمتری را در این تغییرات و تحوالت تجربه می کنند. به 
بیان دیگر برخی از جوامع زبانی تولیدکننده و صاحب دست باال 
در فرهنگ و گفتمان و زبان هستند و برخی دیگر بیشتر دست 
پایین را دارند و فقط مصرف کننده هستند. در برخی موارد هم 
میان جوامع تعادلی وجود دارد، ولی به نظر می رســد که تولید 
علم و صنعت و دراختیارداشتن بازارهای جهانِی محصوالت 
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فرهنگی برخی زبان ها را دارای سیطره بر فرهنگ جهانی کرده 
است. ســیل ورود واژه های بیگانه و بدتر از آن نحو و مسائل 
دســتوری زبان دیگر، از این طریق در فرهنگ های پایین دست 
آنها را به مصرف کنندهٔ صرف بدل می کند. رابرت هال که منتقد 
سیاست گذاری در زبان اســت در جامعه ای باالدست زندگی 

کرده است که در آن این نگرانی ها کمتر است.
جامعه هایی که پیشینهٔ فرهنگی و سابقهٔ تاریخی خاصی دارند 
و در آنها زبان حاوی گنجینه هایی از ادبیات است )و در اینجا 
منظور زبان فارســی و فرهنگ ایرانی است( شاید الزم باشد 
محافظه کارانه تر رفتار کنند و از سیاست های مربوط به »حفظ 
زبان« حمایت کنند؛ زیرا در این جوامع زبان و به ویژه ادبیات 
حاوی پیامی اســت که میراث ملی تلقی می شود و نیازی به 
ذکر نمونه نیست. بایدها و نبایدهای حفظ زبان هم که شما 

اشاره کردید در همین سخن می گنجد.
 

 حد و مرز حفظ زبان کجاست و معیارش چیست؟
یقیناً در این امر باید تابع عقل ســلیم و ســلیقهٔ عمومی بود 
زیرا همــان طور که گفتم زبان متعلق بــه تمام افراد جامعهٔ 
زبانی اســت و هرگونه افراط  و تفریط در این امر محکوم به 
شکست اســت. مثاًل کسانی که خواستار »زبان پاک« هستند 
و می خواهند که زبان را به کل از هر نشــانه ای که در آن بوی 
بیگانگی می یابند، تهی کنند و اصطالحاً سره گرا هستند بعید 
است که درخواست خود موفقیتی پیدا کنند؛ واژه های عربی و 
فرانسوی و انگلیسی بسیاری هستند که در زبان فارسی ساکن 
شــده اند و دیگر نمی توان آنها را بیگانه خواند. بیرون راندن 
اجبــاری این عناصر هم لطمه به زبــان و تاریخ آن می زند. 
همان طور که عرض کردم در این امر باید تابع عقل ســلیم 
باشــیم. چیزی که ممکن است زبان را بسیار تضعیف کند و 
باید بسیار مراقب آن باشیم ورود ساختارهای دستوری بیگانه 
به زبان فارسی است که امر مطلوبی نیست. گرته برداری های 
ناالزم از این جمله است و شاید تنها راه مقابله با آن گسترش 

حساسیت در استفاده از زبان باشد.
 

 به نظر شما آیا امکان وجود یک زبان واحد در بین 
ما هست؟

اگر ســوال شما را درست فهمیده باشــم، منظورتان جامعهٔ 
زبانی و زبان واحد است. به بیان دیگر می خواهید بپرسید آیا 
در جامعــهٔ زبانی تنها یک زبان واحد وجود دارد یا می تواند 
در آن جامعه زبان های گوناگونی باهم به همزیســتی برسند. 
یقیناً، در هر جامعه ای خرده فرهنگ هایی وجود دارند که برای 

ایجــاد ارتباط درونی و یافتن مبنایــی برای ارتباط داخل آن 
جامعه از زبان مخصوص خود اســتفاده می کنند. هرکدام از 
این خرده فرهنگ ها هم در ذات خود اهمیت بســیار دارند و 
باید از آنها نیز محافظت کرد. در ایران امروز طوایف مختلف 
و متفاوتی وجود دارند که هرکدام زبان خاص خود را دارند 
و با آن زبان در جامعهٔ خود با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و 
اتفاقاً این زبان ها حامل و حاوی فرهنگ هایی غنی و پربارند. 
از ایــن زبان ها باید مراقبت کرد و ازمیان رفتن هرکدام از آنها 
هم خســارتی جبران ناپذیر است. متأسفانه رواج تلویزیون و 
رسانه های دیداری و شنیداری حیات این زبان های بومی را 
تهدید می کند و ممکن است در آینده بسیاری از این زبان ها 
و فرهنگ ها را از دســت بدهیم؛ بلکه تاکنون هم بسیاری از 
آنها را از دســت داده ایم )بگذریم که تلویزیون ملی ایران که 
ســرمایه از بیت المال دارد، یک تبلیغ بــدون تضعیف زبان 

فارســی ندارد و در آن کاالهایی ایرانی با نام های غیر ایرانی 
تبلیغ می شــود و نشــانی از دوســتی با زبان فارسی در این 

تبلیغات دیده نمی شود(.
جز این امر سطح ها و گونه های زبانی متفاوتی در یک جامعه 
وجود دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت و وجودشــان 
هم کاماًل طبیعی است؛ مثاًل گونهٔ زبانی عامیانه یا گونهٔ زبانی 
رسمی یا ادبی و جز آنها. به هرحال، نمی توان انتظار داشت همه 
به یک گونه سخن بگویند یا بنویسند. اصاًل ویژگی سبکی هر 
فرد و خصوصیات زبانی او براساس همین اختالف ها تبیین 
و تعریف می شود. انتظار اینکه زبان واحدی در جامعه وجود 
داشــته باشــد با این مقدمه چندان منطقی نیست اما باالخره 
جوامع زبانی گوناگون بایــد به طریقی که کمترین هزینه را 
به آنــان تحمیل کند، با یکدیگر ارتباط پیــدا کنند. مثاًل امر 
قانون گذاری باید بر اساسی استوار باشد که همه آن را بفهمند 
یا فرمان و بخشنامه ای که دولتی صادر می کند باید به گونه ای 

چیزی که ممکن است زبان را بسیار 
تضعیف کند و باید بسیار مراقب آن 
باشیم ورود ساختارهای دستوری 

بیگانه به زبان فارسی است که امر 
مطلوبی نیست

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران ۸5

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400



باشــد که اکثر اهالی یک جامعه یا کشور آن را بفهمند. اینجا 
مســئلهٔ »زبان معیار« مطرح می شود که بحثش طوالنی است. 
فقط یک نکته را اشاره کنم و بگذرم. همان طور که در سوال 
دیگری پاسخ دادم، زبان فارســی از دیرباز برای این وظیفه 
اختصاص یافته اســت و در حالی که بسیاری از جوامع دیگر 
فاقد زبان معیار برای ارتباط های بین قومی بوده اند، ایرانیان از 
زبان فارســی برای ارتباط استفاده کرده اند. این را که چگونه 
این زبان معیار شــده اســت و تاریخ معیارشدن آن چیست، 
عالقه مندان می توانند در کتاب هایی مانند تکوین زبان فارسی 
دکتر علی اشــرف صادقی و شکل گیری زبان فارسی مرحوم 
ژیلبر الزار بخوانند. باری، این زبان قابلیت آن را از قدیم یافته 
اســت که واسط تفاهم ایرانیان از دوردست ترین جاها باشد. 
مثاًل یک نفر از آذربایجان با یک نفر از بلوچستان یا خوزستان 
یــا هر جای دیگری در ایران، بــرای تفهیم و تفاهم از زبان 
فارســی استفاده می کند و در گذشته هم استفاده می کرده اند. 

وجود زبان معیار نفی کنندهٔ زبان های محلی و بومی نیست.
 

رقم  آن  در  پویایی  و  تغییرات  با  زبان  زنده بودن   
می خورد یا مانایی و ایستایی؟

این امر به نظرم بدیهی می رســد یعنی مسلماً زنده بودن زبان 
با پویایــی و تحوالت آن معنی می یابد و رکود و ایســتایی 
در زبان معنی ندارد. زبانی که ایســتا اســت، زبانی است که 
گویشــور ندارد. زبانی اســت که مرده است. تا هر زمان که 
حتی یک گویشور در زبانی وجود داشته باشد، آن زبان تحول 
می یابد و تغییر می کند. زبانی که تغییر نکند قاعدتاً گویشوری 
ندارد و باید آن را مرده به حســاب آورد. نکته آنجاست که 
ایــن تحوالت همان طور که پیش تر عرض کردم تدریجی و 
طبیعی باشد. برخی از مخالفان این نظر مسئلهٔ »جهانی شدن« 
را مطرح می کنند ولی به نظرم همان طور که زبان معیار نافی 
زبان ها و گویش های محلی نیســت و قاعدتاً هر دو باید در 
کنار هم وجود داشــته باشند، جهانی شدن نیز مستلزم حذف 
فرهنگ ها و زبان های بومی نیســت. با فناوری های امروزی 
و ارتباطات گســتردهٔ بین فرهنگی ممکن اســت به دالیلی 
که پیش تر اشــاره کردم )به ویژه ضعــف آموزش های الزم 
زبانی( شــاهد برخی بی مباالتی ها در زبان باشــیم. نهادهای 
سیاست گذار، مانند فرهنگستان، تالش می کنند تا جلوی این 
تغییرات ســریع را که طبیعی نیســتند بگیرند و به این روند 
شکل و شــمایلی نسبتاً طبیعی ببخشند؛ هرچند در این میان 
انتخاب کاربران زبان و تصمیم عموم ایرانیان و همتی که در 

استفادهٔ صحیح از زبان دارند، تعیین کننده است.

  شما عضوی از دانشگاه هستید که با فرهنگستان نیز 
همکاری می کنید. رابطۀ دانشگاه تهران و فرهنگستان 
چگونه است؟ همکاری این دو نهاد در چه زمینه هایی 

می تواند اثربخش باشد؟
من فقط در طرح فرهنگ نویســی فرهنگســتان همکاری 
می کنم ولی همکاران بســیاری از دانشــگاه تهران هستند 
که با گروه واژه گزینی فرهنگســتان کار می کنند و خدمات 
مهمــی را انجــام می دهند. درواقع یکــی از کارهای مهم 
فرهنگســتان معیارســازی زبان علم اســت. می دانید که 
باالخره بســیاری از متن های تخصصی علمی باید به زبان 
فارســی ترجمه شــود )همان طور که به زبان های دیگر 
نیــز ترجمه می شــود(. پیش از واژه گزینی فرهنگســتان، 
مترجماِن متن های علمی هرکدام جداگانه و بدون اینکه از 
کارِ مترجماِن متخصِص همکارِ خودآگاهی داشــته باشند، 
برای مفاهیم علمی ای که معادل فارســی نداشت، واژه ای 
می ساختند و خوب یا بد متأســفانه این واژه ها مرجعیتی 
نداشــتند و ممکن بود منحصر به همــان کتاب ترجمه ای 
شــوند؛ بدین ترتیب گاهی دیده می شد که مفهومی واحد 
دو یا ســه معادل در زبان فارسی پیدا می کند. این یکی از 
هنرهای فرهنگســتان و گروه واژه گزینِی آن اســت که به 
این واژه ها رسمیت می بخشــد و آنها را تصویب می کند. 
همفکــری متخصصان زبان و آن رشــته با یکدیگر باعث 
می شود که )الاقل در عالم نظر( بهترین واژه های ممکن به 

گنجینهٔ واژگان زبان فارسی افزوده شود.
نکتۀ دیگر در این کار، جلوگیری از ورود و رواج واژهٔ بیگانه 
در زبان فارسی از همان مبدأ است. خوشبختانه فرهنگستان از 
دانش و معلومات اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در این 
زمینه یاری می گیرد و اهالی دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه 
مــادر تأثیر قابل مالحظه ای در ساخته شــدن و آمادگی زبان 

فارسی به عنوان زبان علم در آینده دارند.
گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه تهران نیز همکاری 
سازنده ای با فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارد و همکاران 
من در این گروه با بخش های مختلف فرهنگستان در ارتباط 

هستند.
هرچه ارتباط این دو نهاد با یکدیگر نزدیک تر باشد، به عقیدهٔ 
من می توانند ثمربخش تر به تقویت و حمایت از زبان فارسی 
بپردازند. دانشگاه تهران با داشتن بهترین اعضای هیأت علمی 
و به عنوان تأثیرگذارترین دانشــگاه ایــران می تواند به نهاد 
فرهنگستان که سیاست گذار قانونی زبان فارسی است یاری 

رسانَد و تاکنون هم رسانده است.
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 لطفاً به عنوان اولین سوال، درباره دغدغه ها و نیز 
تجارب علمی-بین المللی خودتان توضیح دهید.

واژه دغدغه که شــما به کار بردید خیلی حســاس است؛ 
یعنــی این نکته مهمی اســت که انســان بــرای فعالیت 
بین المللی ابتدا بایــد دغدغه های جهانی، تاریخی و افکار 
بشری جهان شــمول داشته باشــد. بنده دغدغه و فعالیت 
جهانی بــه این معنا را در ابتدای امر به عنوان یک هنرمند 
داشتم. زمانی که در سال ۱3۸3 در کشورهای متعدد به ویژه 
پاریس نمایشگاه نقاشی برپا کردم و در فستیوال های فیلم 
حضور می یافتم، به دنبال ایــن دغدغه های بین المللی، به 
فکر ارتباط و تعامل زنده با فضاهای دانشــگاهی افتادم که 
طبعًا باید به تخصص خودم مربوط می بود. این اندیشه به 

2 سال پیش بازمی گردد.
البتــه فعالیت جهانی دانشــگاهی دو بخــش عمده را در 
برمی گیرد. یک بخش از تالش های بین المللی ما اســتادان 
دانشگاه همان مقاالتی است که در مجالت بین المللی منتشر 

یا در همایش هــای جهانی ارائه می کنیم. بســیاری از این 
همایش های جهانی در داخل کشــور برگزار شده و خیلی 
از آن ها هم در کشورهای دیگر شکل گرفته است. من این 
نوع مقاالت را از دورانی که دانشــجوی مقطع دکتری بودم 
در ســوابقم دارم؛ اما یک ارتبــاط جهانی دیگری را در دو 
ســال اخیر پیش برده ام که از سنخ چاپ مقاله نیست. ولی 
در حقیقت خیلی جدی تر و مهم تر از یک مقاله است. اساسًا 
همــه کارها نباید برای این امتیازات ظاهری باشــد. گاهی 
اتفاقاتی رقم می خورد که شما کشورتان را به جهان معرفی 
می کنید و فضای دانشگاهی و فرهنگی کشور را در سطحی 
عالی نمایان می سازید. این را بنده با امتیاز ده ها مقاله و ارتقا 
و ترفیع عوض نمی کنم. آن امتیازات، شخصی است و برای 
خود انسان است. ولی کاری که برای معرفی کشور می کنید 
مربوط به افقی باالتر از ابرهاســت و برای همیشه ماندگار 
است، هر چند بعدها کسی نفهمد چه کسی این کار را انجام 

داده یا شروع کرده است.

دکتر نادیا مفتونی دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی 
به   ۲۰۱۹ سال  آگوست  از  وی  است.  تهران  دانشگاه 
عنوان پژوهشگر پیشکسوت مدرسه حقوق دانشگاه ییل 
منصوب شده و به اقتضای رشته خود، در زمینه فلسفه 
و حوزه هایی که به شکل بین رشته ای، به فلسفه ارتباط 
دارند؛ مانند فلسفه هنر و فلسفه اقتصاد فعالیت می کند.

دکتر مفتونی در ماه های اخیر چند وبینار مهم از جمله 
چهره  اندرو  دادلی  حضور  با  سینما«  »فلسفه  وبینار 
سرشناس مطالعات فیلم دانشگاه ییل، وبینار »مطالعات 
فلسفه ابن سینا در غرب« با حضور پروفسور دیمیتری 
ییل  دانشگاه  اسالمی  و  عربی  مطالعات  استاد  گوتاس 
پروفسور  حضور  با  موسیقی«  »فلسفه  وبینار  آمریکا، 

دانشگاه  فلسفه موسیقی  استاد  بندی«  »دوریان کامانف 
مک گیل کانادا، وبینار »فلسفه علم« با حضور نیکوالس 
دپارتمان  پیشین  مدیر  و  علم  فلسفه  مرکز  مدیر  رشر، 
با  زمان«  »گذرگاه  وبینار  و  پتسبرگ  دانشگاه  فلسفه 
هنر،  دپارتمان  مدیر  و  استاد  ماس،  راب  دکتر  حضور 
برگزار  هاروارد،  دانشگاه  تصویری  مطالعات  و  فیلم 

کرده است.
مینا  علمی،  بین المللی  فعالیت های  اهمیت  به  توجه  با 
ارتباطات  علوم  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  راستی 
در  مفتونی  نادیا  دکتر  با  تهران  دانشگاه  اجتماعی 
به  وبینارها  این  برگزاری  اهمیت  و  ماهیت  خصوص 

گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید:

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر دانشگاه ییل:

باید بیش از گذشته به دنبال معرفی سرمایه های علمی 
و دانشگاهی کشور به جامعه جهانی بود

فعالیت های بین رشته ای منجر به برقراری ارتباطات جهانی گسترده تر می شود
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وبینارها،  این  که  دهید  توضیح  دقیق تر  کمی  لطفاً   
چه  اطالعاتی،  تبادل  و  بین المللی  کنفرانس های 
دستاوردهایی برای شما، کشور و جامعه علمی به همراه 

داشته است؟
حتمًا؛ بازمی خواهم همان دســتاوردهایی را که برای کشور 
و جامعه علمی تحقق یافته، موردی و با مثال توضیح بدهم؛ 
یعنی جنبه های شــخصی در برابر جنبه های دیگر، کمرنگ 
و کم اهمیت اســت. دستاورد نزدیک و ظاهری فعالیت ها، 
بازتابش در رسانه های خود آن هاست. مثاًل وبینار نیکوالس 
رشر در پنســیلوانیا و در خبرگزاری دانشگاه پتسبرگ هم 
منتشر شــد. چون او یک متفکر ویژه است و یک دانشمند 

عادی و ساده نیست.
ایــن را هم باید تأکید کنم که همیشــه مصمــم بوده ام در 
هر حــوزه ای که می خواهم جلســه، کنفرانــس یا چیزی 
شــبیه به این برپا کنم، فقط به ســوی آدم های درجه یک از 
دانشــگاه های درجه یک بروم. آدم هایی که خودشــان در 
گستره وســیع و عمیقی تأثیرگذار هستند؛ یعنی وقتی شما 
در اندیشــه او تأثیر می گذارید، او در اندیشه ده ها و صدها 
شاگرد و همکار خود نفوذ و تأثیر دارد. خوشبختانه سمتی 
که در مدرسه حقوق دانشگاه ییل(Yale Law School)  دارم 
خودش پشتوانه خوبی برای ارتباط با بزرگان دانشگاه های 
مختلف بوده و هســت؛ زیرا YLS ٬ 30 ســال است که به 
صورت بالمنازع رتبه نخست دانشگاهی را در یو اس نیوز 

به خودش اختصاص داده است.
در زمینه فلســفه حقوق که همان فقه و حقوق دانشــکده 

الهیات اســت، سراغ »بروس اکرمن« در مدرسه حقوق ییل 
رفتم و در نقد تحقیق و تألیفی که در دســت داشت، نقش 
فعالی داشــتم. حتی با کنفرانسی که با همکاری و زحمات 
همــه همکارانم در دانشــکده الهیات برپــا کردیم، اکرمن 
احساس کرد که نظام دانشگاهی کشورمان یک نظام فعال، 
زنده، بیدار و آگاه اســت. شــاگردان این آدم بعضًا قضات 
دیــوان عالی آمریکا هســتند. تأثیر بر چنیــن آدمی خیلی 

متفاوت از تأثیر بر یک استاد دانشگاه عادی است.
همیــن جنــاب اکرمن بود که خواســت مــن در جایگاه 
پژوهشگر پیشکسوت دانشگاه ییل قرار بگیرم و در ایمیلی 
به یک محقق دیگر، تالش های پژوهشــی ام را مورد تقدیر 
قرار داد. این ها در گفت وگوی مستقیم اهل تعارف نیستند، 
چه برسد در گفت وگو با شــخص ثالث. من شرمنده ام که 
ممکن است این سخنانم جنبه خودستایی به خود بگیرد اما 
آنچه من به دســت می آورم، متعلق به دانشگاه تهران است 
و ســرمایه اصلی دانشــگاه تهران نه زمین، درخت، میز و 

صندلی ها؛ بلکه آدم هایش هستند.
 

قدرت  کردید.  اشاره  بین رشته ای  فعالیت  به  شما   
شما  نیست.  آسانی  کار  هم  بین رشته ای  فعالیت 
در  و  کردید  شروع  اسالمی  فلسفه  حوزه  از  چگونه 
ادامه توانستید فلسفه هنر تا فلسفه اقتصاد را پوشش 
از مثاًل  بدهید؟ به نظر من تخصص اقتصاد سخت تر 
هنر و رسانه است، چون اقتصاد با ریاضیات و آمار و 

مسائل متفاوت تری سر و کار دارد.

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400

۸۸



البته دیپلم بنده ریاضی و تحصیالت آغازین من نیز فیزیک 
کاربردی از دانشــگاه شریف اســت؛ اما پاسخ سوال شما 
در واقــع به عالقه همیشــگی من یعنی تعلــم و یادگیری 
برمی گردد. مــن اقتصاد را به معنای تخصصی آن در همین 
ســال های اخیر به سبک کاماًل منســجم، کالسی و درسی 
یاد گرفته ام و با دسترســی به منابع و کالس های دانشــگاه 
ییل که اقیانوسی عجیب وغریب است، کالس های مختلف 
اقتصاد را از همان مقطع کارشناسی مغتنم شمردم و مطالعه 
تخصصی در اقتصاد را ادامه دادم و این باعث شــد هنگام 
مطالعه فارابی، به عمق آرای اقتصادی وی توجه کنم. شــما 
بــا ذهن خالی از دانش یک رشــته خــاص، نمی توانید به 

مطالعات بین رشته ای مرتبط با آن مبادرت بورزید.
اما از جهــت خروجی، می توانم بگویــم گام کاربردی در 
فلســفه که در اندیشــه تحقق آن بودم، برداشــته شد. من 
همیشه در کالس های فلسفه می گفتم که قرار نیست فلسفه 
خواندن و فیلسوف شدن مستقیمًا به نان شب مردم ارتباط 
داشته باشد. این درست است. ولی در کتاب اقتصاد فرهنگ 
فارابی، فارابی را به عنوان فیلسوفی می بینیم که به نان شب 

مردم مستقیمًا کار دارد.
همین بین رشــته ای کار کردن یک عاملی می شود که انسان 
بتوانــد ارتباط جهانی بهتر و بیشــتری برقــرار کند. من از 
زبان رشــر توضیح می دهم. نیکوالس رشر در کنفرانس 22 
فروردیــن ۱400 تعبیر جالبی را به کاربــرد و هنگامی که 
گفتم کتاب ســهل و ممتنع وی با نام ســفری در فلسفه به 
۱0۱ روایت توانســته با مخاطب گسترده ای ارتباط برقرار 
کند، گفت: »اکثر فالســفه صرفًا برای همکارانشان مطلب 
می نویسند و فقط دوستان متخصص شان به نوشته های آن ها 
تمایل نشــان می دهند. فلسفه اگر قرار است به حیات خود 
ادامه دهد باید با افرادی تعامل کند که فیلســوف حرفه ای 
نیســتند؛ بلکه هوشــی معمولی و عالقه ای نسبی به مسائل 
مبنایی دارند.« وی بعد از کنفرانس هم در ایمیلی، از کامنتی 

که درباره کتاب ایشان گذاشته بودم، تشکر کرد.
البته من درباره کتــاب اقتصاد فرهنگ یا اقتصاد هنر خودم 
ادعای مخاطب گسترده ندارم. این را باید زمان نشان بدهد؛ 
اما خرســندم که چهره اقتصادی فارابــی را معرفی و یک 

نظریه اقتصادی از آثار وی تدوین کرده ام.
 

فکر  آیا  بین رشته ای،  فعالیت  اهمیت  به  توجه  با   
می کنید مسیر فلسفه اسالمی که رشته اصلی خودتان 

است، درست پیش می رود؟

مــن برای همه همکاران و زحماتشــان احترام جدی قائل 
هستم. همین تالش هاست که با همه اختالفات میان خودشان 
و همــه نقدهایی که دیگــران وارد می کنند، مجموعه ای را 
فراهم کرده تا من بتوانم در آن قدمی بردارم. این یک مطلب 
اســت و مطلب دیگر هم آسیب شناسی تحقیقات فلسفه و 
عرفان اسالمی اســت. محور گفت  وگوهای کنفرانس هایی 
که بــا آقای دیمیتری گوتاس که در آبان و اســفند ســال 
۱3۹۹ داشــتیم، همین بود. ما مشخصًا بر فارابی و ابن سینا 
و شــیخ اشراق تمرکز داشتیم و مرز تحقیق و غیرتحقیق را 
به صورت موردی به میان آوردیم. اینجا نمی خواهم نام ببرم 
ولی گوتاس صراحتًا گفتارها و نوشــتارهایی را نام برد که 
در حاالتی خلســه گونه ارائه می شود و بهره ای از استدالل 

و استناد ندارد.

  در کنفرانس آبان ماه، پروفسور گوتاس بیان کرد 
که از تحقیقات شما درباره شیخ اشراق شهاب الدین 
حوزه  در  را  جامعیت شما  و  است  آموخته  سهروردی 
کمی  لطفاً  برشمرد.  روشنگر  و  ستودنی  اشراق  شیخ 

بیشتر توضیح دهید.
این هم می تواند یک دستاورد برای نظام دانشگاهی و علمی 
کشور محسوب شــود؛ یعنی من یک نمونه ای از وضعیت 
علمی کشــور را بــه نمایش می گذارم. خصوصــًا در این 
ارتباط های زنده، شــما مجال اصالح و ترمیم ندارید؛ یعنی 
یک مقاله مکتوب نیست که فرصت داشته باشید اشکاالتش 
را برطرف کنید. اگر خرابکاری بکنید، کار خراب شــده و 
از دســت رفته است. همان طور که در مورد بروس اکرمن 
گفتم، این ها در مطالب علمی با کسی تعارف ندارند؛ اما در 
ابعاد شخصی، من هم باید تواضع گوتاس را بستایم. وی با 
همه عظمتی که دارد، پاسخ ایمیل های مرا کاماًل متواضعانه 

من همیشه در کالس های فلسفه می گفتم که 
قرار نیست فلسفه خواندن و فیلسوف شدن 

مستقیماً به نان شب مردم ارتباط داشته باشد. 
این درست است. ولی در کتاب اقتصاد فرهنگ 
فارابی، فارابی را به عنوان فیلسوفی می بینیم 

که به نان شب مردم مستقیماً کار دارد
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و گرم و صمیمانه داده و همــواره از برگزاری کنفرانس ها 
تشکر و قدردانی کرده اســت. من وقتی اولین ایمیل را به 
وی زدم، حتی انتظار پاســخ نداشــتم. درباره آقایان آنتونی 
گیدنز و نیکوالس رشــر هم همین گونه بوده است. رشر که 
حقیقتًا محقق بی نظیری اســت؛ چرا که در سن ۹2 سالگی 
با ذهن تیز و تمرکز کامل، به ســواالت شرکت کنندگان در 
کنفرانس فروردین ۱400 پاسخ داد و حتی بسیار منسجم تر 
از بســیاری از اســتادان و محققان جوان صحبت کرد. من 
نمی دانم، اما اگر ما به ۹2 سالگی برسیم، چه شکلی خواهیم 
بود! دوروتی همسرشــان هم در ســن و ســالی که حدود 
همان ۹0 سال به نظر می رســد، به قول خود رشر؛ مشاور 
تکنولوژی اوســت و کارهای کامپیوتــر و اینترنت و … را 

برایش انجام می دهد.

فعالیت های  زمینه  در  مشکالتی  و  چالش ها  چه   
بین المللی وجود دارد و از نظر شما به عنوان متخصص 
این حوزه، چه راهکارهایی برای مواجهه و غلبه بر این 

چالش ها وجود دارد؟
من به همه مشکالت این حوزه اشراف ندارم. فقط مواردی 
را که به ذهنم می رســد عنوان می کنــم. یک چالش مهم و 
حســاس، زبان انگلیسی اســت. آن نوع زبان انگلیسی که 
کارآمد باشــد و شما بتوانید به وســیله آن با دانشگاه های 
رتبــه یک رقمی ارتباط برقرار کنیــد، یعنی جرأت کنید به 
یک اســتاد ادبیات دانشگاه ییل ایمیل بزنید و مراوده داشته 
باشید، با زبان انگلیســی رایج در کشورمان متفاوت است 
و این انگلیسی رایج سرشــار از اشتباهات و غلط های جا 
افتاده اســت. یک بخش این ضعف زبانی، قدرت شنوایی 
است. در اینجا از مرحوم استاد طوبی کرمانی یاد می کنم که 
می گفتند وقتی دو نفر آمریکایی با هم حرف می زنند هیچی 
نمی فهمید. بله؛ شــما باید تسلطی به شــنوایی زبان اصلی 

داشته باشید تا زمانی که پرفسور راب ماس یا دادلی اندرو 
یا نیکوالس رشــر شــروع به حرف زدن می کنند، بفهمید 

دارند چه می گویند.
اما چالش مهم تر و بزرگ تر این اســت که شما باید با آنچه 
به عنوان دانش روز رشتۀ مربوطه در دانشگاه های رتبه یک 
رایج است، آشــنا بوده و در سطحی تسلط داشته باشید تا 
جرأت کنید با دانشمندان و متفکران آن دانش به گفت وگو 
بنشــینید. البته با ترجمه نمی توان به دانش روز رســید. به 
قدری سرعت تولید دانش زیاد است که اگر شما بخواهید 
منتظر ترجمه و مترجم بنشــینید، باید بنشینید و بنشینید و 

بنشینید!
مشکل آخر که آسان ترین چالش ارتباط بین المللی محسوب 
می شود، این است که استاد باید خود انگیزه تقال و تکاپو و 
پیگیری داشته باشد؛ یعنی اگر شما توقع دارید که دانشگاه 
یک یا چند کارمند داشــته باشــد و در اختیارتان بگذارد تا 
بتوانید جلسات گفت وگویی در سطح مدرسه اقتصاد لندن 
یا مدرســه حقوق ییل برگزار کنیــد، تصورتان خیلی خام 
اســت. با این ظرافتی که برای ارتباط الزم است، آیا توقع 
دارید یک کارمند زحمتکش دانشــگاه بنشیند و برای شما 
استاد بزرگوار ایمیل بزند و مثاًل وبینار هماهنگ کند؟! حتی 
پوســترهای کنفرانس ها و وبینارهای ما توسط دانشجویان 
خودمان طراحی می شود که بعضی از آن ها پنج تا شش سال 
در کارگاه های انگلیسی ویژه علوم انسانی و به تعبیر دقیق تر 
 English for Humanities, Arts, and Social Sciences

تعلیم دیده اند.
البتــه یک نکته دیگر را هم باید در پایان به عنوان چالش و 
در عیــن حال راهکار، مد نظر قرار داد و آن این اســت که 
در دنیای امروز باید هر چه می توانید بین رشته ای عمل کنید 
و مخاطبان و فضاهای بیشتری را پوشش دهید. با توجه به 
این مطلب، آنچه به ســواد من مرتبط می شود مانند فلسفه 
حقوق، فلسفه سینما، فلسفه زندگی، فلسفه موسیقی، فلسفه 
علم، روش شناسی مطالعات فلسفی و عرفانی، فلسفه رسانه، 
فلســفه اقتصاد و فلسفه جامعه شناسی را هدف گرفتم. البته 
بیشــتر این ها در دو ســال اخیر اجرا شد. پروفسور آنتونی 
گیدنــز که القاب لرد و بارون هم دارد، یک جامعه شــناس 
است و در عین حال اقتصاددان و مدیر مدرسه اقتصاد لندن 
هم هست و به همین ســبب مقارن با انتشار کتاب اقتصاد 
فرهنگ بنده، با وی به گفت وگو خواهیم نشســت. البته در 
ایران گیدنز را خوب می شناســند و نیازی به معرفی ایشان 

نیست.

چالش مهم تر و بزرگ تر این است که 
شما باید با آنچه به عنوان دانش روز 

رشتۀ مربوطه در دانشگاه های رتبه یک 
رایج است، آشنا بوده و در سطحی تسلط 
داشته باشید تا جرأت کنید با دانشمندان و 

متفکران آن دانش به گفت وگو بنشینید
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بسیار  خارجی  وابسته  استادان  جذب  مکانیسم   
تسهیل شده است

دکتر ولی اله محمدی، مشــاور بین الملل پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در خصوص مکانیزم جذب 
اســتادان و اعضای هیأت علمی خارجی برای همکاری با 
دانشگاه تهران گفت: خوشبختانه جذب استادان با توجه به 
اینکه پیش تر آئین نامه آن در دانشگاه تصویب و مقررات آن 

ابالغ شده، بسیار ساده است.
عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصالح نباتات ادامه داد: 
فرایند جذب به این ترتیب اســت که ابتدا اســتاد متقاضی 
درخواســت رســمی همکاری خود را به همــراه کارنما 
)رزومه( به مدیر گروه یا مشاور بین الملل ارسال می نماید. 
درخواســت، کارنما و پروپوزال همکاری فرد متقاضی در 
گــروه مربوطه، شــورای بین الملل پردیــس، هیأت ممیزه 
پردیس و هیأت ممیزه دانشــگاه بررسی شده و در صورت 
تصویب حکم فارسی و انگلیسی استاد وابسته، برای مدت 

سه سال با امضای ریاست دانشگاه صادر می شود.
مشاور بین الملل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران خاطرنشــان کرد: تنها شرط موجود در زمینه جذب 

استادان خارجی این است که درجه استادان متقاضی باید از 
دانشیار باالتر و دارای کارنامه درخشان علمی باشد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که استادان و اعضای هیأت 
علمی خارجی چگونه و توســط چه فرایندی به دانشکده 
معرفی می شــوند، گفت: معرفی این استادان توسط استادان 
دانشــکده صورت می گیرد. هر یک از اســتادان در رشته 
تحصیلی خود، استادان برجســته ای را در خارج از کشور 
شناسایی کرده و با هماهنگی گروه آموزشی از آن ها دعوت 

به همکاری می نمایند.

دو  به زودی  پردیس کشاورزی  بین المللی  استادان   
برابر می شود

وی افزود: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی موفق به جذب 
هفت استاد وابســته خارجی از کشورهای سوئیس، آلمان، 
انگلیس، فرانســه، ایتالیا، اســپانیا و چین شــده که احکام 
آن ها صادر شــده است و پرونده پنج اســتاد دیگر نیز در 
جریان اســت؛ بنابراین تا دو یا ســه ماه آینده تعداد کنونی 
اســتادان خارجی همکار، به دو برابر افزایش خواهد یافت. 
هدف گذاری برنامه ما این است که در هر یک از ۱6 گروه 

یکی از مؤلفه هــای تأثیرگذار در بین المللی ســازی 
دانشــگاه ها جذب اســتادان بین المللی و به دنبال آن 
در بخش های  بین المللــی  تعامــالت علمی،  افزایش 
مختلف است. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران که در جشنواره بین المللی ۱۳۹۹ توانست عنوان 
فعال ترین »پردیس « دانشــگاه در حــوزه فعالیت های 
بین المللی را از آن خود کند، در ســال های اخیر موفق 
به جذب تعداد قابل توجهی اســتادان وابسته خارجی 

 (adjunct professor) شده است.
به همین دلیل مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد 
علوم ارتباطات اجتماعی دانشــگاه تهــران، با دکتر 
ولی اله محمدی، مشــاور بین الملل پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشــگاه تهــران و عضو هیأت علمی 
گروه زراعت و اصــالح نباتات، در خصوص جذب 
اســتادان بین المللی به گفت وگو نشسته است که در 

ادامه می خوانید:

 دکتر ولی اله محمدی:

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 
موفق به جذب هفت استاد وابسته خارجی شد

شیوع کرونا فرصت طالیی برای بهره مندی از تجارب استادان خارجی ایجاد کرد

مشاور بین الملل پردیس کشاورزی برگزیده در جشنواره ۹۹:
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آموزشــی موجود در پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی، 
حداقل دو استاد وابسته داشته باشیم.

عضو هیأت علمی گروه زراعــت و اصالح نباتات بر این 
نکتــه تأکید کرد کــه هیچ یک از این اســتادان در پردیس 
دانشگاه تهران حضور فیزیکی نداشــته و در دانشگاه های 

کشور خود مشغول به فعالیت هستند.

بین المللی سازی  برای  می توان  شرایطی  هر  از   
استفاده کرد

مشــاور بین الملــل پردیس کشــاورزی و منابــع طبیعی 
دانشــگاه تهران با اشاره به اهمیت جذب استادان و اعضای 
هیأت علمــی خارجی عنــوان کرد: در شــرایط همه گیری 
بیماری کرونا، اگرچه ظاهراً رفت وآمد اســتادان خارجی به 

دانشگاه تهران و شرکت در سمینارها و ورکشاپ ها تعطیل 
شده است، اما وجود بســتر فضای مجازی فرصتی طالیی 
فراهم نموده تا بدون تقبل هزینه های مسافرت، اقامت، ویزا 
و مشکالت مربوط به تحریم های ظالمانه آمریکا از تجارب 

استادان برجسته خارجی بهره مند شویم.
دکتــر ولی اله محمــدی تاکید کرد: یکــی از خدمات این 
 )coteaching(  استادان به دانشــگاه تهران تدریس مشترک
درس های آنالین اســت. به این ترتیب که استادان خارجی 
به راحتی وارد ســامانه آموزش الکترونیک شــده و برای 
دانشجویان ایرانی تدریس می کنند. در همین رابطه می توان 
به برگزاری کالس های آنالین توســط استادان خارجی از 
کشورهای سوئیس، فرانسه، دانمارک، آلمان و آمریکا اشاره 
کرد. همان طــور که مالحظه می کنید، ایــن فرایند یکی از 
کارهای ساده ای است که در دانشگاه تهران شروع کرده ایم 
و در حــال حاضر پنج مورد تدریس مشــترک در پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی اجرا شده اســت. جالب آنکه 

متقاباًل اســتادان دانشــگاه تهران نیز در کالس های آنالین 
دانشــگاه های خارجی به تدریس می پردازند. تدریس بنده 
در کالس درس به نژادی گیاهی دانشگاه تولوز فرانسه یکی 

از این نمونه هاست.
وی ادامه داد: خدمت دیگر اســتادان وابســته، راهنمایی و 
مشاوره مشــترک پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد 
و دکترا است. دانشــجویان می توانند از راهنمایی های این 
اســتادان در پایان نامه های خود به عنوان اســتاد راهنمای 
مشترک و استاد مشاور استفاده کنند. برگزاری ورکشاپ ها 
)کارگاه های آموزشــی( به صورت آنالین و غیرحضوری، 
انجام پروژه های مشــترک پژوهشــی، پذیرش اســتادان و 
دانشــجویان در فرصت های مطالعاتی، نگارش کتاب، مقاله 
و برگزاری وبینارهای مشترک از سایر خدمات این استادان 
اســت. به عالوه کمک این اســتادان در امضای تفاهم نامه 
همکاری های مشــترک به ویژه قراردادهای اراســموس با 

دانشگاه های خارجی نیز حائز اهمیت است.
محمدی در پاســخ به این پرســش که جذب این استادان 
چــه بار مالی را به دانشــکده تحمیل کرده اســت، گفت: 
خوشبختانه تاکنون هیچ بار مالی متوجه پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشــگاه تهران نبوده اســت. همان طور که 
پیش تر گفتم با شــیوع بیماری کرونــا تمامی ارتباطات به 
صورت آنالین و از طریق فضای مجازی انجام می شــود. 
البته پیش بینی شده اســت که چنانچه استادان وابسته برای 
ارائه خدمتی مانند برگزاری کارگاه آموزشی یا انجام پروژه 
مشترک و… به ایران سفر کنند، پردیس هزینه اقامت و بلیط 

آن ها را متقبل خواهد شد.
مشاور بین الملل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران یادآور شــد: این پردیس در دو ســال گذشته شش 
قــرارداد اراســموس با دانشــگاه های اســتونی، نیکالس 
لهســتان، الیف ساینس استونی، درســدن آلمان، ارالنگن 
آلمان و ترانســیلوانیای رومانی و همچنیــن ۱4 تفاهم نامه 
با دانشــگاه های تولوز فرانســه، کوازولو آفریقای جنوبی، 
ســلیمانیه عراق، مؤسسه سیاد مکزیک، پروجا، فلورانس و 
توشای ایتالیا، دمشق، کربالی عراق، گانسوی چین و… امضا 

کرده است.
وی در پایان ســخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که در 
نتیجۀ مجموعه فعالیت های انجام شــده، پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشگاه تهران در جشنواره بین الملل دانشگاه 
تهران و علوم پزشکی تهران، به عنوان فعال ترین پردیس در 

حوزه بین الملل انتخاب شده است.

تنها شرط موجود در زمینه جذب 
استادان خارجی این است که درجه 

استادان متقاضی باید از دانشیار 
باالتر و دارای کارنامه درخشان 

علمی باشد

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400

۹2



در یادداشت دکتر روح اهلل نصرتی آمده است:
توســعه منابع انســانی و سرمایه انســانی نتیجه دگرگونی 
در پارادایم کالن توســعه در چند دهه گذشــته و نیز تغییر 
رویکرد از توســعه در مفهوم مادی و اقتصادی آن به مفهوم 

انسانی و اجتماعی است.
توجه به بعد انســانی و اجتماعی توســعه ناشی از ظهور و 
بروز پیامدهــای انقالب صنعتی بود که با گذشــت زمان، 
آسیب ها و مشــکالت آن شناسایی و روندها و فرایندهای 
توســعه ای اصالح شــد. در پارادایم جدید توسعه، عامالن 
و کارگزاران انســانی هم به عنوان عامالن اصلی توسعه و 
هــم به عنوان نافعان اصلی آن مــورد توجه قرار گرفتند و 
بر اســاس این دگرگونی پارادایمی، نیروهای انسانی ثروت 
واقعی یک کشــور قلمــداد و از آن تحت عنوان ســرمایه 

انسانی نام برده شد.
رویکرد ابزاری به عامالن انســانی بــه رویکرد بهره مندی 
انســان از توسعه و سرمایه گذاری در ابعاد فکری، فرهنگی 
و اجتماعی تغییر پیدا کرد که نتیجه آن پرورش خالقیت ها، 
توانایی ها و مهارت ها بوده اســت. واقعیت این اســت که 
قلمرو توســعه انسانی فراتر از موارد ذکر شده است. توجه 
به قابلیت های افراد، باور آنها، ایجاد فرصت های اجتماعی 
و اقتصادی جهت ظهــور خالقیت، بهره وری، عزت نفس، 
توانمندســازی و مشــارکت از جمله مهمترین مولفه هایی 

است که در توسعه انسانی مورد توجه قرار می گیرد.
یکی از محورهای مورد توجه در قالب توســعه انسانی در 

ســازمان ها، شرکت ها و بنگاه ها، توسعه منابع انسانی است. 
مجموعه ای از تغییرات و تحوالت تکنولوژیکی پرشــتاب، 
اهمیت یافتن عنصر اطالعات و دانش، رقابت های شــکل 
گرفتــه میان بنگاه ها و ســازمان ها، توجه به منابع انســانی 
و توســعه منابع انسانی را ضروری ســاخت. با عطف به 
سرمایه های انسانی درون سازمان ها از جمله نهاد دانشگاه و 
در چهارچوب چنین تغییر پارادایمی، توســعه منابع انسانی 
فرآیند یا فعالیتی کوتاه مدت یا بلندمدت به منظور توســعه 
دانش، تخصــص، بهره وری و رضایت کاری در ســطوح 
فردی، گروهی، ســازمانی یا ملی تعریف می شود و توسعه 
منابــع انســانی چهارچوبی را برای کمک بــه کارکنان در 
توســعه مهارت ها، دانش و توانایی های فردی و ســازمانی 
برای تحقق اهداف ســازمانی فراهم می سازد )ژاوی و مک 

لین، 2007 به نقل از تونکه نژاد و داوری؛ ۱3۸۸(.
بدون شک توسعه منابع انســانی در درون دانشگاه نیازمند 
توجــه به مؤلفه های مهم درون ســازمانی از جمله فرهنگ 
ســازمانی اســت. فرهنگ ســازمانی شــامل هنجارها و 
ارزش هایی چون روحیه کار تیمی، حاکمیت خرد جمعی، 
وجدان کاری، رعایت نظم اداری، انتقال تجربیات، احساس 
مسئولیت اجتماعی، نوآوری و ریسک پذیری، نتیجه گرایی، 
احســاس تعلق سازمانی و افتخار به هویت سازمانی است. 
سازمان با حاکمیت فرهنگ سازمانی مطلوب مسیر همواری 
را در تحقق برنامه های خود خواهد داشــت و در صورت 
فقدان آن باید خط مشی و سیاست کالن سازمان معطوف به 

دکتر روح اهلل نصرتی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی 
و مدیرکل منابع انسانی دانشــگاه تهران، در یادداشتی به بهانه 
روز ملی منابع انسانی، به ضرورت توجه به توسعه منابع انسانی 

با محوریت تغییر در فرهنگ سازمانی پرداخته است. 

ضرورت توجه به توسعه منابع انسانی 
با محوریت تغییر در فرهنگ سازمانی

یادداشت
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اصالح و تغییر فرهنگ سازمانی در چشم اندازی میان مدت 
و درازمدت باشد. تجربه نشــان داده است بدون تغییر در 
فرهنگ سازمانی، امکان ایجاد تغییرات مثبت فراهم نبوده و 
اصالح روندها و فرایندها با مشــکل مواجه خواهد شد. از 
این رو توجه به مؤلفه های فرهنگ ســازمانی و تالش برای 
تقویت آنها می بایســت بخشــی از برنامه کالن و راهبردی 

توسعه منابع انسانی باشد.
در توسعه منابع انســانی الیه ها و سطوح مختلف از سطح 
خرد )ســطح فردی( تا ســطح میانی )ســطح سازمانی( و 
ســطح کالن )ســطح اجتماعی( مورد توجه قرار می گیرد. 
جهت گیری سطح فردی به سمت تقویت ویژگی های روان 
شناختی فردی از جمله تقویت عزت نفس، خودشکوفایی 
و تقویت انگیزش های فردی اســت که عمومًا به واســطه 
آموزش و اتخاذ راهبردهای سازمانی چون تکریم، احترام، 
توجه و تعامل مثبت حاصل می شــود. جهت گیری ســطح 
میانی به سمت تحقق اهداف سازمان است و سازمان زمینه 
الزم جهت تقویت و اصالح عملکردهای انسانی و سیستمی 

را فراهم می سازد.
ارتقــا بهره وری، بهبود عملکرد، اصالح روندها و فرایندها، 
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های انسانی از مقوالت مورد 

تاکید در این ســطح از توسعه منابع انسانی است. در سطح 
کالن و اجتماعــی جهت گیری به ســمت ایفای کارکرد و 
نقشی فراتر از سطح فردی و سازمانی است و هدف، تقویت 
نقش مسئولیت اجتماعی، سهیم شدن در فرایند توسعه ملی 
و تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی و حفظ و صیانت از 

سرمایه نمادین است.
در این سطح، دانشــگاه تهران ضروری می داند با توجه به 
سیاست ها و اهداف راهبردی و نیز در چهارچوب مسئولیت 
اجتماعــی و با توجه به نقش و کارکرد ملی خود، چشــم 
اندازی در سطح کالن از توسعه منابع انسانیش داشته باشد 
تا بتواند کماکان نقش مؤثر خود را در سطح ملی ایفا نماید. 
طبیعتًا برای تداوم ایفای چنین نقشــی شناسایی چالش ها و 
آسیب های وضعیت موجود و رفع آنها در قالب برنامه کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت به سمت توسعه منابع انسانی 
ضروری می نماید. امید اســت بــا تکیه بر خرد جمعی و با 
استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های علمی و تجربی موجود 
در دانشگاه، بتوان فرصت ها، امکانات و چالش های موجود 
را شناســایی و نسبت به اتخاذ برنامه توسعه منابع انسانی با 
محوریت عنصر فرهنــگ در قالب برنامه های توان افزایی، 

آموزشی و … اقدام نمود.
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داخلیاخــــــــــــــــــــــبـــــار

دانشگاه تهران به جمع پنج دانشگاه برتر 
جهان در حوزه نوآوری طراحی و آزمون 

انواع قوای محرکه پیوست

طرح ملی تولید موتور سه سیلندر کم 
مصرف یورو۶ راه اندازی شد

استفاده از فناوری لیزر سرعت نشت یابی 
را تا چند صد کیلومتر در روز افزایش 

می دهد

سیستم تماس دانش بنیان بومی جایگزین 
رقبای خارجی خود شد



در آئیــن رونمایی از طرح های ملی دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری که هفته گذشته با حضور دکتر 
حســن روحانی، رئیس جمهور، برگزار شد، »آزمایشگاه ملی 

قوای محرکه پیشرفته دانشگاه تهران« به بهره برداری رسید. 
به همین بهانه، هدیه میرزایی با دکتر وحید اصفهانیان، استاد 
دانشکده مهندســی مکانیک پردیس دانشــکده های فنی و 
مجری آزمایشــگاه ملی قوای محرکه پیشرفته، گفت وگویی 

انجام داده است که در ادامه می آید.
دکتر اصفهانیان در مورد اهمیت ســاخت این آزمایشــگاه 
می گویــد: »این آزمایشــگاه با تکیه بــر تخصص، همت و 
کوشش متخصصان کشور به بهره برداری رسیده است. یکی 
از موارد حائــز اهمیت این طرح کالن ملی، برقراری ارتباط 
تنگاتنگ دانشگاه و صنعت برای رفع نیازهای یکدیگر است. 
با احداث آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته، نیاز شرکت 
توســعه قوای محرکه تیوان به عنوان تولیدکننده موتورهای 
پرقدرت کم مصرف با استاندارد یورو6 برای تست و دریافت 

تأییدیه های الزم برطرف خواهد شد«.
وی افــزود: »درصورتی که قبل از احداث این آزمایشــگاه 
مرجع، تولیدکنندگان می بایســت محصوالت خود را برای 
تســت به کشــورهای عموماً اروپایی ارسال می کردند که با 
عنایت به شــرایط تحریمی، این فراینــد، هزینه بر )ارزبر( و 
زمان بر بوده اســت. البته آزمایشگاه نیز به عنوان بخش تست، 
تحقیق، توسعه و نوآوری باید همواره خود را با فناوری های 

روز دنیا و نیازهای تولیدکنندگان همراه سازد«.
دکتــر اصفهانیان با بیان اینکه آزمایشــگاه ملی قوای محرکه 
پیشرفته با تجهیزاتی به ارزش 2/6 میلیون یورو با زیربنای 450 
مترمربع در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران راه اندازی 
شده است، خاطرنشان کرد: »با احداث این آزمایشگاه، دانشگاه 

تهران به جمع پنج دانشــگاه برتر جهــان در حوزه نوآوری، 
طراحی و آزمون انواع قوای محرکه )احتراق داخلی، هیبریدی 
و برقی( پیوســته و گامی بلند در مسیر ارتقا دانشگاه تهران، 
به دانشــگاهی نوآور و خالق، با قابلیت ایجاد ارزش افزوده 
باال، کارآفرین و حافظ نیروی انسانی نخبه برداشته شده است. 
انجام انواع آزمون های عملکردی، توســعه ای، دوام، نگاشت، 
مصرف ســوخت و آالیندگِی )تا سطح یورو 6( قوای محرکه 
انواع خودروهای سبک و سنگین برای اولین بار در کشور، با 

راه اندازی این آزمایشگاه میسر شده است«.
اســتاد دانشکده مهندســی مکانیک در ادامه خاطرنشان کرد: 
»این آزمایشگاه، اولین آزمایشگاه کشور خواهد بود که قابلیت 
تست موتور خودروهای سنگین )اتوبوس، کامیون و تریلی( 
تا سطح استاندارد آالیندگی یورو6 را دارا است و با راه اندازی 
این آزمایشــگاه از خروج مقدار قابل توجهی ارز بابت انجام 

تست های مربوط در خارج از کشور جلوگیری می شود«.
وی با اشاره به اینکه این آزمایشگاه دارای پنج سلول تست است، 
 ،)AC(تاکید کرد: »آزمایشگاه موتور ۱60 کیلووات آسنکرون
آزمایشگاه موتور ۱60 کیلووات ادی کارنت)EC(، آزمایشگاه 
 ،)Heavy Duty(موتور ســنگین440 کیلــووات آســنکرون
 Energy Storage( آزمایشگاه سیستم های ذخیره سازی انرژی
 (Research آزمایشــگاه موتور تحقیقاتی تک سیلندر )Lab
Single Cylinder Engine Test Bed(، سلول های تست این 

آزمایشگاه را تشکیل می دهند«.
دکتر اصفهانیــان در پایان گفت: »این طــرح بزرگ ملی، با 
ســرمایه گذاری مشــترک پژوهشــکده خودرو، سوخت و 
محیط زیســت دانشــگاه تهران، معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری و شرکت دانش بنیان بخش خصوصی به 

بهره برداری رسیده است«.

مجری آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته:

دانشگاه تهران به جمع پنج دانشگاه برتر جهان در حوزه نوآوری 
طراحی و آزمون انواع قوای محرکه پیوست
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توسط دانش آموخته دانشگاه تهران

طرح ملی تولید موتور سه سیلندر کم مصرف یورو۶ راه اندازی شد

در آئین رونمایی از طرح های ملی دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری که اوایل هفته جاری با حضور 
دکتر حســن روحانی، رئیس جمهور، برگزار شد، از »طرح 
ملی تولید موتور سه ســیلندر کم مصرف یورو6« رونمایی 

شد. 
ایــن طرح که جزء طرح های کالن و ملی معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری بوده، توسط مهندس میرسهیل، 
دانش آموخته دانشــگاه تهران، به سرانجام رسیده است. به 
همین بهانــه، هدیه میرزایی با این دانش آموخته دانشــگاه 

تهران به گفت وگو نشسته است که در ادامه می آید:
مهندس میرســهیل، مجری طرح کالن ملــی تولید موتور 
سه ســیلندر کم مصرف، در زمینه اهمیت و گستردگی این 
طرح می گویــد: »این کارخانه، در زمینی به وســعت ۸.2 
هکتار و سطح زیربنای 40 هزار متر مربع در شهرک صنعتی 
کاسپین قزوین احداث شده و آماده بهره برداری است. این 
واحد بزرگ ترین و پیشرفته ترین کارخانه موتورسازی کشور 
با ظرفیت تولید 500 هزار دســتگاه در سال است و قابلیت 
تولیــد همزمان ۱0 نوع از انواع موتورهای 3 و 4 ســیلندر 
پرقدرت و کــم مصرف یورو 6 مطابق آخرین فناوری های 
روز دنیا را برای کالس های مختلف خودروهای سواری از 

توان 75 تا ۱55 اسب بخار دارد«.
مهندس میرسهیل خاطرنشان کرد: »سرمایه گذاری ریالی و 
ارزی انجام شــده برای این طرح کالن ملی از سوی بخش 
خصوصی دانش بنیان و با اســتفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی بالغ بــر 20 هزار میلیارد ریال بــوده که در نوع خود 
یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری های 20 سال اخیر صنعت 
خودرو برای ارتقا فناوری به شــمار می آیــد. با راه اندازی 

و تولید محصــوالت این کارخانه، ســطح فناوری موتور 
خودروهای تولیدی داخل کشور جهشی دو دهه ای خواهد 

یافت«.
وی افــزود: »خطوط تولیدی که به بهره برداری می رســند 
مطابــق آخرین فناوری های روز دنیا بــوده و این کارخانه 
یکی از پیشــرفته ترین واحدهای صنعتی کشــور از لحاظ 
سطح اتوماسیون خواهد بود و می توان از آن به عنوان یکی 

از نمادهای صنعتی کشور نام برد«.
مجری طرح در پایان ســخنان خود تاکیــد کرد :»ظرفیت 
اســمی تولید این کارخانه 500 هزار دستگاه در سال است 
که در فاز نخســت ۱50 هزار دستگاه تولید خواهد شد. با 
راه اندازی کامل این مجموعه 600 نفر به صورت مستقیم و 
4هزار نفر به صورت غیر مســتقیم مشغول به کار می شوند. 
این کارخانه با مشــارکت بخش خصوصی، وزارتخانه های 
صمت و نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

و تسهیالت صندوق توسعه ملی احداث شده است«.
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در برنامــه ای با حضــور معاون فنــاوری رئیس جمهوری، 
چندین طرح فناورانه در دانشگاه تهران افتتاح شد که یکی از 
آنها، سامانه نشت یابی از راه دوری لیزری در دانشکده فیزیک 

دانشگاه تهران بود. 
به همین بهانه، هدیه میرزایی، بــا دکتر عطاملک قربان زاده، 
مسئول آزمایشگاه تحقیقات لیزری، گفت وگویی انجام داده 

است که در ادامه می آید:
دکتر عطاملک قربان زاده در تشریح اهمیت اقدامات صورت 
گرفته در زمینه راه اندازی این سامانه گفت: »شناسایی نشت، 
همواره جزء اولویت های شرکت هایی همچون شرکت ملی 
گاز و یا شــرکت ملی انتقال گاز، شرکت ملی نفت ایران و 

سایر نهادهایی که با گاز سرو کار دارند بوده است«.
دانشــیار دانشــکده فیزیک پردیس علوم تأکید کرد: »نشت 
گاز و شناســایی آن از مســائل مهم صنایع کشور در حوزه 
گاز، نفت، پتروشیمی و معادن است که معموالً با گازهایی با 
قابلیت اشتعال و انفجار و یا سمی سرو کار دارند. در صورت 
عدم شناسایی، اغلب نشــت توسعه یافته و در برخی موارد 
به انفجار در خطوط لوله انتقال و یا تأسیسات پاالیشگاهی، 
پتروشیمی و یا معادن منجر می شود که خسارات قابل توجهی 
به بار می آورد. از ایــن رو، به کارگیری تجهیزات مدرن برای 
مانیتورینگ دائمی و یا بازرسی های دوره ای جهت شناسایی 

نشت گاز اهمیت دارد«.
وی درباره معایب استفاده از پروب های سنتی برای شناسایی 
 FID نشــت گفت: »تاکنون و به صورت سنتی از پروب های
(Flame Ionization Detector) برای شناســایی گاز استفاده 
می  شده اســت، این پروب از شــعله گاز هیدروژن استفاده 
می کند، بنابراین حمل کپســول خطرنــاک هیدروژن همراه 
پروب الزامی است. از طرفی وجود شعله و فندک برای ایجاد 
احتــراق در پروب، در مناطقی با نشــت بزرگ خطر انفجار 
را دربــر دارد. همچنین اگر از این پروب، به طور مثال برای 
شناسایی نشت در خطوط لوله گاز به صورت پیمایش بر روی 
گرده خاکی که لوله در زیر آن مدفون اســت اســتفاده شود، 
سرعت نشت یابی در حدود چند کیلومتر در روز خواهد بود. 

بنابراین در کشــوری مانند ایران که هزاران کیلومتر خطوط 
لوله گاز دارد، ممکن است این امر منجر شود تا بازرسی های 
دوره ای معموالً هر دو ســال یک بار انجام شود که البته کافی 
نخواهد بود. اما اســتفاده از فناوری لیزر که قابلیت نصب بر 
روی بالگرد و یا پهپاد را دارد، ســرعت نشت یابی را تا چند 

صد کیلومتر در روز افزایش می دهد«.
دکتر قربان زاده با بیان اینکه فناوری لیزری برای شناســایی 
نشت، فناوری نسبتاً جدیدی است، عنوان کرد: »محصوالت 
تجــاری مربوط به این فناوری، حدود یک دهه اســت که به 
تدریج وارد بازار شــده اند و باید گفت این فناوری، همچنان 
در حال بلوغ اســت و انتظار می رود که در آینده ای نزدیک 
جایگزین کلیه شــیوه های ســنتی شــود. در این روش، از 
اسپکتروسکوپی جذبی برای شناسایی مولکول هایی همچون 
متان که مؤلفه اصلی گاز طبیعی است، استفاده می شود. برای 
ایــن منظور یک لیــزر که دارای خط طیفی بســیار باریکی 
حول خط جذبی مولکول مورد نظر اســت، مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. به همین دلیل، این شیوه دارای گزینش پذیری 
)selectivity( حدود صددرصد است و هشدار اشتباه ناشی 

از تداخل با گازهای اتمسفر و محیطی به وجود نمی آید«.
مســئول آزمایشــگاه تحقیقــات لیــزری با اظهــار اینکه 
گزینش پذیری صددرصد در ســایر شــیوه های شناســایی 
مولکولی به ندرت اتفاق می افتد، تاکید کرد: »حسن مهم دیگر 
اسپکتروسکوپی لیزری، قابلیت استفاده آن از راه دور است، 
به نحوی که شناسایی مولکولی از فاصله های کیلومتری و در 
بازه زمانی زیر ثانیه اکنون عملی شــده است. این شیوه برای 
هر مولکول دلخواهی عملی اســت که لیزری تجاری برای 
خط و یا خطوط جذبی آن مولکول وجود داشــته باشد،. از 
این رو، هیدروکربن ها و یا گازهایی همچون منوکسید کربن، 
سولفید هیدروژن و طیف وسیع دیگری از مولکول ها به شیوه 

اسپکتروسکوپی لیزری قابلیت شناسایی دارند«.
وی در ادامه ســخنان خود خاطرنشــان کــرد: »حتی اگر از 
آشکارسازهای لیزری به صورت موضعی )نه از راه دور( نیز 
استفاده شود، باز مزیت های اساسی نسبت به پروب های سنتی 

به بهانه راه اندازی سامانه نشت یاب لیزری

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی لیزری: 

استفاده از فناوری لیزر سرعت 
نشت یابی را تا چند صد کیلومتر 

در روز افزایش می دهد
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دارد که گزینش پذیری صددرصدی، وزن ســبک و کم خطر 
بودن و ســرعت باالی شناسایی از جمله آنهاست. به همین 
دلیل، شــرکت های داخلی به سمت اســتفاده از پروب های 
لیــزری روی آورده اند که می توان به عنوان مثال از اعالم نیاز 
یکی از شــرکت های گاز اســتانی نام برد که نیاز به حدود 
200 دستگاه از این نوع پروب ها دارد که به خاطر تحریم ها 
نتوانسته اند از شــرکت های وارد کننده تأمین کنند. بنابراین، 
بازار این محصوالت در داخل کشور در حال گسترش است«.
به گفته دکتر قربان زاده در راستای رفع نیاز صنعت، آزمایشگاه 
تحقیقاتی لیزر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران در چند سال 
اخیر بر روی ساخت و توسعه سامانه شناسایی گاز به شیوه 
»اسپکتروســکوپی جذبی لیزری« متمرکز بوده است. در این 
زمینه، آزمایشــگاه تحقیقاتی لیزر موفق به عقد دو قرارداد با 
شــرکت ملی گاز و یا شرکت های گاز استانی شده است که 
تاکنون خروجی آن ســاخت »سامانه صنعتی شناسایی از راه 

دور لیزری نشت« بوده است.
دانشــیار دانشکده فیزیک پردیس علوم افزود: این سامانه در 
خطــوط لوله گاز و از برد خودرو در حال حرکت در امتداد 
گرده خاکی لوله گاز، تست شد که توانست نشت متداول و 
ایجاد شــده به صورت مصنوعی را با سیگنال به نویز خوب 
شناسایی کند. هر چند در شناسایی چند نشت خفیف تر موفق 
عمل نکرد که علت آن عدم نشانه گیری مناسب لیزر و وزش 
بــاد مالیم در آن روز، ارزیابی شــد. به همین دلیل، تصمیم 
گرفتیم تا حساسیت سامانه را به حدی افزایش دهیم تا حتی 
با وجود تابش لیزر به اطراف ابر نشــت، شناسایی صورت 
گیرد. بر این اســاس، با حمایت ستاد فوتونیک، لیزر و مواد 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ما موفق 
به افزایش حساسیت این سامانه شدیم که در تست فضای باز 

موفق تر از گذشته عمل کرد«.
مســئول آزمایشــگاه تحقیقات لیزری با بیان اینکه حداقل 
غلظت قابل شناســایی در این محصول به حدود 50 پی پی 
ام متــر و از فاصله 30 متری در بازه زمانی اندازه گیری دهم 
ثانیه کاهش پیدا کرده، گفت: »معنی این عدد این اســت که 
اگر ابر نشــت یک کره ای به شــعاع ده متر تصور شود، ما 
می توانیــم غلظتی در ابعاد 5 پی پی ام از گاز متان را در این 
ابر از فاصله دور شناسایی کنیم. در عمل، ابر نشت به مفهوم 
کره در کاربردهای واقعی مثل نشــت از خطوط لوله های پر 
فشار و نفوذ آن به سطح خاک، وجود ندارد. نتایج تجربی و 
شبیه ســازی نشان می دهد که در حضور باد مالیم، ابر نشت 
به صورت الیه نازکی بر روی ســطح خاک با ضخامت چند 
سانتیمتر گسترش می یابد که شناسایی آن را دشوار می سازد، 

البته در هوای سکون ابر نشت بزرگ تری تشکیل می شود«.

دکتر قربــان زاده در بخش دیگری از ســخنان خود به تبیین 
رویکردهای اتخاذ شده برای ارتقای این دستاورد پرداخت و 
افزود :»در گام بعدی تصمیم داریم تا در نسل جدیدتر محصول، 
افزایش حساسیت و کاهش حجم و وزن نمونه صنعتی را دنبال 
کنیم. در زمینه نشت یابی با لیزر می توانیم ادعا کنیم که دانشکده 
فیزیک دانشــگاه تهران در کشور پیشرو محسوب می شود و 
امیدواریم بتوانیم در آینده محصوالت دیگری برای شناسایی 
گازها که مورد نیاز صنایع مختلف هســتند نیز معرفی کنیم. 
به عنوان مثال، اندازه گیری غلظت های در حد ppb )به صورت 
موضعی( مورد نیاز چند صنعت خاص است که خوشبختانه 

آزمایشگاه تحقیقاتی لیزر در این زمینه تجربه دارد«.
دانشیار دانشکده فیزیک پردیس علوم تاکید کرد: »می توان به 
همکاری مشترک این آزمایشگاه و آزمایشگاه دیگری در هلند 
اشاره کرد که حاصل آن توســعه یک پروب موضعی برای 
شناسایی منوکسیدکربن با قابلت شناسایی غلظتی نزدیک به 
ppb2 در بازدم تنفس انســان توسط اسپکتروسکپی جذبی، 
بوده است. وجود منوکسیدکربن در تنفس را می توان به عنوان 
یک شناســاگر بیولوژیکــی (bio-marker) در بیمارانی که 
هموگلوبین آنها تجزیه می شود، به شمار آورد. شناساگرهای 
بیولوژیکی دیگری همچون اتیلن و ســایر گازها نیز مطرح 
هســتند که پروب های لیزری را به عنوان ابزارهای شناساگر 
)diagnostic( جدیدی در تشــخیص و شناسایی سریع )در 

حد ثانیه( بیماری ها مطرح می سازد«.
وی با عنوان اینکه حوزه شناسایی از راه دور مولکولی توسط 
لیزرها، تنها به شناســایی نشــت خالصه نمی شود و دارای 
کاربردهای بسیار گسترده است، بیان کرد: »در سال های اخیر، 
شناســایی مواد مخدر و مواد منفجره از راه دور و به شــکل 
نامحسوس توسط اسپکتروســکوپی رامان لیزری، گزارش 
شده اند. فشار بخار این مواد در شرایط متعارف پایین است، 
ولی به لطف توسعه لیزرهایی با خصوصیات طیفی مناسب 
و همچنین توســعه آشکارسازهای بســیار حساس توسط 
فیزیکدانان و مهندســان، شناســایی برخی از این مواد حتی 
از فاصله کیلومتری میسر شده است. هیچ بعید نیست که در 
آینده ای نه چندان دور تنها با مورد تابش قرار دادن یک فرد 
و شناسایی بایو مارکرها، بتوان در کسری از ثانیه خصوصیات 

فردی و بیماری های او را شناسایی کرد«.
دکتر قربان زاده در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: »به دلیل 
اهمیت این حوزه، سایر مراکز پژوهشی در کشور نیز شروع 
به تحقیقاتی در این زمینه کرده اند. امیدوارم کشــور ما نیز در 
حوزه شناسایی لیزری جایگاه مناسبی را کسب کند و بتواند 
نیازهای مورد نیاز صنایع که توسط این فناوری تأمین می شود 

را مرتفع سازد«.
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شــرکت دانش بنیان راهکار سرزمین هوشمند، مستقر در پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران، با طراحی و پیاده سازی پلتفرم مرکز 
تماس  iWin، توانست این پلتفرم را جایگزین نمونه های خارجی 
در کشور کند که در ادارات و سازمان ها از آنها استفاده می شود.

این سامانه قابلیت مدیریت مرکز ارتباط و نیز انجام خدمات 
میزبانی و پاسخگویی 24ساعته در هفت روز هفته را به صورت 
تخصصی دارد. رســیدگی به شــکایات و انتقادات، ثبت در 
ســامانه تیکتینک و ”CRM“ انجام عملیات رزرواســیون، 
ورود و پاالیش اطالعات و داده کاوی، امکان صحت سنجی 
اطالعات، امکان ورود و پاالیــش اطالعات، اجرای کمپین 
تکمیل و رفع نقص اطالعات مشــتریان، پاسخ گویی به کلیه 
پیام های متنی اعم از ایمیل و کامنت برخی از ویژگی های این 
پلتفرم به شــمار می رود. این محصول بومی در پروژه 2020 

شرکت مخابرات ایران جایگزین نمونه خارجی شده است.
ســامانه غیرحضوری #2020* ســامانه ای بــرای دریافت 
اطالعات در خصوص کلیه خدمات غیرحضوری تلفن ثابت 
و همگانی، پیگیری امر مربوط به اینترنت ADSL مخابرات، 
پرداخت آنالین قبض تلفن ثابت در صورت قطع بودن، اعالم 
شماره موبایل جهت ارسال پیامک صورت حساب و شرکت 
در جشنواره های شرکت مخابرات ایران است. شرکت دانش 
 "iWin" بنیان راهکار ســرزمین هوشــمند با اتخاذ رویکرد
و برپایه این شــعار توانسته است بر اســاس نیاز به توسعه 

ارتباطات فراگیر، »مرکز تماس« را پیاده سازی کند.
فرامرز فیاض فر، مجری این طرح، ضمن اشاره به زمینه های 
تحقیقاتی این شرکت گفت: »شرکت ها و ارگان ها برای ایجاد 
ارتباط بــا مخاطبان خود نیازمند سیســتم های مرکز تماس 
هســتند که بعضاً این سیســتم با عناوینی چون تلفن گویا 

شناخته می شوند«.
وی افزود: »ما در این راستا سیستمی را طراحی کردیم که بتواند 

کلیه ماژول های ارتباطی مانند تلفن، فکس، ایمیل و پیامک را 
به صورت یکپارچه و پنجره واحد پوشــش دهد، ضمن اینکه 
این ماژول ها را با یکدیگر ارتباط دهد، به این معنا که وقتی به 
ســازمانی پیامک زده می شود، این پیام به سیستم تماسی وارد 
شــود و فرد بتواند با آن سازمان ارتباط برقرار کند، بدون آنکه 

هزینه اضافی برای وی به همراه داشته باشد«.
فیاض فر با اشــاره به هوشــمند بودن سیستم طراحی شده، 
خاطرنشان کرد: »پاســخ به نیازهای تماسی و ارتباطی یک 
سازمان صرفاً این نیست که به آن پاسخ داده شود، بلکه الزم 
است از طریق ایجاد ارتباط میان سازمان با مخاطبان رسوب 

فناوری رخ دهد«.
مجری طرح در ادامه تاکید کرد: »برای ســازمان ها ضروری 
است تا به شناســایی و بررســی تقاضاهای مخاطبان خود 
بپردازند و ببینند در این نیازها نسبت به گذشته چه تغییراتی 
به وجود آمده است. این امر در بهبود فرایند کاری و ارتقای 
سیســتم های ارتباطی بسیار موثر خواهد بود، چرا که در این 
زمینه رقبای خارجی وجود داشــت و طیف وسیعی از این 

ابزارهای وارداتی در کشور در حال بهره برداری است«.
وی بــا بیان اینکه ایــن محصول بومی توانســته جایگزین 
سیستم های وارداتی مورد استفاده ارگان ها و شرکت ها شود، 
گفت: »می توان به نمونه کاربردی شدن این سیستم در پروژه 
2020 شرکت مخابرات در کل کشور، اشاره کرد. این پروژه، 
مربوط به پشتیبانی و فروش ADSL مخابرات ایران به عنوان 
دومین مرکز تماس کشور است. بزرگترین مرکز تماس کشور 

همراه اول و بعد از آن شرکت مخابرات قرار دارد«.
درحال حاضر بانک مســکن، بانک ملت، پســت تیپاکس و 
فرودگاه امام از جمله مراکزی هســتند که در آنها سیســتم 
ارتباطی این شــرکت جایگزین نمونه خارجی شده است و 

مدیریت خروج ارز از کشور را به ارمغان آورده است.

به همت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

سیستم تماس دانش بنیان بومی جایگزین رقبای خارجی خود شد
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شــرکت دانش بنیان داهیان پزشکی پیشــرو، مستقر در 
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران موفق به ســاخت 
دســتگاهی برای زخم پای دیابتی شد. این دستگاه قادر 
اســت در مدت کوتاهی این نوع زخم ها را بهبود دهد. 
همچنین تجاری سازی چهار نسل از دستگاه نوار قلب از 

دیگر دستاوردهای این شرکت بوده است.
شــرکت داهیان پزشکی پیشرو از ســال ۱3۸6 فعالیت 
خــود را در حــوزه تجهیزات پزشــکی بیمارســتانی 
آغاز کرده و در ســال ۱3۹۱ اولین دســتگاه نوار قلب 
)الکتروکاردیوگرافی( شش کاناله خود را به بازار عرضه 
کرده است. عمده فعالیت این شرکت در بخش بازرگانی، 
واردات تجهیزات حوزه پزشــکی و در بخش تولید، بر 
دســتگاه الکتروکاردیوگراف متمرکز بوده است. عالوه 
بر این محصول، شــرکت به طراحی و تولید محصوالت 
دیگــری از جمله دســتگاه الکتروشــوک اتوماتیک و 
هولترمانیتورینگ قلب نیز پرداخته اســت. محققان این 
شــرکت، اخیراً بر روی ساخت یک دستگاه جدید برای 

درمان زخم پای دیابتی، فعالیت دارند.
علی حیدرنژاد، مدیر تحقیق و توسعه این شرکت، با اشاره 
به عرضه مدل های دیگری از دستگاه الکتروکاردیوگرافی 
گفت: »دستگاه نوار قلب تک کاناله، سه کاناله و ۱2کاناله 
را یا تولید کردیم و یا در حال توسعه آنها هستیم. همچنین 
دســتگاه الکتروشــوک اتوماتیک )AED( از جمله دیگر 
محصوالت جدید است که عالوه بر آن موفق به طراحی 
و توسعه دستگاه هولترمانیتور نیز شده ایم. این دستگاه به 
بیمار متصل می شود و بیمار به منزل مراجعه می کند و طی 

24 یا 4۸ ساعت از بیمار نوار قلب گرفته می شود«.

حیدرنژاد درباره ساخت دستگاه  PC بیس خاطرنشان: »این 
دستگاه، همان دستگاه نوار قلب است که به کامپیوتر متصل 
 A4 می شود و با گرفتن نوار قلب، می توان آن را بر روی کاغذ
پرینت گرفت. ضمن آنکه در این روش ذخیره سازی داده ها 
راحت تر خواهد بود و اتصال به سیســتم های بیمارستانی 

برای سهولت در ذخیره سازی، امکان پذیر است«.
مدیر تحقیق و توسعه این شرکت در ادامه سخنان خود 
به طراحی و ساخت دستگاه »پایا« نیز اشاره کرد و گفت: 
»این دســتگاه که به منظور درمان زخم های پای دیابتی 
طراحی شــده، مراحل اخذ مجوز از وزارت بهداشت را 
طی می کند. پای افراد مبتال به دیابت، دچار نوعی زخم 
می شود که درمان آن بیش از یک ماه زمان نیاز دارد، ولی 
این دستگاه از طریق تحریک الکتریکی موجب می شود 

که روند درمان زخم کوتاه تر شود«.
وی تاکید کرد: »اگر درمان زخم پای دیابتی با اســتفاده 
از پانســمان های ویژه به سه تا چهار ماه زمان نیاز داشته 
باشد، این دســتگاه روند درمان را کوتاه تر خواهد کرد. 
مدت زمان بهبود زخم با استفاده از پانسمان های معمولی 
و اســتفاده از این دســتگاه به یک ماه تا یک ماه و نیم 

کاهش می یابد«.
 تاکنون چهار نســل از دستگاه های نوار قلب تولید شده 
در این شــرکت تجاری سازی شده اند. دستگاه ۱2 کاناله 
الکتروشــوک و هولتر در حال تحقیق و توسعه است و 
به زودی نمونه اولیه دستگاه الکتروشوک به بازار عرضه 
خواهد شــد. این نکته نیز حائز اهمیت و یادآوری است 
 CE که برای محصوالت تولیدی این شرکت، استاندارد

دریافت شده است.

ساخت دستگاه درمان زخم پای دیابتی با دانش ایرانی 
توسط  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
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برای نخستین بار در کشور

استفاده از روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی برای پایش و کنترل خوردگی 
خطوط لوله های انتقال نفت و گاز در دانشگاه تهران انجام شد

این موفقیــت حاصل تالش گــروه تحقیقاتی دانشــکده 
مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر 
سعیدرضا اهلل کرم اســت که برای نخستین بار در کشور به 

اجرا درآمده است.
دکتر سعیدرضا اهلل کرم، استاد تمام دانشکده مهندسی مواد و 
متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در خصوص 
اهمیت این ابداع گفت: »خوردگی در صنایع یکی از بزرگ ترین 
معضالتی اســت که منجر به تحمیل هزینه های گزاف سالیانه 
و در بعضی موارد اتفاقات ناگوار جانی و زیســت محیطی در 
کشور می شود. یکی از مهم ترین منابع خسارت در صنایع نفت 
و گاز، خطوط انتقال و مخازن اســت. ایران با داشتن بیش از 
یکصد هزار کیلومتر خطوط لوله های انتقال نفت، گاز، آب یکی 
از پر ازدحام ترین مناطق جغرافیایی از نظر خطوط لوله در میان 

کشورهای منطقه می باشد«.
اســتاد تمام دانشــگاه تهــران افــزود: »اصوال پدیــده نویز 
الکتروشیمیایی به عنوان ماهیت تصادفی فرایند خوردگی در 
نظر گرفته می شــود. این تغییرات به صورت کاماًل موضعی 
ناشی از سرعت حرکت سیال و تغییرات دما و pH و همچنین 
ترکیب شیمیایی ســیال، باعث کاهش خواص فیزیکی و در 
نتیجه مقاومت به خوردگی فلز می شــود و با تولید نویزهایی 
در پتانســیل و جریان فلز در فرکانس های بسیار پایین سبب 
بروز خوردگی های موضعی نظیر حفره دار شــدن می گردند. 
از منظر دیگر جوانه زنی و رشــد حفرات و شکست الیه های 
محافظ سطحی نیز می تواند منشأ تولید نویزهای الکتروشیمیایی 
باشد. لذا در روش اندازه گیری این نوسانات می توان به ماهیت 
خوردگی، باالخص خوردگی هــای موضعی که از مؤثرترین 

عوامل تخریب تجهیزات و مخصوصاً خطوط انتقال می باشد، 
پی برد. عالوه بر این، دیگر روش های پایش برای تشــخیص 

خوردگی های موضعی، بسیار محدود و بسیار هزینه بر است«.
سرپرســت تیم تحقیقاتی ایــن ابداع جدیــد در خصوص 
کاربردهای این روش ادامــه داد: مهمترین کاربردهای روش 

اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی عبارتند از:
• پایش و کنترل خوردگی

• تعیین مکانیزم های خوردگی
• مطالعه فرایندهای خاص خوردگی

• بهینه سازی میزان تزریق مواد بازدارنده جهت کنترل خوردگی
on- دکتر اهلل کرم افزود: »از این روش برای اولین بار به صورت

line جهت بهینه سازی میزان تزریق مواد بازدارنده و همزمان 
کنتــرل خوردگی خط انتقال گاز از فاز 6 به فاز ۱0 شــرکت 
پارس جنوبی در عسلویه و همچنین در پاالیشگاه سرخون و 
قشم بکار گرفته شد که تجهیزات اندازه گیری آن به طور کامل 

در ایران و توسط تیم دانشگاهی طراحی و ساخته شده بود«.
این طرح تحقیقاتی از ســال ۱3۹2 شروع شد که با طراحی 
و ساخت دستگاه اســتفاده از آن در خطوط انتقال گاز آغاز 

شده است.
برای نخســتین بار در کشور محققان دانشگاه تهران موفق به 
استفاده از روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی برای پایش 
و کنترل خوردگی خطوط لوله های انتقال نفت و گاز شدند 
که در این روش اندازه گیری نویز توسط آنالیز نوسانات خود 
به خودی پتانسیل و جریان الکتروشیمیایی برای فلزی که در 
حال خورده شــدن است و در شرایط غیر پالریزه قرار دارد، 

انجام می گیرد.
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اولین جلسه مشــاوران بین الملل دانشــگاه در سال ۱400 با 
حضــور دکتر صراف زاده، معاون بین الملل، و نیز مشــاوران 
بین الملل واحدهای تابعه دانشــگاه تهران با تمرکز بر معرفی 
تحوالت روابط عمومــی و تأثیر آن بر فعالیت های بین المللی 

دانشگاه برگزار شد. 
بنا بر دستور کار اصلی نشست مشاوران بین الملل دانشگاه، دکتر 
قنبری باغستان، مدیرکل روابط عمومی، به معرفی فعالیت ها و 
تحوالت صورت گرفته در حوزه اطالع رسانی و روابط عمومی 

با تاکید بر اهمیت ابعاد بین المللی این فعالیت ها پرداخت.
دکتــر قنبری با اشــاره به راه اندازی ســایت خبری-تحلیلی 
دانشــگاه با هدف تقویت فرایند و مکانیسم اطالع رسانی در 
ارتباط با فعالیت های دانشــگاه گفت: اگر تمامی فعالیت های 
آموزشی، تحقیقاتی، فناورانه و نوآورانه دانشگاه را به صورت 
یک اکوسیستم در نظر بگیریم، سایت خبری-تحلیلی دانشگاه 
طوری طراحی شده که بتواند تمامی ابعاد و اجزا  این اکوسیستم 

را پوشش دهد.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران افزود: عمده فعالیت های 
اطالع رسانی و جریان سازی های خبری در گذشته معطوف به 
خروجی فرایندها، از جملــه رویدادها و رونمایی ها و نمایش 
محصوالت، بوده اســت و عمدتاً از حلقه های اولیه اکوسیستم 
فعالیت های دانشــگاهی غفلت می شده اســت. با این حال در 
طراحی سایت خبری تحلیلی دانشگاه تهران تالش شده عالوه بر 
خروجی فرایندها، بر حلقه های اولیه این فرایندها، یعنی سطوح 
ایده پردازی و تمامی مسیرهایی که این ایده ها در دانشگاه تبدیل 

به محصول، خروجی و یا اختراع می شوند، نیز توجه شود.
دکتــر قنبری با نمایش و معرفی بخش های مختلف ســایت 
خبری-تحلیلی دانشــگاه افزود: از جمله بخش های مهم این 
ســایت، پویش علمی# ایران در آینه ۱400 است که در آن با 
تاکید بر اصل ایده پردازی تالش شده است دیدگاه ها و نظرات 
اســتادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه در ارتباط با مسائل 
و چالش های جاری کشــور به خصوص با تاکید بر حوزه ای 

تخصصی شأن مطرح و به اطالع افکار عمومی برسد.
به گفته مدیرکل روابط عمومی دانشگاه، از منظر تاریخی سال 
۱400 سالی مهم و نمادین است، چرا که این سال، سال گذار 
به قرن آینده است. لذا هدف اصلی پویش #ایران در آینه ۱400، 

بازخوانی تجارب گذشــته و ایده پردازی برای حکمرانی، از 
منظری کاماًل علمی و تخصصی، در قرن آینده است.

دکتر قنبری همچنین تکمیل وقایع نگاری دانشگاه تهران و نیز 
بخش دســتاوردهای ملی و بین المللی سایت خبری-تحلیلی 
دانشــگاه را از جملــه بخش های مهمی دانســت که در آن 
تالش می شود دستاوردهای دانشگاه در قالب دسته بندی های 
موضوعی به صورت صریح و شفاف به اطالع افکار عمومی 

رسانده شود.
معرفی بخش اخبار واحدهای دانشــگاه، اعم از معاونت ها و 
پردیس ها و دانشــکده ها و نمایش فضاها و ظرفیت هایی که 
برای اطالع رسانی فعالیت های واحدهای تابعه دانشگاه در این 
ســایت در نظر گرفته شده و نیز معرفی بخش چندرسانه ای، 
بخش دانشــگاه تهران در رســانه ها، بخش رویدادها، بخش 
انتصابات و معرفی کتاب از جمله موضوعاتی بود که از سوی 

وی مطرح شد.
دکتر قنبری همچنین با اشاره به راه اندازی هفت شبکه اجتماعی 
دانشگاه تهران، حضور مستمر و اطالع رسانی به موقع فعالیت ها 
و دستاوردهای دانشگاه در تمامی پلتفرم های موجود را باعث 
افزایش »رؤیت پذیری« دانشگاه دانست که در نهایت می تواند 
موجب ارتقا رنکینگ دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی شود.

مدیرکل روابط عمومی در پایان با درخواســت از مشــاوران 
بین الملل دانشگاه برای تولید محتوا برای مخاطبان بین المللی 
خاطرنشان ســاخت که کار طراحی ســایت انگلیسی زبان 
دانشگاه تهران نیز در مراحل نهایی خود قرار دارد و به زودی 

رونمایی خواهد شد.

اولین جلسه مشاوران بین الملل دانشگاه تهران 

در سال ۱۴۰۰ با تمرکز بر فعالیت های روابط عمومی برگزار شد
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شــبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشــوری وابسته 
به مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سال ۱3۹۹ تعداد 

نزدیک به ۱0750 زمین لرزه را ثبت کردند. 
این زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و مناطق همجوار 
رخ  داده و توسط شبکه های لرزه نگاری ثبت و تعیین محل 
شــده اند. از مجموع زمین لرزه های ثبت شــده، تعداد ۱53 
زمین لرزه با بزرگای بیش از 4.0 در مقیاس ریشــتر بوده اند 
کــه بزرگ ترین آن ها در تاریخ 20/ 03/ ۱3۹۹  با بزرگی 5.7 

حوالی »ارد« واقع در استان فارس رخ داده است.
اســتان های خراســان رضوی، کرمان و اصفهان به ترتیب 
با ۱2۱7، ۹67 و 6۸۸ زمین لرزه در ســال ۱3۹۹ بیشــترین 
میزان آمار زمین لرزه ثبت  شده را به خود اختصاص داده اند. 
همچنین، تعداد رخدادهای زمین لرزه ثبت  شده استان تهران 

در این سال 4۸۸ عدد بوده است.
از لحــاظ آماری، ۹7۹0 زمین لرزه  دارای بزرگای کوچک تر 
از 3، تعداد 7۹0 زمین لرزه  دارای بزرگای بین 3 و 4، تعداد 

۱35 زمین لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5، تعداد ۱۸ زمین لرزه 
دارای بزرگای بین 5 و 6 بوده است.

دوره جدید نشریه علمی دانشجویی گیاه پزشک منتشر شد

ایران در سال ۹۹ بیش از ۱۰ هزار بار لرزید
تهران ۴۸۸ زمین لرزه داشت

دوره جدید نشــریه علمی دانشــجویی »گیاه پزشــک« به 
امتیازی انجمن علمی دانشــجویی گیاه پزشــکی  صاحب 
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد. 
در این شــماره از نشریه که با مدیر مســئولی امید اتقیا و 
سردبیری مینا حجازی منتشر شده است، عناوینی همچون 
»نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ ها«، »نقش کارآمد و نوین 
مگس ســیاه در مدیریت پسماند آلی«، »ردیابی و تشخیص 
مایکروتوکســین ها« و مصاحبه با دکتــر علیرضا صبوری، 

استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران، کار شده است.
مطالب این نشریه در ســامانه giahpezeshksj.ut.ac.ir در 

دسترس عالقه مندان است.
این نشــریه بیش از 20 ســال اســت که در فضای علمی 
دانشــجویی کشــور فعالیت می کند که از اسفند ۱3۹۸، با 
کســب امتیاز حرفه ای از ســوی معاونت های پژوهشی و 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران، به عنوان یک نشریه 

علمی ترویجی با امتیاز یک به فعالیت خود ادامه می دهد.
از افتخارات این نشــریه، می توان به کســب عنوان نشریه 
شایســته تقدیــر در حوزه کشــاورزی، محیط زیســت و 
دامپزشکی در دومین جشــنواره فرهنگ دانشگاه تهران در 

آبان ۱3۹۸ اشاره کرد.
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اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری موزه های دانشگاه 
تهــران 25 فروردیــن ۱400 با حضور رئیس دانشــگاه و 
اعضای شورا در مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی 

آموزش زبان فارسی برگزار شد.
در این جلسه که به میزبانی »مؤسسه باستان شناسی« دانشگاه 
تهران و با موضوع »مؤسســه باستان شناســی و گزارشی از 
اولین همایش علمی و جشــنواره ملی موزه های دانشگاهی 
کشور« برگزار شــد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه و رئیس شورا، ضمن ابراز امیدواری نسبت به نقش 
مؤثر »شورای عالی سیاستگذاری موزه های دانشگاه تهران« 
در آینده، گفت: »موزه های جدید فعال و هوشــمند هستند 
و مردم در کنار بازدید آن را تجربه می کنند، از این رو بهتر 

است به این سمت، حرکت کرد«.
رئیس دانشــگاه تهران با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
بحث ســاخت موزه علم در دانشــگاه مطرح است، افزود: 
»بحث های عمرانی و معماری این موزه به اتمام رســیده و 
اکنون باید به بحث محتوا پرداخته شــود، امیدواریم میراث 

ماندگاری برای دانشگاه و دانشگاهیان باقی بماند«
رئیس شورای عالی سیاست گذاری موزه های دانشگاه تهران 

ضمن تشــکر نســبت به برگزاری »اولین همایش علمی و 
جشنواره موزه های دانشگاهی کشور« گفت: »امیدواریم این 
همایش و جشــنواره موفق واقع شود و البته باید به بحث 

جامعه و مردم توجه بیشتری صورت گیرد«.
در این جلســه که با حضور دکتر مجید سرســنگی، معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه؛ دکتر محمدرضا صادقی فر، 
دکتر جابر ســلطانی، دکتر سیدحســین گلدانســاز، دکتر 
حمیدرضا مشــفق، دکتــر محمدرضا کارگــر، دکتر زهره 
انــواری، دکتر مصطفی ده پهلوان و محمدجواد جامه بزرگی 
از اعضای شورای عالی سیاست گذاری برگزار شد، هریک 
از اعضا پیشنهاد و موضوعات مهمی را در خصوص راه های 
نوین جذب اعتبار، تأسیس موزه های جدید، شیوه های مؤثر 

در بحث درآمدزایی موزه ها طرح کردند.
در بخشی از نشســت دکتر مصطفی ده پهلوان، رئیس مؤسسه 
باستان شناسی دانشگاه تهران، گزارشی از برگزاری اولین همایش 
علمی و جشنواره موزه های دانشگاهی کشور ارائه کرد. همچنین 
محمدجواد جامه بزرگی، رئیس اداره موزه ها و فضاهای فرهنگی 
دانشگاه تهران، در این جلسه گزارشی از عملکرد »اداره موزه ها و 

فضاهای فرهنگی دانشگاه« در یک سال گذشته ارائه کرد.

حوزه مقاومت بســیج کارکنان شهدای دانشگاه تهران به 
مناســبت روز ارتش جمهوری اســالمی ایران، از نیروی 

پدافند هوایی تقدیر شد. 
حوزه مقاومت بسیج کارکنان شــهدای دانشگاه تهران با 
همراهی شورای معاونان حوزه، به مناسبت 2۹ فروردین 
۱400 روز ارتش جمهوری اســالمی ایــران، به صورت 
نمادیــن از برادران نیروی پدافنــد هوایی که وظیفه دفاع 

از حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران را برعهده دارند، 
تقدیر و تشکر کردند.

در این مراسم شــاخه گل، کتاب انسان 250 ساله و لوح 
تقدیر به مدافعان حریم هوایی کشور، اعطا شد.

به مناسبت روز ارتش

از نیروی پدافند هوایی تقدیر شد

اولین جلسه شورای عالی سیاست گذاری موزه های دانشگاه تهران برگزار شد
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معاون دانشــگاه تهران از آغاز ارائــه برنامه های 
درسی مصوب در قالب آموزش های آزاد )مووک( 
برای اولین بار در کشور از اول خرداد ۱400 خبر 

داد. 
دکتــر محمدرضا صادقی مقــدم انگیزه و اهداف 
برگــزاری »آموزش های آزاد دانشــگاه تهران« را 
عمل به مســئولیت های اجتماعی دانشگاه دانست 
و گفت: دانشــگاه تهران در راستای فراهم نمودن 
امکان آموزش های دانشــگاهی برای تمامی آحاد 
جامعه، اقدام به فراهم نمودن دسترسی به محتوای 
علمی دروس منتخب اســتادان دانشگاه تهران به 
شــکل مجازی نموده و بر همین اساس، دانشگاه 
تهران برای اولین بار در کشور برنامه »ارائه دروس 
از برنامه های درسی مصوب در قالب آموزش های 

آزاد دانشگاه« را اجرایی می نماید.
صادقی مقدم تاکید کرد: دانشــگاه تهران به عنوان 
یک دانشــگاه نســل چهارمی، مأموریت توسعه 
اقتصادی و اجتماعی و کارآفرینی را بر عهده دارد، 
در همین راستا اقدام به ارائه دروس رسمی مصوب 
دانشگاهی با تدریس استادان دانشگاه تهران نموده 
تا تمام عالقه مندان و دانشجویان در سراسر کشور 
قادر باشــند از کالس های ضبط شده در دانشگاه 

تهران به صورت مجازی استفاده کنند.
معاون دانشــگاه تهران برگزاری ایــن دوره های 
آموزشــی را حاصل همــکاری مرکــز یادگیری 
الکترونیکی دانشــگاه تهران، معاونت آموزشی و 
ســازمان توسعه و ســرمایه گذاری دانشگاه تهران 
عنوان کرد و گفت: در دوران پاندومی کرونا، این 
دوره بر مبنای شیوه نامه ارائه دروس از برنامه های 
درسی مصوب در قالب آموزش های آزاد دانشگاه 
تهران مصوب 3تیر ۱3۹۹شورای آموزشی دانشگاه 

تهران اجرا می شود.

رئیس سازمان توسعه و ســرمایه گذاری فراگیری 
دانش در دانشــگاه تهران، به عنوان دانشگاه مادر 
و نماد آمــوزش عالی، برای تمامی دانشــجویان 
سراسر کشور، ارتباط از راه دور با استادان دانشگاه 
تهران، در اختیار داشــتن فیلم کالس های مجازی 
و استفاده مجدد از کالس ها، فراگیری بهتر علم و 
دانش، زمان کافی برای آموزش، کاهش هزینه های 
دانش پذیران، امکان دریافت گواهی درس با ثبت 
نمره از اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران 
و همچنین امــکان دریافت گواهی گذراندن دوره 
بدون ثبت نمره از دفتر آموزش های آزاد دانشگاه 
تهران در صورت موفقیــت در دوره را از اهداف 

برگزاری این دوره عنوان کرد.
وی ادامه داد: شروع این دوره آموزشی، اول خرداد 
۱400 و مهلت ثبت نام نیز تا همین تاریخ اســت. 
همچنین الزم به توضیح است که ۱۱ درس از این 
دوره آموزشی آماده شده و در ادامه تعداد دروس 
بیشتری تنظیم و ارائه خواهد شد. کلیه دروس نیز 
به صورت کوهورت و با ارزیابی مســتمر اســتاد 

ارائه می شود.
دکتــر محمدرضا صادقی مقدم در پایان تشــریح 
کرد: محتوای هر درس بر اســاس ســرفصل های 
مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهیه 
و دروس در چهارچوب مقررات آموزشی دانشگاه 
ارائه می شود. همچنین صدور گواهی درس با ثبت 
نمره توســط اداره کل خدمات آموزشی و صدور 
گواهی گذراندن دوره بدون ثبت نمره توسط دفتر 
آموزش های آزاد دانشگاه تهران انجام خواهد شد.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
و ثبت نام در این دوره های آموزشــی، به ســایت 
 mooc.ut.ac.ir موک دانشــگاه تهران به نشــانی

مراجعه نمایند.

معاون دانشگاه تهران:

ارائه برنامه های درسی مصوب در قالب آموزش های آزاد )مووک( 
برای اولین بار در کشور از اول خرداد ماه آغاز می شود

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400

۱06



حمیدرضا ملــی در مراســمی که 2۱ فروردیــن ۱400و 
بــا حضور جمعی از مدیران دانشــگاه و بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد، به عنوان مدیرکل جدید 
حراست دانشگاه معرفی و از زحمات دکتر حسن یدایی در 

دوره مدیریت این اداره کل قدردانی شد. 
دکتر مجید سرســنگی، معاون فرهنگی دانشــگاه، در این 
مراسم گفت: »باید کارکنان حراست با توجه با مأموریت های 
فرهنگی، ملی و بین المللی دانشگاه آموزش های متناسب با 
ایــن مأموریت ها ببینند تا بتوانند بــازوی توانایی مدیریت 

دانشگاه باشند«.
معاون فرهنگی دانشــگاه با اشــاره به تاکید رئیس دانشگاه 
بر آموزش کارکنان حراســت و انتظامات دانشــگاه افزود: 
»آموزش و بازســازی نیروهای حراســت باید متناسب با 
برنامه های دانشــگاه در اولویت برنامه ها باشد و دانشگاه از 

سرمایه گذاری در این بخش حمایت می کند«.
دکتر سرسنگی با بیان اینکه که کار حراست در دانشگاه ها و 
دانشگاه تهران متفاوت با سایر مؤسسات و سازمان هاست، 
گفت: »همان گونه که دانشگاه تهران در بخش های آموزشی، 
پژوهشی، فرهنگی و … در رتبه برتری قرار دارد، حراست و 
انتظامات دانشگاه تهران نیز باید متناسب با جایگاه دانشگاه 
تهــران وظایف خود را تعریف کنند و باید برجســته ترین 
و زبده ترین افراد در بخش حراســت و انتظامات دانشگاه 

مشغول به فعالیت باشند«.
معــاون فرهنگی بــا تاکید بر حفظ حــدود و حریم افراد، 
افزود: »کارکنان حراســت دانشگاه برخالف حراست سایر 
سازمان ها، با فرهیختگان جامعه در ارتباطند و باید در انجام 
وظایف خود به ویژه در مواجهه با دانشجویان از سعه صدر 

بیشتری برخوردار باشند«.
معاون رئیس دانشــگاه تهران در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به نقش امنیت در توســعه کشورها، گفت: 
»امنیت یکی از ارکان مهم سیاســت های ُخرد و کالن همه 

کشورهاست و در تدوین برنامه های توسعه یکی از نکاتی 
که در اولویت قرار می گیرد امنیت است و کشور و جامعه ای 

که ناامن باشد جامعه پایداری نخواهد بود«.
وی در ادامه ســخنان خود، کارکنان حراســت و انتظامات 
دانشــگاه را از جمله صادق ترین، دردمندترین و کوشاترین 
کارکنان دانشــگاه برشــمرد و افــزود: »هرچند دو بخش 
انتظامات و حراســت در هم ادغام شده اند، ولی هر بخش 
وظیفه مشخصی دارد و نباید کار این دو بخش با هم تداخل 

داشته باشد و مرز این دو باید از هم تفکیک باشد«.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه باید تصویری 
درست از حراست دانشگاه ارائه شود، گفت: حراست باید 
چشــم بینا و بازوی توانا برای مدیریت دانشگاه باشد، اما 

نباید یک َشبح ترسناک از حراست تصویر کرد«.
دکتر سرسنگی افزود: »تصویر حراست باید چنین تصویری 
باشد که جمعی که وقتی ما خوابیم آنها بیدارند، جمعی که 
وقتــی ما گوش نمی کنیم می شــنوند و جمعی که وقتی ما 
جــرأت حرف زدن نداریم ســخن می گویند و به مدیریت 

دانشگاه کمک می کند«.
معاون فرهنگی دانشگاه در پایان سخنان خود از تالش های 
دکتر یدایی در دوره مسئولیت در اداره کل حراست قدردانی 
و وی را یکی از افراد بســیار دلسوز برشمرد که با اخالص 

تمام به دانشگاه تهران خدمت کرده است.
وی همچنین با قدردانی از آقای ملی برای پذیرش مسئولیت 
حراست دانشگاه و ابراز خرسندی از اینکه فردی از داخل 
مجموعه دانشگاه و با شناخت کامل دانشگاه این مسئولیت 
را پذیرفته است، اظهار امیدواری کرد که مدیرکل جدید با 
شناخت کاملی که از دانشگاه دارد بتواند جایگاه حراست و 

انتظامات دانشگاه را ارتقا بدهد.
در این مراسم همچنین دکتر یدایی گزارشی از فعالیت های 
انجام شده در دوره مسئولیت خود ارائه داد و آقای ملی نیز 

برنامه های آینده این اداره کل را تشریح کرد.

مدیرکل جدید حراست دانشگاه معرفی شد
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کمیســیون نام گــذاری و تغییر نام معابــر و اماکن عمومی 
شــورای شــهر تهران تعدادی از خیابان ها و معابر اطراف 
دانشگاه تهران را به نام مشــاهیر و نخبگان دانشگاه تهران 

تغییر داد. 
برخی از این نام گذاری ها که در پنجاه و هفتمین نشســت 
این کمیسیون به تصویب رسیده و ابالغ شده است، به شرح 

ذیل است:
• تغییر نام خیابان فردانش در محدوده منطقه 6 شــهرداری 
تهران واقع در حد فاصل خیابان قدس و وصال شــیرازی 
پایین تــر از خیابان ایتالیا به نام اســتاد دکتر محمد ابراهیم 
باستانی پاریزی،استاد دانشکده ادبیات علوم انسانی – تاریخ.
• تغییر نــام خیابان آذین در محدوده منطقه 6 شــهرداری 
تهران واقع در حد فاصل خیابان قدس و وصال شــیرازی 
به نام استاد دکتر عبدالحســین زرین کوب، استاد دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی.
• تغییــر نام خیابان رهنما در محدوده منطقه 6 شــهرداری 
تهران واقع در حد فاصل خیابان ۱6 آذر و کارگر شمالی به 
نام استاد دکتر بدیع الزمان فروزانفر ،استاد دانشکده ادبیات 

و الهیات و معارف اسالمی )معقول و منقول(.
• خیابان ۱6 آذر و کارگر شــمالی به نام استاد دکتر عباس 

زریاب خویی، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تاریخ 
و فلسفه.

• تغییرنــام خیابان فرعی جالل آل احمد در محدوده منطقه 
6 شــهرداری تهران فرعی واقع در تقاطــع بزرگراه جالل 
آل احمد تا خیابان کارگر شــمالی به نام استاد دکتر احمد 
احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در رشته فلسفه.
• تغییر نام کوچه بهنام در محدوده منطقه 6 شهرداری تهران 
واقع در حد فاصل خیابان ۱6 آذر و کارگر شــمالی باالتر 
از خیابان رهنما به نام اســتاد دکتر ابوالقاسم گرجی ،استاد 
برجسته دانشــکده الهیات و حقوق، مدیرگروه حقوق جزا 

و جرم شناسی.
• تغییــر نام کوچه مهاجر در محدوده منطقه 6 شــهرداری 
تهران واقع در خیابان ایرانشــهر باالتر از بوستان هنرمندان 
حد فاصل خیابان ایرانشــهر و شــهید خردمند به نام استاد 

حمید سمندریان، استاد دانشکده هنرهای زیبا.
• تغییر نام خیابان گل فام در محدوده منطقه 22 شــهرداری 
تهران واقع در بزرگراه شــهید خــرازی و آیت اهلل مهدوی 
کنی حد فاصل خیابان امیرکبیر و بنفشه سیزدهم به نام استاد 
دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن،استاد دانشکده حقوق علوم 

سیاسی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

نام گذاری خیابان های اطراف دانشگاه تهران به نام مشاهیر 
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کتــاب »درس آموخته ها و تجارب دانشــمندان برتر در 
توســعه همکاری با جامعه و صنعت« با هدف تشــویق 
و حمایت اثربخش از فعالیــت اعضای هیأت علمی، از 
ســوی معاونت پژوهشی و فناوری دفتر ارتباط با جامعه 
و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. 

یکی از وظایف مهم دانشــگاه ها و مراکز علمی کشور، 
مشارکت مؤثر در حل مسائل صنعتی و رفع چالش های 
اجتماعی اســت. بر این اســاس و در جهت شناسایی، 
تشــویق و حمایت اثربخش از فعالیــت اعضای هیأت 
علمی، در هفته پژوهش ســال ۱3۹۹ برای نخستین بار، 
۱5 دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت معرفی 
و مورد تقدیر قرار گرفتند. در راستای استفاده از تجارب 
و پیشنهادهای اجرایی این صاحب نظران کتابی با عنوان 
»درس آموخته ها و تجارب دانشــمندان برتر در توسعه 
همکاری با جامعه و صنعت«، از سوی معاونت پژوهشی 
و فنــاوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری تهیه و منتشر شده است.
در این گزارش، شناســایی و مستندســازی این تجارب 
و درس آموخته ها در طبقه بندی محتوایی شــامل »موانع 
و مشــکالت توســعه همکاری دانشــگاه ها با جامعه و 
صنعت«، »تجــارب موفق موجود در کشــور در حوزه 
همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت«، »روش های نوین و 
الگوهای بین المللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه 
و صنعت« و »پیشــنهادها در راســتای افزایش اثربخشی 

دانشگاه ها در جامعه و صنعت«، بیان شده است.
در این کتاب، تجارب و پیشــنهاد های صاحب نظران و 
متخصصــان حوزه هــای مختلف از جملــه دکتر آرین 
قلی پور، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نگاشته 
شده اســت که در بخشی از مباحث طرح شده از سوی 
این متخصص حوزه مدیریت منابع انســانی، با موضوع 
»موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاه ها با جامعه 

و صنعت«، این گونه آمده است:
»اصلی ترین مشکل همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت 
به خود دانشگاهیان و تعریف آنها از خودشان بر می  گردد. 

اساساً دانشگاه مهارت حل مساله را به خوبی نمی داند و به 
درستی آموزش نمی دهد. تمرین واقعی تواضع و فروتنی 
در کالس ها صورت نمی گیرد و دانستن با جداشدن از عامه 
مردم همراه می شــود. راه حل تعامل دانشگاه با جامعه به 
اندیشه مساله محوری و تفکر به حل مشکالت شهروندان 
بر می گردد. استاد و دانشجو باید بپذیرد که برای خدمت 
به جامعه در دانشگاه است نه خدمت به خود و تولید برای 
خود. اگر محصوالت دانشــگاه را خود دانشگاه مصرف 
کند، مسلماً جامعه برای این دانشگاه ارزشی قائل نمی شود. 
برای مثال اگر مقاله چاپ شــود تا استاد ارتقا بگیرد، این 
خدمت به خود است نه خدمت به جامعه، ولی اگر مقاله 
چاپ شود و معضلی را برطرف کند، حتماً در جامعه تأثیر 
خود را خواهد گذاشت. پس مســاله اول از خود شروع 
می شود، ولی مسائل بعدی در صنعت است. عدم باور به 
متخصصان ایرانی در صنعت در مقایسه با مشابه خارجی 

رنج بسیار بزرگی است«.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر کرد

کتاب درس آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر 
در توسعه همکاری با جامعه و صنعت 
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در برنامه ای با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
چندین طرح فناورانه در دانشگاه تهران افتتاح شد که یکی 
از آنها مرکز نوآوری دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی 

در حوزه تخصصی »بهداشت و سالمت روان« بود.
بدین بهانه هدیه میرزایی با دکتر زهرا نقش، مســئول مرکز 
نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، به گفت وگو 

پرداخته است:
دکتر نقش، مســئول مرکز نوآوری دانشــکده روان شناسی 
و علوم تربیتی، درباره اهــداف و رویکردهای ایجاد مراکز 
نوآوری گفــت: »تبدیل ایده های نوآورانــه به محصول و 
همیاری با دانشــجویان، فارغ التحصیالن و اســتادان برای 
تجاری ســازی ایده ها از جمله مهمترین اهدافی هستند که 
مراکز نوآوری و به ویژه مراکز مستقر در دانشگاه ها پیگیری 
می کنند. مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 
دانشگاه تهران نیز در صدد است تا با تجاری سازی ایده های 
خالقانه و نوآورانه حوزه روان شناسی و علوم تربیتی، گامی 

مؤثر در رفع نیازهای جامعه بردارد«.
وی افزود: »مقام معظم رهبری در بســیاری از بیاناتشــان 
همواره بر اهمیت حوزه علوم انسانی تأکید داشتند و قاعدتًا 
حوزه روان شناســی و علوم تربیتی نیز از این قاعده مستثنی 
نخواهــد بود. باید گفت دانشــکده روان شناســی و علوم 
تربیتی دانشــگاه تهران به عنوان یک دانشــکده پیشرو، باید 
عالوه بر توســعه گســتره مرزهای دانش در این حوزه، به 
گســترش رویکردهای نوین خدمات رسانی به آحاد مردم 

نیز در راستای مسئولیت اجتماعی خود توجه کند. لذا، ایده 
تأســیس این مرکز از ابتدای ســال ۹۸ مطرح و در آذرماه 
همان سال اولین استارت آپ ویکند کسب و کارهای حوزه 
روان شناســی و علوم تربیتی با کمک پارک علم و فناوری 

دانشگاه برگزار شد«.
مسئول مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 
تاکید کرد: »درخواست و مراجعه متعدد از سوی دانشجویان 
و فارغ التحصیالن برای تجاری سازی ایده های نوآورانه و یا 
مشاوره برای توســعه این ایده ها که بعضًا در رفع نیازهای 
مهم جامعه کاربرد دارند، منجر شــد تا مدیران دانشکده با 
امکان سنجی و بررسی ســطح ایده ها، این مرکز نوآوری را 
با هدف اصلی شــتاب دهی و تجاری سازی ایده های حوزه 
آموزش و روان شناســی راه اندازی کننــد. در این فرصت 
از تالش های رئیس دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی 
قدردانی می کنم، با حمایت های ویژه ایشان توانستیم در این 

زمینه گام های مؤثری برداریم«.
اســتادیار دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی در ادامه 
خاطرنشــان کــرد: »این مرکز، بــا تمام توان و بــا بهره از 
تجربه های استادان حوزه روان شناسی و همچنین متخصصان 
حوزه توسعه کسب و کار سعی در ملموس کردن این نوع 
خدمات که اتفاقًا در جامعه کمبود آن به شــدت احســاس 
می شود، دارد. البته افزون بر مقوله سالمت و بهداشت روان 
کــه یکی از مهمترین حوزه های مــورد توجه در این مرکز 
نوآوری است، رویکردهای مهم دیگری نیز از جمله مسائل 

مسئول مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی:

تجاری سازی ایده های خالقانه و نوآورانه از اهداف راه اندازی این مرکز است
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کســب و کارهای حوزه آموزش که طیف گسترده ای 
از کســب و کارها را شامل می شود، تحت پوشش و 

حمایت این مرکز خواهند بود«.
دکتر نقش در پایان سخنان خود گفت: »استقرار بیش 
از هشــت تیم اســتارت آپی در حوزه سالمت روان 
و آمــوزش با تمرکز بر حوزه کــودک و نوجوان که 
بتواننــد تحولی در این حوزه ایجــاد کنند، از اهداف 
آتی این مرکز خواهد بود. همچنین در نظر است تا با 
برگزاری رویدادهای کشوری بتوان این مرکز نوآوری 
را به قطبی در کشــور برای راه اندازی و تجاری سازی 
ایده های حــوزه روان و آموزش تبدیل کرد. به لطف 
خدا و تالش همکاران در صدد هستیم پس از ثبات و 
استقرار این مرکز فازهای 2 و 3 آن را نیز در مکان های 
دیگر دانشکده برای خدمت رسانی بهتر به دانشجویان 

و فارغ التحصیالن راه اندازی کنیم«.
از اهــداف کالن برنامه هــای حمایتی پــارک علم و 
فنــاوری می توان به افزایش ثروت در جامعه و درآمد 
ناخالص ملــی از طریق کســب و کارهــای فناور، 
حمایت از ایده های فناورانه بازارپســند برای تبدیل 
شدن به کسب و کار، ایجاد فرصت های شغلی جدید، 
پــرورش کارآفرینان از میان صاحبان ایده، جهت دهی 
به پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به سمت کاربردی 
شدن و بازار هدف و افزایش تعداد شرکت های زایشی 
دانشگاه تهران اشاره کرد. بر این اساس، مراکز نوآوری 
و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران در 
کنار سایر واحدهای پارک برای تحقق مأموریت پارک 

علم و فناوری فعالیت دارند.
در این راســتا، پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
تاکنون ۹ مرکز نوآوری »دانشــکده مهندســی برق و 
کامپیوتر« حوزه تخصصی کلیه رشته های فنی، پردیس 
کیش حوزه تخصصی »IOT«، »هوش مصنوعی و بیگ 
دیتا«، دانشــکده جغرافیا حوزه تخصصی »جغرافیا«، 
»کارولوکس دانشــکده فنی« حوزه تخصصی تمامی 
رشــته های فنی، پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی 
حوزه تخصصی »کشاورزی«، پردیس ابوریحان حوزه 
تخصصی »گیاهان دارویی«، دانشکده فنی فومن حوزه 
تخصصی »شــیمی«، دانشــکده روان شناسی و علوم 
تربیتی حوزه تخصصی »ســالمت و بهداشت روان« 
 »loT-AL-IIo« وکوی دانشگاه تهران حوزه تخصصی

را راه اندازی کرده است.

رئیس جدید مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران معارفه شد

در مراســمی کــه با حضور مســئوالن دانشــگاه تهران و 
مســئوالنی از سایر ســازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه 
ژئوفیزیک برگزار شــد، دکتر محمدرضا حاتمی به عنوان 
رئیس جدید مؤسسه ژئوفیزیک معارفه و از زحمات دکتر 

مجید نبی بیدهندی قدردانی شد.
در این مراســم که 7 اردیبهشت ۱400، برگزار شد، مهندس 
اسماعیل نجار، معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشــور که به صورت ویدئو کنفرانس در این مراسم حضور 
داشت، در ســخنانی بر نقش حیاتی مؤسسه ژئوفیزیک در 
مدیریت بحران کشــور تاکید و از مسئوالن و رئیس مؤسسه 
برای همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور قدردانی کرد.
دکتر ســعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشــگاه تهران، 
نیز در این مراســم در سخنانی ضمن اشــاره به اهمیت و 
جایگاهی مؤسسه ژئوفیزیک در کشور، از تالش های دکتر 
مجید نبی بیدهندی در دوره مســئولیت ریاست مؤسسه و 
از دکتر حاتمی برای پذیرش این مســئولیت قدردانی کرد. 
همچنین در این مراســم دکتر نبی بیدهندی گزارشــی از 
فعالیت های صورت گرفته در دوران مســئولیت خود ارائه 
کرد. دکتر حاتمی نیز در سخنانی ضمن اشاره به برنامه های 
آینده خود در مؤسســه ژئوفیزیک، بر نقش سازنده ریاست 

دکتر نبی بیدهندی در پیشبرد اهداف مؤسسه تاکید کرد.
در این جلسه نمایندگانی از ســازمان های مدیریت بحران 
تهران، هواشناسی، نقشــه برداری، زمین شناسی، پژوهشگاه 
زلزله شناســی و مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 

به صورت حضوری و مجازی شرکت داشتند.
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نتایج دور دوم انتخابــات کانون فرهنگی و اجتماعی 
کارکنان دانشگاه تهران اعالم شد.

دور دوم انتخابات شــورای مرکزی کانون فرهنگی و 
اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران به صورت الکترونیک 
۱۱ اردیبهشــت ۱400، در ســامانه جامع فرهنگی و 
اجتماعی نگارســتان برگزار شــد. در این انتخابات 
مجمــوع آرا، ۹۹ رأی بود که 7 نفر از بین ۱6 کاندیدا 

بیشــترین آرا را کسب و به عنوان شورای مرکزی این 
کانون مشخص شدند.

بر اســاس نتایج این دوره از انتخابات، لمیا فارســی، 
زهرا اویسی، نغمه الهی، حمید نیروی آغمیونی، میثم 
پورکریمان، احســان اهلل عبائی و الله کوه بر به عنوان 
اعضای شــورای مرکزی کانون فرهنگی و اجتماعی 

کارکنان دانشگاه تهران معرفی شدند.

مرکز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشــگاه تهران و 
دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی، تفاهم نامه راه اندازی 
و توســعۀ مرکز جامع مطالعات راهبردی زیست شناســی 

سامانه ای امضا کردند.
این تفاهم نامه 7 اردیبهشــت۱400، در مراسمی با حضور 
دکتر علی اکبر موســوی موحدی، رئیــس مرکز تحقیقات 
بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و دکتر افشین زرقی، 
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی؛ دکتر علی حائری، قائم مقام ریاست این دانشگاه؛ 
دکتر سیدحسن مقدم نیا، عضو فرهنگستان علوم پزشکی و 
اســتادانی از گروه بیوانفورماتیک دانشگاه تهران و دانشگاه 

علوم پزشــکی شهید بهشتی برگزار شد، به امضای رؤسای 
دو طرف رسیده است.

هدف از انعقاد این تفاهم نامــه، فراهم کردن زمینه ای برای 
بررســی و حل مسائل حوزه پزشــکی با کمک علوم پایه 
و مدل ســازی بیماری هــای پیچیده با کمــک روش های 

زیست شناسی سامانه ای است.
رویکرد زیست شناســی ســامانه ای امکان ایجاد یک نگاه 
فراگیر و شــبکه ای بــه پدیده های زیســتی و بیماری های 

پیچیده را به وجود می آورد.
در این جلسه مقرر شد که عالوه بر یک طرح پژوهشی که 
به طور مشترک توســط محققان دو مرکز اجرا می شود، دو 
محور تحقیقاتی توسط کارگروه های مشترک تدوین شود و 

چندین پروژه تحقیقاتی ذیل آنها به انجام رسد.
همچنین مقرر شــد تا از تعدادی پژوهشــگر پســادکترای 
بین المللــی و داخلــی، با توانایی های شــاخص علمی و از 
هر دو گروه پزشــکی و علوم پایه بــرای همکاری در مرکز 
جامع مطالعات راهبردی زیست شناسی سامانه ای دعوت به 
عمل آید. این پژوهشگران، با راهنمایی اعضای هیأت علمی 
برجسته هر دو مرکز به انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی 
مرتبط با محورهای تحقیقاتی تعریف شده خواهند پرداخت.

امضای تفاهم نامه 

همکاری بین مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعالم نتایج دور دوم انتخابات کانون فرهنگی و اجتماعی 
کارکنان دانشگاه تهران
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در ســیزدهمین دوره مراســم انتخاب موزه برتر که توسط 
کمیتــه ملی موزه های ایران )ایکوم( برگزار شــد، باغ موزه 
نگارســتان و خانه مــوزه مقدم برای نخســتین بار در چند 

شاخص به عنوان موزه برتر معرفی شدند. 
 در این مراســم که 2۸ اردیبهشــت۱400، با شــعار »آینده 
موزه ها؛ بازیابی و تصور دوبــاره« به صورت مجازی برگزار 

شــد، باغ موزه نگارســتان در بخش موزه دولتی کوچک در 
شاخص »گردآوری« و شاخص »فعالیت در فضای مجازی« 
و خانه مــوزه مقدم در بخش موزه های دولتی متوســط در 
شــاخص »نگهداری و حفاظت« موفق به کســب رتبه برتر 
شدند. همچنین باغ موزه نگارستان و خانه موزه مقدم به طور 

مشترک در شاخص »بازدید« نیز انتخاب و معرفی شدند.

جایزه ملی »جوان نوآور ماندگار« 
به دانشجوی دانشگاه تهران اعطا شد

 جایزه ملی »جوان نوآور ماندگار« 
به امیرحســین راحمی، دانشجوی 
رشته فقه و حقوق دانشکده الهیات 

دانشگاه تهران اعطا شد. 
در اولیــن جایزه ملی »جوان نوآور 
ماندگار«، طرح کاربردی و نوآورانه 
دانشــجوی  راحمی،  امیرحســین 
رشته فقه و حقوق دانشکده الهیات 

دانشگاه تهران تحت عنوان »خیریه دانش بنیان«، با حضور دکتر 
ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، محمود 
واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و سعید اوحدی، رئیس بنیاد 

شهید و امور ایثارگران مورد تقدیر قرار گرفت.
هیأت داوران، اولین جایزه ملی جوان نوآور ماندگار را به طرح 
خیریه دانش بنیان به خاطر خالقیت در برطرف کردن نیاز جامعه 

در مسائل خدمت رسانی اعطا کرد. 
جایزه ملی جوان نوآور ماندگار به صورت ساالنه به دانشجویان 
خالق و نوآور اجتماعی در راســتای توسعه پایدار کشور، اعطا 

می شود.

اهدای کمک ۵۵۰ میلیونی 
شرکت باربد به پردیس هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران 

 شــرکت باربد مبلغ 550 میلیــون تومان به 
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کمک 

مالی اهدا کرد. 
شــرکت باربد، از خیرین و حامیان دانشگاه 
تهــران، این مبلــغ را به منظــور تجهیز و 
بازسازی پیانوهای پردیس هنرهای زیبا و نیز 

گروه موسیقی این پردیس اهدا کرده است.
این حمایت مالی با تالش مســتمر استادان 
پردیس هنرهای زیبا بــه ویژه دکتر موحد، 
رئیس دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، 
در شناسایی و جذب خیرین صورت گرفته 

است.

در سیزدهمین دوره مراسم موزه برتر

باغ موزه نگارستان و خانه موزه مقدم به عنوان موزه معرفی شدند
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به دنبال اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان 
خواف مبتنی بر الگوی کسب و کار اجتماعی، امام جمعه شهرستان 
خواف، مدیر حوزه علمیه احناف خواف و امام جمعه اهل سنت 
خواف از دانشــگاه تهران و همچنین دکتر مهدی قربانی، مجری 

طرح و عضو هیأت علمی دانشگاه تقدیر و تشکر کردند. 
دکتر مهــدی قربانی، مجری طرح مثلث توســعه اقتصادی و 
فرهنگی شهرســتان خواف، در گفت وگو با هدیه میرزایی، به 
تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در این شهرستان پرداخت 
و گفت: »الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر مدل 
جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها با همکاری دانشگاه تهران، 
شــرکت صنعتی و معدنی فوالد سنگان، اســتانداری خراسان 
رضوی، ســازمان مردم  نهاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی و 
فرمانداری خواف به عنوان نخســتین الگوی جامع کسب و کار 

اجتماعی در شهرستان خواف اجرا شده است«.
وی در ادامه از اتمام کار تدوین ســند جامع آبادانی و پیشــرفت 
شهرستان خواف خبر داد و افزود: »کار تدوین این سند عملیاتی، به 
تفکیک در سطح شهرستان و روستاها به اتمام رسیده و در مرحله 
تصویب در شــورای برنامه ریزی شهرستان قرار گرفته است. در 
سند جامع آبادانی و پیشرفت به عنوان نقشه راه، مسئولیت اجتماعی 
شــرکت های معدنی ســنگان و برنامه ها و اقدام های اجرایی در 
حوزه های مختلف آبادانی و پیشرفت تعیین شده است. همچنین 
نقش دستگاه های اجرایی شهرستان، جایگاه مشارکت جامعه محلی 
)روستایی ها( و نقش شــرکت های معدنی سنگان خواف در هر 

پروژه و اقدام اجرایی مشخص شده است«.
دکتر قربانی تدوین نقشــه فرصت های کسب و کار شهرستان 
خــواف را یکی دیگر از اقدام های اخیر برشــمرد و تاکید کرد: 
»این سند، در مرحله تصویب نهایی در کارگروه اشتغال شهرستان 
است. پس از تصویب نقشه فرصت های کسب و کار شهرستان 
در این کارگروه، کلیه دستگاه هایی که در شهرستان خواف منابع 
مالی برای موضوع تولید و اشــتغال در اختیــار دارند، در یک 

چهارچوب مشخص نقش آفرینی خواهند کرد«.
مجری طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی در بخش دیگری 
از سخنان خود با تأکید بر ایجاد هم افزایی بین نهادها و دستگاه های 
مختلف شهرستان خواف اظهار کرد: »تقویت هماهنگی های بین 
بخشی، یکی از راهبردهای اصلی این طرح بوده که از جمله این 
هم افزایی ها می توان به مشارکت کمیته امداد امام خمینی )ره( در 
منطقه اشاره کرد. در سال جاری، این همکاری مشترک بین کمیته 
امداد و طرح مثلث در قالب تأسیس »مرکز نیکوکاری تخصصی 

اشتغال و کســب و کار احسان« مدیریت می شود. بر این اساس، 
نیاز است کلیه طرح های کسب و کار محرومان و مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد، از کلینیک تخصصی مشاوره و رشد کسب و 
کار دانشگاه تهران که با همکاری شرکت صنعتی و معدنی فوالد 

سنگان راه اندازی شده است، تاییدیه دریافت کنند«.
دانشیار دانشــگاه تهران افزود: »تسهیالت اشتغال زایی این مرکز 
از محل ودیعه بانکی و به صورت قرض الحســنه توســط معین 
اقتصادی، یعنی شرکت معدنی فوالد سنگان و صندوق کارآفرینی 
در قالــب تفاهم نامه منعقده تأمین می شــود. همچنین مدیریت 
کلینیک تخصصی، در چهارچوب نقشه فرصت های کسب و کار 

شناسایی شده بر عهده تیم تخصصی طرح است«.
وی با اشــاره به شــروع همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در شهرســتان خواف عنوان کرد: »اخیراً با پیگیری های صورت 
گرفته با همکاری فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت مجلس 
شورای اسالمی و معاونت عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور، اجرای طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی شهرستان 
خواف مورد موافقت بنیاد مســکن قرار گرفته است. با توجه به 
بسترسازی های الزم توسط دانشگاه تهران در شهرستان خواف 
از جمله اســناد توسعه ای شهرســتان و روستاها، این شهرستان 
به عنوان پایلوت اجرایی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی 
انتخاب شــده که به زودی در این خصوص اقدامات اجرایی در 

این شهرستان کلید خواهد خورد«.
دکتر قربانی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: »دانشگاه تهران 
در این طرح و در تحقق آبادانی و پیشــرفت شهرســتان خواف، 
همواره نقش یک نهاد واسط و تسهیل گر را بر عهده داشته است. 
این دانشگاه، مبتنی بر یک نقشه راه علمی بسترهای اعتمادسازی 
و مشــارکت محوری را در بین ذی نفعان توســعه منطقه شامل 
دستگاه های اجرایی، جامعه محلی و شهری و شرکت های معدنی 
سنگان خواف تقویت کرده و با به کارگیری کلیه ظرفیت های انسانی 

و طبیعی توانسته بستر رشد و شکوفایی را در منطقه فراهم آورد«.

به دنبال اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان خواف

ائمه جمعه و مدیر حوزه علمیه احناف شهرستان خواف 
از دانشگاه تهران تقدیر کردند

سند جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان خواف تصویب شد
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تفاهم نامه بین کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در 
دیابت مرکز آی. بی. بی )IBB( و دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد منعقد شد.
این تفاهم نامه اردیبهشت سال جاری به منظور ایجاد و گسترش 
همکاری های علمی و دخالت مؤثر برای مقابله با بیماری های 
تحلیل برنده، به ویژه دیابت و آسیب های ناشی از آن و گسترش 
همکاری های متقابل علمی، آموزشی، پژوهشی و فناورانه با 

بهره مندی از منابع و امکانات دو طرف امضا شد.
در راستای این تفاهم نامه و نشست های مجازی مشترک 
انجام شده در اردیبهشت ماه سال ۱400 مقرر شده است:
• ضمن شناســایی شبکه ای از دانشــمندان جهان اسالم 
و منطقه بــرای همکاری های بیشــتر، مقدمات برگزاری 
 Nutrient lifestyle and Stress بین المللــی  همایــش 

management فراهم شود.

• بــا تعامل و همکاری نمایندگانی از دو طرف و پیگیری 
و اقدامات الزم، امکان همکاری بیشــتر طرفین با کمیته 
همکاری های علمی و فناوری ســازمان کنفرانس اسالمی 

)کامستک( فراهم می شود.
• بــا ایجاد هســته علمی پژوهشــی و تدوین طرح های 
کاربــردی ملی و بین المللی اقدامــات مؤثر در خصوص 
ایجاد بســتر مناسب برای برگزاری کارگاه ها و همایش ها 
و بهره مندی دانشجویان، پژوهش گران پسادکترا و فرصت 

مطالعاتی پژوهش گران و دانشجویان صورت می پذیرد.
• به منظور آشنایی بیشتر با مراکز همکار در این تفاهم نامه، 
مقرر شــد لینک مرکز آی بی بی، کرســی یونســکو در 
تحقیقــات بین رشــته ای در دیابت و مرکــز بین المللی 
یونســکو علوم پایه پزشــکی و تغذیه انسانی در صفحه 

وب گاه طرفین قرار گیرد.

ایســتگاه لرزه نگاری دائمی باند پهن کشــیتوئیه در استان 
کرمان از سوی مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه اندازی شد. 
به گــزارش مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهــران، مرکز 
لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک، در راستای 
لزوم توسعه ایستگاه های لرزه نگاری جهت پوشش مناسب تر 
مناطــق لرزه خیز کشــور و بر اســاس تفاهم نامه همکاری 
استانداری کرمان و موسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و با 
حمایت مدیریت بحران آن اســتانداری، ایستگاه لرزه نگاری 
باند پهن در این استان را به صورت آزمایشی راه اندازی کرد. 
این ایستگاه در روستای کشیتوئیه بخش شهداد حوالی شمال 
شرق اســتان کرمان واقع شده است و لرزه خیزی گسل های 
»نای بند« و »لکرکوه« از شمال و گسل های »سیرچ-گلباف« و 

»شهداد« از جنوب را پوشش می دهد.
عملیات راه اندازی ایستگاه کشیتوئیه فروردین ۱400 پایان 
یافت و فعالیت داده برداری ایســتگاه آغاز شد و در همان 
تاریــخ زمین لرزه ای با بزرگای 3 در مقیاس امواج زمین در 

منطقــه فاریاب به فاصله رومرکــزی 224 کیلومتر از محل 
ایســتگاه و همچنین، یک زمین لرزه دیگــر با بزرگای 2.۸ 
در مقیاس امواج زمین در فاصله 27 کیلومتری توســط این 

ایستگاه ثبت شد.
داده های این ایســتگاه به صورت آنالین )برخط( به مرکز 
لرزه نگاری کشوری ارسال می شود و همراه با داده های دیگر 
ایستگاه 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.

امضاء تفاهم نامه بین کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در دیابت
مرکز آی. بی. بی )IBB( و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ایستگاه لرزه نگاری دائمی باند پهن کشیتوئیه در استان کرمان راه اندازی شد
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دکتر قنبری باغســتان در نشســت مدیران روابط عمومی 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالی کشــور بــا وزیر 
علوم، تحقیقــات و فناوری بر اهمیــت تغییر نگاه ها به 
روابط عمومی ها از کارکرد تبلیغاتی به کارکرد ارتباطی و 

مدیریتی تاکید کرد.
در این نشست که به مناسبت 27 اردیبهشت، روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی، برگزار شــد، ابتدا دکتر قنبری 
باغســتان، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران، با بیان 
اینکه نگرش به روابط عمومی باید از یک کارکرد تبلیغاتی 
به یک کارکرد ارتباطی و مدیریتی تغییر کند، اظهار داشت: 
این نوع نگرش با هدف تعامل و پاسخ گویی بیشتر و بهتر 
به نیازها و خواســته های همه ذی نفعان انجام می گیرد که 

حوزه مدیریت و ریاست فقط یکی از آنها است.
وی افــزود: یکــی از آســیب هایی که به نظر می رســد 
روابط عمومی هــا به آن مبتال هســتند، باقی ماندن آنها در 
قامت یک دستگاه تبلیغاتی است که پیامد اصلی این درجا 
زدن، تقلیل اکوسیستم دانشگاهی و فناوری کشور از یک 
نهاد پویا، فعال و پیشــرو به سازمان های اداری خشک و 
بی روح که انگار هیچ حرفــی، ایده ای یا کاری جز چند 

بخش نامه و آئین نامه و دستورالعمل برای گفتن ندارند.
دکتــر قنبری با بیان اینکه گــذار از »کارکرد تبلیغاتی« به 
»کارکرد ارتباطی« از منظر ساختاری، یک شیفت پارادایمی 
نیــاز دارد و آن به رسمیت شــناختن اســتقالل حرفه ای 
روابط عمومی به عنوان یک نهاد مســتقل و وکیل مدافع 
منافع همه عامه  و ذی نفعان در ساختار و تشکیالت اداری 

نظام آموزش عالی است، افزود: در این خصوص به طور 
توأمــان باید بر دو مفهوم »اســتقالل« و »حرفه ای بودن« 

تاکید کرد.
وی در ادامه به تنها دو مورد از مزایای اســتقالل حرفه ای 
روابط عمومی هــا پرداخــت و افــزود: اول اینکه وقتی 
روابط عمومــی از الک توجیه و دفاع از عملکرد مدیریت 
خارج می شود، می تواند تمرکز بیشتری بر سایر حلقه های 
اکوسیستم دانشگاهی و فناوری، به خصوص دستاوردها 
و مهم تر از آنها ایده های نهفته در ذهن کنش گرانی بکند 
که به دلیل فقدان مکانیســم های ارتباطی درســت امکان 
ظهــور و اتصال آنها به زنجیره دانش، نوآوری، فناوری و 

کارآفرینی وجود ندارد.
وی در ادامــه گفــت: دوم اینکــه ما در آمــوزش عالی 
بین المللی، با مفاهیمی همچون پابلیسیتی، روئت پذیری و 
نیز اعتبار )یا همان رپیوتیشن( مواجه هستیم و هیچکس 
جز یک روابط عمومی حرفه ای نمی تواند پابلیسیتی الزم 
و حرفه ای و نیز اعتبار واقعی را برای نظام های دانشگاهی 

به ارمغان بیاورد.
در دیدار مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی 
و پارک های علم و فناوری سراسر کشور با دکتر منصور 
غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین تعدادی 
دیگر از مدیران روابط عمومــی و مدیران روابط عمومی 
مناطــق نیز بــه بیــان دیدگاه های خــود در خصوص 
فعالیت های روابط عمومی و نیز آســیب ها و چالش های 

پیش رو پرداختند.

در نشست مدیران روابط عمومی با وزیر عتف:
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران: 

نگاه به روابط عمومی ها باید از کارکرد تبلیغاتی 
به کارکرد ارتباطی و مدیریتی تغییر کند

»استقالل« و »حرفه ای بودن« روابط عمومی باید به طور توأمان به رسمیت شناخته شود
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نتایــج نهمین جشــنواره رویش دانشــگاه تهــران، ویژه 
دســتاوردها و توانمندی های کانون هــای فرهنگی، هنری، 
دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه از طرف دبیرخانه این 

جشنواره اعالم شد. 
در قســمت آثار هنری فردی جشنواره، از پردیس هنرهای 
زیبا، نرجس مؤمنی در بخش عکس و حســین جعفری در 
بخش هنرهای تجسمی، رشته طراحی پوستر مقام برگزیده 
و مجتبی آدمیان در فیلم نامه نویســی و مهرســا تقی زاده در 
بخش صنایع دستی رشته تذهیب و نگارگری مقام برگزیده 

را کسب کردند.
از دانشــکده الهیات و معارف اسالمی، روح اهلل طالبی در 
رشــته داستان کوتاه مقام برگزیده و فاطمه ملکی در بخش 
هنرهای تجسمی، رشته نقاشی مقام شایسته تقدیر را کسب 

کردند.
سید میالد موسوی حق شــناس از دانشکده علوم اجتماعی 
توانست مقام برگزیده در بخش فیلم، رشته فیلم مستند را به 
دســت آورد و محمدصادق کربالیی زاده از همین دانشکده 
توانســت تا مقام شایســته تقدیر بخش ادبی، رشته شعر را 

کسب کند.
از پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی، میالد بذرافشــان در 
رشته فرش، از دانشــکده زبان ها و ادبیات خارجی، عادل 
نریمانی در رشــته فیلم نامه نویسی و کیمیا اکبری از پردیس 
ابوریحان در رشــته نقاشی توانستند مقام برگزیده به دست 
آورنــد. همچنیــن عادل نریمانی توانســت تــا در بخش 
نمایش نامه نویســی نیز مقام شایسته تقدیر را کسب کند و 
علی سلطانی فر از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، مقام 

شایسته تقدیر بخش شعر را به دست آورد.
کانون موســیقی باشگاه دانشــجویان نیز توانست در رشته 

موسیقی سنتی گروهی مقام شایسته تقدیر را کسب کند.
در بخــش طرح و ایده کانونی، کانــون نیکوکاری والعصر 
باشگاه دانشــجویان توانســت مقام برگزیده و کانون های 
سبزدیمن پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و فیلم و عکس 
دانشکده فنی کاسپین مقام شایسته تقدیر را به دست آوردند.
در رقابت برای انتخاب برترین کانون فرهنگی، هنری، دینی 
و اجتماعی دانشــجویان دانشگاه تهران در این دوره، کانون 
نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان توانست مقام برگزیده 
را به دست آورد. کانون های سبزدیمن پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی و رسانه باشگاه دانشجویان مقام شایسته تقدیر 

را در این بخش به دست آوردند.
در بخش جایزه مســئولیت اجتماعی، یادبود شهید حسین 
علی مرادی که برای نخستین بار اهدا شد، امیرحسین راحمی 
از دانشکده الهیات و معارف اسالمی به عنوان فرد برگزیده 
و کانــون خیریه حامی پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی 
نیز توانســت تا رتبه شایســته تقدیر این بخش را به دست 
آورد. این جایزه به یاد شهید حسین علی مرادی، دانشجوی 
جهادگر، مدرسه ســاز و فعال حوزه کانون های دانشجویی 
دانشــگاه های تهران و عالمه طباطبایی که در سال ۱3۹۸ به 
توفیق شهادت در این راه نائل شــد، به افراد و کانون های 
دانشــجویی که در حوزه مســئولیت اجتماعی فعالیت های 

ارزنده ای انجام می دهند، اهدا می شود.
گفتنی است نهمین جشــنواره رویش دانشگاه تهران، ویژه 
دســتاوردها و توانمندی های کانون هــای فرهنگی، هنری، 
دینی و اجتماعی دانشجویان دانشــگاه تهران، کار خود را 
از دی ۱3۹۹ شــروع کرد و در مجموع ۱70 اثر به ســامانه 
جشــنواره ارسال شــد که پس از طی مراحل پایش اولیه و 

داوری تخصصی نتایج آن اعالم شد.

برگزیدگان نهمین جشنواره رویش دانشگاه تهران اعالم شد
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سفیر پاکستان با رئیس دانشگاه تهران 
دیدار و گفت وگو کرد

نخستین کنفرانس زبان عربی و تمدن 
اسالمی در دانشگاه تهران برگزار شد

دکتر سید کاظم علوی پناه:
جهان باید بیشتر به پژوهش های حرارتی 

به ویژه سنجش از دور مادون قرمز 
حرارتی بپردازد

نشست استفاده از رمزهای یکتا جهت 
ایجاد دارایی های دیجیتال منحصر به فرد 

برگزار شد

بین المللیاخــــــــــــــــــــــبـــــار



 Civil Engineering Infrastructures" نشریه معتبر بین المللی 
Journal" با موضوع مهندســی و مدیریت زیرســاخت های 

عمرانی در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شد.
 Civil Engineering Infrastructures Journal "" نشــریه 
CEIJ(( از ابتدای سال 20۱3 آغاز به انتشار کرده و به صورت 
دو فصلنامه منتشر می شــود. این نشریه، به طور کلی مقاالت 
مرتبط با مهندسی و مدیریت زیرساخت های عمرانی را تحت 
پوشش قرار می دهد و شامل کلیه زمینه های مهندسی عمران از 
جمله مهندسی سازه و زلزله، مهندسی راه و ترابری، مهندسی 
پی و ژئوتکنیک، مهندســی آب و محیط زیســت، مدیریت 

ساخت و مصالح ساختمانی می شود.
نشریه )CEIJ( در طی هشت سال، ۱6 شماره و ۱6۹ مقاله از 
425 نویســنده از۱6کشور دنیا منتشر کرده و بیش از 600 نفر 
داور از ده ها کشــور مختلف داوری مقاالت را انجام داده اند. 
نرخ پذیرش مقاالت نشــریه برابر 2۹درصد اســت و در 2۹ 

دیتابیس مختلف ایندکس می شود.
همچنین از ۱6۹ مقاله منتشرشــده تاکنون تعداد نمایه شدن 

مقــاالت در WOS برابر 22۹، در Scopus برابر ۱۸0 و در 
Google Scholar برابر 3۸۹ مورد بوده اســت. این نشریه 
در تمامی ارزیابی های کمیســیون نشــریات وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در ســال های گذشته دارای رتبه A و 
+A بوده و از ســال 20۱6 و بعد از ســه ســال انتشار در 
لیســتWOS (ESCI)  ایندکس شده و از آوریل 202۱ نیز 
درخواســت آن برای نمایه شدن توســط Scopus پذیرفته 

شده است.
ساختار و ارکان نشریه از جمله اعتبار و فعالیت های سردبیر، 
هیأت تحریریه و ناشــر، ساختار و فرمت و کیفیت مقاالت و 
انتشــار به موقع با رعایت موازین و کیفیت داوری و اخالق 
حرفه ای، گستره جغرافیایی نویســندگان و تعداد نمایه شدن 
مقاالت در ایندکس های معتبر و کامل و استاندارد بودن سایت 
نشریه از اهم معیارهایی اســت که در پذیرش نشریه توسط 
اســکوپوس مؤثر بوده اند. طبق سیاســت اسکوپوس، پس از 
گذشت مدت زمان مشخص، در ارزیابی آینده نسبت به اعطای 

رتبه بندی (Q) به نشریه نیز اقدام خواهد شد.

دکتر پیتر الورل، رئیس اتحادیه بین المللی دانشــگاه های آسیا 
و اقیانوســیه با ارســال احکامی، رئیس و شش عضو هیأت 
علمی دانشگاه تهران را به عنوان عضو کمیته های تخصصی این 

اتحادیه منصوب کرد.
بر اساس این احکام دکتر محمود نیلی احمدآبادی به عنوان رئیس 
کمیته تخصصی تحوالت دیجیتال، دکتر عباس قنبری باغستان 
به عنوان عضو کمیته تخصصی ارتباطات، دکتر محمدحسین 
صراف زاده و دکتر محمدباقــر قهرمانی به عنوان عضو کمیته 
تخصصی کشوری، دکتر مهدی پورفتح به عنوان عضو کمیته 
تخصصی پژوهش و نــوآوری، دکتر عباس بازرگان به عنوان 
عضو کمیته تضمین کیفیت و دکتر سید امید فاطمی به عنوان 

عضو کمیته تخصصی تحوالت دیجیتال منصوب شده اند.
در احکام جداگانه ای که هفته گذشته با امضای دکتر پیتر الورل به 
دانشگاه تهران ارسال شده است، هرکدام از اعضا به مدت 3 سال 
به عنوان عضو کمیته های تخصصی AUAP منصوب شده اند. 
وی در این احکام اظهار امیدواری کرده است که اعضای کمیته ها 

بتوانند در جهت تقویت همکاری ها و معرفی بیشتر اتحادیه در 
کشورهای آسیا و اقیانوسیه تالش کنند.

گفتنی است اتحادیه AUAP از اتحادیه های معتبر دانشگاهی 
در آســیا و اقیانوسیه است که ریاست این اتحادیه نیز از سال 
۱3۹7 تا ۱3۹۹ برعهده دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 

دانشگاه تهران بود.
پیشنهاد تأســیس اتحادیه دانشــگاه های آســیا و اقیانوسیه 
)AUAP( در کنفرانسی صورت گرفت که 2۸ جوالی ۱۹۹5 
در دانشگاه سوراناری تایلند برگزار شد. از اهداف این اتحادیه 
می توان به حفظ و توســعه همکاری های فرهنگی، اجتماعی، 
اعتقاد به همکاری منطقه ای بین دانشگاه ها، توسعه اجتماعی- 

اقتصادی، توسعه منابع انسانی و درک متقابل اشاره کرد.
عالوه بر دانشــگاه تهران، دانشــگاه اصفهان، دانشــگاه های 
جامعه المصطفی )ص)، عالمه طباطبایی، الزهرا، علم و صنعت 
ایران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و پژوهشگاه پلیمر تبریز، نیز 

عضو این اتحادیه هستند.

نشریه علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شد

:AUAP از سوی رئیس اتحادیه
رئیس و شش عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته های تخصصی 

اتحادیه بین المللی دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه )AUAP( منصوب شدند
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ثبت »پوشش نانوکامپوزیتی برای آنتن انعکاسی و روش ساخت آن«
در مرکز ثبت اختراعات آمریکا توسط عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اختراع دکتر رهام رفیعی، دانشــیار دانشکده علوم و فنون 
نوین و مدیر آزمایشــگاه تحقیقاتــی کامپوزیت، با عنوان 
»پوشش نانوکامپوزیتی برای آنتن انعکاسی و روش ساخت 
آن« در مرکز ثبت اختراعات ایاالت متحده آمریکا، ثبت شد.
  (NANOCOMPOSITE COATINGدر اختراع حاضــر
 FOR ANTENNA REFLECTOR AND METHODS
(OF MAKING SAME، ترکیب پوشــش نانوکامپوزیتی 
مناســب و همچنیــن فرایند ســاخت آن بــرای آنتن های 

انعکاسی مخابرات ماهواره ای توسعه داده شده است.
پوشش مذکور که منجر به ایجاد رسانایی الکترومغناطیسی 
در آنتن می شــود؛ قابل اعمال بر روی آنتن های کامپوزیتی 
اســت. آنتن های کامپوزیتی در مقایســه با آنتن های فلزی 
نارسانا بوده، به علت وزن بســیار کمتر مورد استفاده قرار 
می گیرند. پوشــش مذکور که بر روی ســطح آنتن اعمال 
می شــود یک نانوکامپوزیت پلیمری اســت کــه از رزین 

پلیمری اپوکسی و ذرات نانوگرافین تشکیل شده است.
در ایــن اختراع، رزین اپوکســی اســتفاده شــده از منظر 
الکترومغناطیس نارســانا و ذرات گرافین اســتفاده شــده، 
گرافین غیرعامل دار شده اســت، بنابراین در فرایند توسعه 
داده شــده در این اختراع، نیازی به انجام عملیات شیمیایی 

بر روی گرافین نیست. استخراج کسر وزنی مناسب گرافین 
و همچنیــن فرایند منحصر به فرد افــزودن، تفرق و توزیع 
گرافین در داخل رزین اپوکســی برای رســیدن به هدایت 
الکترومغناطیسی مناسب و موردنظر؛ ابتکارهای اصلی این 
اختراع است. همچنین ضخامت مناسب پوشش توسعه داده 
شده برای باند فرکانسی مورد نظر در این اختراع بر اساس 

میزان گرافین افزوده شده به رزین استخراج شده است.
تفاوت اصلی اختراع حاضر با روش های مشــابه در استفاده 
از نانوگرافین غیرعامل دار شده در مقایسه با گرافین عامل دار 
شده و یا نانولوله کربن از یک طرف و استفاده از رزین کاماًل 
نارسانا به عنوان رزین مناسب برای کاربرد سازه ای از طرف 
دیگر است. نحوه افزودن گرافین و ماده سخت کننده به رزین 
پلیمری و توزیع گرافین در دو مرحله مهمترین عامل تمایز 

این اختراع با سایر شیوه های توسعه داده شده است.
این اختراع با حمایت صندوق حمایت از پژوهشــگران و 
نــوآوران ثبت شــده و فرایند آن ۱4 ماه از ابتدای ارســال 

درخواست به طول انجامیده  است.
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین 
دانشــگاه تهران در سال ۱3۹0 توســط دکتر رهام رفیعی 

راه اندازی و فعالیت پژوهشی خود را آغاز کرد.
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دکتر ســید کاظم علوی پناه، عضو هیأت علمی دانشــکده 
جغرافیای دانشــگاه تهــران، در 5۸ امین نشســت کوپوس 
خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به پژوهش های حرارتی، 

به ویژه سنجش از دور مادون قرمز حرارتی شد.
دکتر سید کاظم علوی پناه در سخنانی با عنوان »کاربردهای 
حال حاضــر و آینده داده های ســنجش از دور حرارتی در 
مطالعات گرمایش جهانی« در 5۸ امین نشست کوپوس که به 
صورت مجازی در اتریش برگزار شد، سخنان خود را حول 

سه محور ارائه داد.
اســتاد دانشــکده جغرافیای دانشــگاه تهران در محور اول 
ســخنرانی خود به نقش حرارت، از پیدایش جهان تا مرگ 
جهان، پرداخت و بیان داشت که هیچ پدیده یا تغییری اعم از 
فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و حتی احساس بدون تغییر در 
حــرارت و دما امکان ندارد. از این رو، جهان باید به موضوع 
پژوهش هــای حرارتی به ویژه ســنجش از دور مادون قرمز 

حرارتی بیشتر بپردازد.
دکتر علوی پناه در ادامه حرارت را شــاخصی از هوشمندی 
جهان دانست و هوشمندی را هرگونه عکس  العمل حرارتی 
در برابر عمل دانســت و افــزود: مهم ترین ویژگی حرارت 
آن اســت کــه از راه دور هم می توان حــرارت و دما را با 
ســنجنده های مادون قرمز حرارتی ازجمله ماهواره ها مورد 

بررسی و اندازه گیری قرارداد.
دکتر علوی پناه در محور پایانی ســخنان خود خاطرنشــان 

ســاخت که داده های ســنجنده های ماهواره ای در مناطقی 
که دمای سطح زمین خیلی باالســت رفتارهای متفاوتی در 
برآورد دما نشان می دهد که این میزان اختالف برای چندین 
منطقه بیابانی خاورمیانه و به ویژه برای بیابان لوت بسیار حائز 

اهمیت است.
بر همین اســاس، وی تاکید کرد که بر اساس پژوهش های 
انجام شده، بیابان لوت ایران مکانی مناسب برای کالیبره کردن 
سنجنده های مادون قرمز حرارتی ماهواره ای بر روی سطوح 
خاص اســت و به دانشمندان و سازمان های مرتبط از جمله 

ناسا پیشنهاد همکاری روی این موضوع را ارائه داد.
الزم به یادآوری است که 5۸ مین نشست تخصصی کوپوس 
از روز دوشنبه ۱۹ آوریل آغاز شد و پس از یک هفته، در روز 

2۸ آوریل به کار خود پایان داد.
کوپوس زیر کمیته علمی-فنی کمیته »اســتفاده صلح آمیز از 
 (COPUOS-United »فضای ماورای جو سازمان ملل متحد
(Nations است که همه ساله در اتریش برگزار می شود و در 
آن متخصصان منتخب و برجسته از کشورهای مختلف جهان 

دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را ارائه می کنند.
دکتر علوی پناه و گروه سنجش از دور و ج. آی. اس دانشکده 
جغرافیای دانشگاه تهران عالوه بر مناطق بیابانی، پژوهش های 
کاربردی دیگری نیز بــر روی موارد حرارتی به ویژه جزایر 
حرارتی شهرها و تغییر اقلیم و گرمایش جهانی انجام داده اند 

که می تواند مورد استفاده محققین دیگر کشورها قرار گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ۵۸ امین نشست کوپوس

دکتر سید کاظم علوی پناه:

جهان باید بیشتر به پژوهش های حرارتی به ویژه سنجش از دور 
مادون قرمز حرارتی بپردازد
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همایش بین المللی »ایران و لهســتان بین دو جنگ جهانی« با 
همکاری دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران و 

سفارت لهستان در ایران و به صورت مجازی برگزار شد.
همایش بین المللی »ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی« توسط 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با همکاری سفارت لهستان 
در ایران در روزهای 25 و 26 فروردین به صورت مجازی در 

پلتفرم زوم برگزار شد.
در ابتدای همایش دکتر گودرز رشتیانی، دبیر همایش، گزارش 

مختصری از مراحل برنامه ریزی و اجرای همایش ارائه داد.
در ادامه دکتر کریمی دوستان، رئیس دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی، ضمن خوشامدگویی و افتتاح همایش، تاریخچه ای از 
روابط علمی دانشــکده ادبیات و علوم انسانی با دانشگاه های 
لهســتانی از جمله تفاهم نامه همکاری با دانشگاه کراکوف، 
برگزاری سه همایش در ســال های گذشته و میزبانی از چند 

استاد و دانشجوی لهستانی اشاره کرد.
ماچئی فایوکوفســکی، ســفیر لهســتان در ایران، نیز ضمن 
سپاسگزاری از کمیته علمی همایش و دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی به اهمیت تاریخی روابط دو کشور اشاره کرد و گفت: 
تشکیل جمهوری دوم لهستان بعد از جنگ جهانی اول دوره 
مهمی در تاریخ لهستان اســت و امیدوارم تا در این همایش 
پرتو جدیدی بر مطالعات روابط دو کشور در سال های ۱۹3۹-

۱۹۱۸ افکنده شود.
در ادامه نشست دکتر اقبال بنمان زارچ، نماینده وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی ایران، ضمن ارائه گزارش اسنادی از روابط 
دو کشور، به بسترهای مناسب موجود برای گسترش مناسبات 

دو جانبه اشاره کرد.
ســپس دکتر پیسارســکی، مدیر دپارتمان استراتژی سیاست 
خارجی وزارت خارجه لهستان، در سخنرانی با عنوان پویایی 
ژئوپلیتیک در اروپا در پی جنگ بزرگ، شانس و چالش های 
سیاست خارجی لهســتان به اهمیت این دوره تاریخی برای 

حفظ هویت لهستان پرداخت.
در همایش بین المللی »ایران و لهســتان بین دو جنگ جهانی« 
چهار نشست در قالب پنل های تخصصی نیز برگزار شد که به 
مناسبات دو کشور در بین دو جنگ جهانی اختصاص داشت.

در نشستی با عنوان »روابط دو جانبه«، دکتر الکسندر واشیلفسکی 
از دانشــگاه کراکوف، دکتر الهام ملک زاده از پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، علیرضا دولتشاهی از موزه و مرکز 
اسناد ملک و دکتر گودرز رشتیانی به روابط دو کشور در میان 

دو جنگ جهانی پرداختند.

در نشست دوم با عنوان »ایران و لهستان در بستر ژئوپلیتیک« 
دکتر علی شهیدی از دانشگاه تهران، دکتر حامد کاظم زاده از 
دانشگاه اوتاوا، دکتر علی مسگر و دکتر علی کالیراد از دانشگاه 
تهران به بررسی شرایط جهانی مؤثر بر روابط ایران و لهستان 

در این دوره زمانی پرداختند.
در نشســت ســوم با عنوان »ایرانیان و لهستانی ها؛ مطالعات 
و ادراک مشــترک« دکتر پیتر کُودُکوسکی از دانشگاه ورشو، 
بهاره زرگری، دانش آموخته دانشگاه تهران، دکتر ستانیسواف 
یاشکوفسکی، دانشگاه ورشو، جمال پیره مرد از دانشگاه تهران 

به زوایای دیگری از روابط دوجانبه ایران و لهستان پرداختند.
در نشســت پنجم با عنوان »تبادالت فرهنگی ایران و لهستان« 
دکتر زائور قاســموف از دانشــگاه بن، علیرضا عســگری از 
دانشگاه شهید بهشتی، حمیده داداشی از پژوهشگر آزاد، دکتر 
سعید ماخانی از پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران به مهم ترین 
جریانات فرهنگی روابط دو کشــور بیــن دو جنگ جهانی 

پرداختند.
در نشســت پایانی کــه به صــورت میزگرد برگزار شــد، 
ماچئی فایوکوفسکی، سفیر لهســتان، عبدالمجید اسکندری، 
مدیرکل همکاری های بین المللی دانشگاه تهران، دکتر حسن 
فاضلی نشلی، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران و دکتر حامد 
کاظم زاده، دانشــگاه اتاوا، به جمع بندی همایش و نیز بررسی 
چشــم اندازها و زمینه هــای همکاری بین دانشــگاه تهران و 

دانشگاه های لهستان پرداختند.
دکتر فاضلی ضمن اشــاره به همکاری گروه باستان شناسی با 
آزمایشگاه باستان شناسی دانشگاه ورشو، خواستار حمایت های 

بیشتری از پژوهش های باستان شناسی مشترک شد.
سفیر لهستان نیز ضمن ارزیابی موفقیت آمیز برگزاری همایش و 
اظهار خرسندی از گفت وگوهای علمی، آمادگی خود را برای 

حمایت از روابط دانشگاهی دو طرف اعالم کرد.
در آینده نزدیک کتــاب مجموعه مقاالت همایش بین المللی 

»ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی« منتشر خواهد شد.

همایش بین المللی ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی برگزار شد
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نخســتین کنفرانس زبان عربی و تمدن اسالمی با مشارکت 
دانشــگاه کوفه، دانشگاه بین المللی ســلیمان ترکیه، منتدی 
اللغۀ العربیۀ و آداب ها، دانشــگاه الزهرا و دانشــگاه ادیان 
و مذاهب فروردین ماه ۱400 در پردیس فارابی دانشــگاه 

تهران برگزار شد.
این کنفرانس بین المللی هم زمان در دانشگاه تهران، دانشگاه 
کوفه عراق و دانشــگاه بین المللی سلیمان ترکیه، 23 تا 25 

فروردین۱400، به صورت مجازی برگزار شد.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، که به 
صورت ویدئو کنفرانس در این مراســم شرکت داشت، با 
قدردانی از پردیس فارابی دانشگاه تهران برای برگزاری این 
کنفرانس بین المللی، گفت: این همایش در به روزرسانی و 
احیای ارتباطات علمی بین المللی در حوزه تمدن اسالمی با 
محوریت زبان عربی به عنوان رسانه منطقه ای جهان اسالم 

و به ویژه زبان وحی، اهمیت ویژه ای دارد.
دکتر علی رضا محمد رضایی، رئیس پردیس فارابی دانشگاه 
تهــران، نیز در روز نخســت و در آئیــن افتتاحیه، ضمن 
عرض خیر مقدم به اســاتید و دانشجویان ایرانی و اساتید 
و دانشــجویان بین المللی و با قدردانی از دست اندرکاران، 
برگــزاری این کنفرانس، هدف از برگزاری این کنفرانس را 
ایجاد هم افزایی علمی و فرهنگی از طریق تبادل تجربیات 
میان دانشگاه های جهان اسالم و به ویژه توسعه ارتباطات و 
تعامالت اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی در این 

حوزه دانست.

دکتر یاسر لفتۀ حسون، رئیس دانشگاه کوفه، دیگر سخنران 
آئین افتتاحیه بود که درباره نقش زبان عربی در شکل گیری 
تمدن اسالمی در حوزه های علمی و فرهنگی به عنوان مؤلفه 

اتحاد و حلقه اتصال مسلمانان به ایراد سخن پرداخت.
دکتر مصعب جمل، رئیس دانشــگاه بین المللی ســلیمان، 
نیز در مراســم افتتاحیه در ســخنانی، زبــان عربی را زبان 
ریشــه داری دانســت و گفت: این زبان، زبان قرآن است و 
زبان اهل بهشت اســت و نیز زبان اهل دانش است؛ چون 
اسالم زبان عربی را زبان رسمی عبادت و تجارت و اصول 

دین و قوانین جامعه معرفی کرده است.
در ایــن مراســم همچنین دکتر ناصر قاســمی، دبیر علمی 
کنفرانس، با ارائه گزارشــی از کنفرانس، گفت: در آســتانه 
برگــزاری کنفرانس بیش از 200 مقاله داخلی و خارجی به 
دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که پس از پایان مرحله داوری 
و نقد علمی، ۱50 مقاله داخلی و خارجی پذیرش شــد که 

در سه روز برگزاری ارائه خواهند شد.
همچنین، دکتر ســید سعید منتظری، دبیر اجرایی کنفرانس، 
به ارائــه جزئیات و نحوه برگزاری نشســت ها و پنل های 
تخصصی و شــیوه ارائه آنالین مقــاالت و چاپ مقاالت 

پذیرفته گزارش مختصری ارائه داد.
در روز نخست، میهمان ویژه جلسه علمی افتتاحیه کنفرانس، 
دکتــر محمد علی آذرشــب، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
تهران، درباره نقش تمدن ســاز زبان عربی در شکل گیری و 

شکوفایی تمدن اسالمی به ایراد سخن پرداخت.

نخستین کنفرانس زبان عربی و تمدن اسالمی در دانشگاه تهران برگزار شد
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با هدف توسعه همکاری های علمی

سفیر پاکستان با رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفت وگو کرد

رحیم حیات قریشی، ســفیر پاکستان در ایران، در دیدار با 
دکتر محمــود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، با 
استقبال از ایده تبادل دانشــجو، خواستار توسعه همکاری 

دانشگاه تهران با دانشگاه های پاکستان شد.
رئیس دانشــگاه تهران، با معرفی رشــته ها و پردیس های 
مختلف دانشگاه تهران گفت: »حدود 60 درصد رشته های 

این دانشگاه در مقاطع تحصیالت تکمیلی ارائه می شوند«.
وی با اشــاره به ظرفیت و توانمندی های دانشگاه تهران در 
برخی رشــته های خاص نظیر نفت، انرژی و بیوتکنولوژی 
پیشــنهاد انجــام پروژه های مشــترکی در ایــن زمینه ها با 

دانشگاه های پاکستان را داد.
رئیس دانشــگاه تهران همچنین به زیرســاخت های عظیم 
آموزش از راه دور دانشــگاه تهران در دوران کرونا اشــاره 
کرده و گفت که کالس های فراوان دانشــگاه در این دوران 

بدون تعطیلی با سیستم آموزش از راه دور برگزار شدند.
دکتر نیلی احمدآبادی پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
را یکی از واحدهای فعال و مورد توجه دانشــگاه دانست 
و از سفیر پاکستان درخواســت کرد تا از ظرفیت های این 

پارک بازدید کنند.
در ادامه دکتر نیلی احمدآبادی به تعداد دانشجویان پاکستانی 
در دانشگاه تهران هم اشاره و آمادگی دانشگاه تهران را برای 
پذیرش دانشجویان بیشتر بخصوص در مقاطع تحصیالت 

تکمیلی اعالم داشت.
در این جلســه سفیر پاکســتان نیز ضمن ابراز خرسندی از 
حضورش در دانشگاه بزرگ تهران، داشتن زیرساخت های 
آموزش الکترونیک را در این دانشــگاه ستودنی دانست و 
همچنین از ایده تبادل دانشجو نیز استقبال کرد. وی همچنین 
با ابراز تشــکر از دانشگاه تهران در خصوص همکاری های 
قبلی با دانشگاه های پاکستان، به برگزاری مشترک کنفرانس 
ایران و کشــمیر با همکاری دانشــکده زبان هــا و ادبیات 

خارجی دانشگاه تهران اشاره کرد.
در این دیدار همچنین دکتر محمدحسین صراف زاده، معاون 
بین الملل دانشــگاه در ســخنانی به حضور 56 دانشجوی 
پاکستانی در دانشگاه تهران طی سال های گذشته اشاره کرده 
و افزود که از این تعداد ۱4 نفر در حال حاضر مشــغول به 

تحصیل در رشــته های مختلف می باشند که همگی بورسیه 
هستند. وی این تعداد را بسیار کم ارزیابی و ابراز امیدواری 
کرد با انعقاد قرارداد جدید با دانشــگاه های برتر پاکســتان 
در زمینه جذب دانشــجوی پاکستانی نیز تعداد دانشجویان 

پاکستانی در دانشگاه تهران افزایش یابد.
معاون بین الملل دانشــگاه همچنین با پیشــنهاد طرح اعطا 
مدرک مشــترک، از دانشجویان پاکســتانی خواست تا در 

قالب این طرح وارد دانشگاه تهران شوند.
در این جلســه همچنین درباره تأمین استاد و منابع علمی 
الزم، ارائه بورس برای دانشــجویان زبــان و ادبیات اردو 
در دانشــگاه تهران از سوی سفارت پاکستان، اهدای کتاب 
به گروه زبان و ادبیات اردو از ســوی ســفارت پاکستان و 
راه اندازی اتاق مطالعات پاکســتان در دانشــکده زبان های 

دانشگاه تهران بحث و تبادل نظر شد.
همچنین موضوع گســترش دیپلماســی علمــی به منظور 
گسترش روابط با دانشگاه ها مطرح شد که با استقبال سفیر 

پاکستان مواجه شد.
در پایان رئیس دانشگاه تهران از سفیر پاکستان دعوت کرد 
تا در حوزه تخصصی خودشان )علوم سیاسی( در دانشگاه 
تهران ســخنرانی کنند. رئیس دانشگاه تهران در این دیدار 
کتاب »مهندســی 5000 ســاله ایرانی« را به سفیر پاکستان 

اهدا نمود.
گفتنی است خانم عنبرین گلجامس، وابسته فرهنگی و خانم 

زید طیب عباسی رایزن نیز در این دیدار حضور داشتند.
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بــا هدف اجــرای سیاســت های همــکاری علمی 
بین المللــی آموزش عالی کشــور در ایــام کرونا و 
مؤسســه حقوق  بین المللی  فعالیت های  گســترش 
تطبیقی، نشست »استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد 
دارایی های دیجیتال منحصر به فرد« 27 اردیبهشــت 
۱400، با حضور پروفسور شف فان ارپ، به صورت 

وبینار برگزار شد.
پروفسور شــف فان ارپ، اســتاد بازنشسته حقوق 
مدنی و حقوق خصوصی دانشگاه ماستریخت هلند 
و متخصص مبانــی تطبیقی حقوق مالکیت در کامن 
لو، اروپا و هلند است و قضاوت در دادگاه استیناف 
شهر ســرتوخن بوس هلند از جمله سوابق قضایی 

ایشان محسوب می شود.
در بخش اول این نشســت که اختصــاص به ارائه 
استاد داشت، پروفسور ارپ ابتدا به بررسی تاریخچه 
تحول و تکامل نظام ثبت امالک پرداخت. ســپس بر 
مبنای فناوری های نوینی همچون بالک چین، هوش 
مصنوعی، اینترنت اشــیا و… از ظهــور نظام نوین 
ثبت مجــازی پرده برداری کــرد و چگونگی ارتباط 
آن با سیســتم ثبت امالک و نظام مالکیت اراضی و 
امالک را مورد بررسی قرار داد. وی سپس با بررسی 
ریســک های موجود در اســتفاده از این نظام نوین 

راهکار هایی برای مدیریت آنها ارائه داد.
در بخش دوم پروفســور ارپ در حدود سی دقیقه 
پاسخگوی پرسش های حاضران در جلسه به صورت 
شفاهی )اتصال میکروفون( و کتبی )درج در کامنت( 
بود. بر اســاس آماری که مؤسسه حقوق تطبیقی در 

اختیار دارد در این نشســت تخصصی حدود ۸0 نفر 
از اســتادان، دانشــجویان و عالقه مندان به مباحث 

حقوقی شرکت داشتند.
پروفســور ارپ، در گذشــته رئیس مؤسسه حقوق 
تطبیقی هلند، ســردبیر مجله اروپایی حقوق تطبیقی، 
ســردبیر مجله حقوق مالکیت اروپا و عضو مؤسسه 
حقوق آمریکا بوده است. این حقوقدان آثار متعددی را 
به رشته تحریر درآورده است که از جمله آنها می توان 
 Cases, Materials and Text on Property Law: به
 Ius Commune Casebooks for the Common Law
 The Future of European ،20۱2 چاپ of Europe
 Ius چاپ 20۱2 و دوره چهار جلدی Property Law
 Commune Casebooks for the Common Law
of Europe چاپ 20۱۹ اشــاره کرد. ایشان هم اکنون 
دبیر کل انجمــن بین المللی علوم حقوقی (IALS) و 
ناظر کارگروه های فناوری اطالعات و حقوق مؤسسه 

حقوقی اروپا (ELI) است.

با هدف اجرای سیاست های همکاری علمی بین المللی

نشست استفاده از رمزهای یکتا 
جهت ایجاد دارایی های دیجیتال منحصر به فرد برگزار شد
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مــاه نــوشــــت

ماه نوشتی از رخدادهای فروردین 
دانشگاه تهران

ماه نوشتی از رخدادهای اردیبهشت 
دانشگاه تهران



شرط خرد است اینکه اندر هر کار
از تجربه های خود شوی برخوردار

دانشگاه تهران، پشتکار، کوشش و کامیابی به هم گره خورده اند 
و تاریخ دانشگاه، سرشار از پویایی، اخبار خوش و تجربه هایی 
اســت که نمی توان از آن ها گذر کرد. سال ۱400 آغاز شد و 
سال ۹۹ به پایان رسید، اما این سال نیز اندوخته های فراوانی را 
به ارمغان آورد. در همین راستا، روابط عمومی دانشگاه تهران 

گزارش هایی را در ماه فروردین منتشر کرده است:

 سلســله گزارش های عملکرد دانشگاه تهران 
منتشر شد

با هدف شفاف سازی و اطالع رسانی اقدامات و فعالیت های 
صورت گرفته در دانشگاه تهران در سال ۱3۹۹، روابط عمومی 
دانشگاه از طریق سلســله گزارش هایی، »گزارش عملکرد« 
واحدها را منتشــر کرده اســت. در بخش اول این گزارش، 
سیاســت ها و اقدامات کالن دانشــگاه در شــرایط ناشی از 
اپیدمی کرونــا و در بخش دوم نیز گزارش عملکرد بیش از 
30 واحد بزرگترین نهاد دانشگاهی کشور روایت شده است.

 جوهر علم همچو زر باشد
که چو شد کهنه تازه تر باشد

 اخبار توسعه سال ۹۹ را در »نوروزنامه« بخوانید
گاهی سلســله رویدادهای تاریخی منجر به توسعه می شود و 

گاهی نیز بزنگاه های توسعه، تاریخ ساز می شوند. آنچه در این 
»نوروزنامه« مورد توجه قرار گرفته، »اخبار توسعه« مربوط به 

تحوالت، رویدادها و وقایع دانشگاه تهران در سال ۹۹ است.
 روزشمار تاریخی دانشگاه تهران ویژه سال ۱400 منتشر شد
این روزشمار تاریخی حاوی فرازهای مهمی از تحوالت و 
دستاوردهای علمی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
در دانشــگاه تهران از ابتدای تأسیس تاکنون است که اداره 

کل روابط عمومی آن را تدوین و منتشر کرده است.
همچنین دکتــر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه 

تهران، در پیامی آغاز سال ۱400 را تبریک گفت.
 بحران کرونا فقط یک موضوع پزشکی نیست.

 دانشــگاه ها در حوزه هــای مختلف آمادگــی کمک به 
مدیریت بحران کرونا را دارند.

 در ســی ویکمین اجالس رؤسای دانشــگاه های بزرگ 
کشــور، رئیس دانشــگاه تهران، ضمن قدردانــی از کادر 
درمــان گفت: »کرونا فقط یک رویکرد پزشــکی نیســت، 
بلکه موضوعی اســت که به شدت با حوزه علم، فرهنگ و 
سیاست ارتباط دارد و برای مدیریت بهتر الزم است از همه 

ظرفیت ها استفاده شود«. 

 ز دانش بود جان و دل را فروغ
 در برنامــه ای بــا حضور معاون علمــی و فناوری رئیس 
جمهوری، چندین طرح فناورانه در دانشگاه تهران افتتاح شد.

ماه نوشتی از رخدادهای فروردین دانشگاه تهران

بهــار از راه رســید و دانشــگاه تهران، 
فروردینی پرارمغان را پشت سر گذاشت. 
در ماه نوشــت فروردین، مهراوه تقی زاده، 
دانشکده  ارتباطات  کارشناسی  دانشجوی 
علوم اجتماعــی، اخبار و رویدادهای این 

ماه را برایتان روایت می کند. 
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اما در پس این طرح ها، تالش و تفکر نهفته است. به همین 
جهت روابط عمومی دانشــگاه تهران عــالوه بر خروجی 
فرایندها، بــر حلقه های اولیه این فرایندها، یعنی ســطوح 
ایده پردازی و تمامی مســیرهایی که این ایده ها در دانشگاه 

تبدیل به خروجی می شوند نیز، توجه کرده است.
 در گفت وگوهــای فروردین مصاحبــه با دکتر عطاملک 
قربان زاده، مسئول آزمایشــگاه تحقیقات لیزری؛ دکتر زهرا 
نقش، مســئول مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم 
تربیتی؛ گفت وگو با مهندس میرســهیل، مسئول راه اندازی 
طرح ملی تولید موتور سه سیلندر کم مصرف یورو 6؛ دکتر 
شیرین محمدخان، مسئول مرکز نوآوری دانشکده جغرافیا 
و دکتــر وحید اصفهانیــان، مجری آزمایشــگاه ملی قوای 

محرکه پیشرفته را از سایت دانشگاه بخوانید.
 

 هر مرادی را به همت می توان تسخیر کرد
 Civil« بین المللــی  معتبــر  نشــریه  مــاه،  ایــن  در   
بــا   »Engineering Infrastructures Journal
موضوع مهندسی و مدیریت زیرساخت های عمرانی نیز در 

پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شد.

 دانشگاه تهران به جمع پنج دانشگاه برتر جهان در حوزه 
نوآوری، طراحی و آزمون انواع قوای محرکه پیوست.

 همچنین به همت پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، 
سیستم تماس بومی  iWin، جایگزین رقبای خارجی خود 
شــد و همچنین »دستگاه پایا« برای درمان زخم پای دیابتی 
ســاخته و تجاری سازی چهار نسل از دستگاه نوار قلب نیز 

محقق شد.
 برگزیدگان مســابقه ارائه ســه دقیقه ای پایان  نامه، ویژه 
دانشــجویان و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و 

دکتری در دانشگاه تهران هم معرفی شدند.

 ۱۲۸ مین شماره نشریه »مدت« منتشر شد
 محتوای این شماره نشــریه »مدت« شامل هشت بخش 
اصلی است که به ترتیب »گزارش های خبری«، »مصاحبه ها«، 

»معرفی پایان نامه ها«، »تجارب زیسته دانشجویان خارجی«، 
»اخبار داخلی«، »اخبار بین المللی«، »ماه نوشت ها« و »اخبار 

و گزارش های انگلیسی« را شامل می شود.

 نشــریه علمی دانشجویی »گیاه پزشــک«، نشریه علمی 
دانشــجویی ترویج و آموزش کارآفرینی در کشــاورزی، 
نشریه علمی دانشجویی دامِستیک، کتاب »درس آموخته ها 
و تجارب دانشــمندان برتر در توســعه همکاری با جامعه 
و صنعت« و همچنین خبرنامه زمســتان دانشکده مطالعات 

جهان نیز منتشر شدند.
 

 نیست آب حیات جز دانش 
نیست باب نجات جز دانش

 گزارش های نهایی »هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها« 
منتشر شد و عالقه مندان به مطالعه این گزارش ها می توانند 
بــا مراجعه به ســامانه اینترنتی هیأت ویــژه گزارش ملی 

سیالب ها این گزارش ها را دریافت و مطالعه کنند.
 یکی از مهمترین مأموریت های محوله به دانشگاه تهران، 
مأموریت تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی سیالب های ۹۸-
۹7 اســت که پس از حدود یک ســال فعالیت، با ارائه سه 
گزارش کالن، ۱5 گزارش کارگروه ها و بیش از 70 گزارش 

موضوعی به کار خود پایان داد.
 در مصاحبه هــای فروردیــن، گفت وگو بــا دکتر هادی 
خانیکی، رئیس کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی؛ 
دکتر محمود شــفاعی بجســتان، رئیس کارگروه مهندسی 
رودخانه؛ دکتر حســن احمدی، رئیس کارگروه کشاورزی 
و منابع طبیعی هیئت ویژه گزارش ملی ســیالب ها و دکتر 
غالمرضا زهتابیان دبیر این کارگروه؛ دکتر بهلول علیجانی، 
رئیس کارگروه اقلیم شناسی و دکتر محمدرضا ذوالفقاری، 
رئیس کارگروه مدیریت ریسک و بیمه هیأت ویژه گزارش 

ملی سیالب ها را در سایت دانشگاه مطالعه کنید.
 

 سری به اخبار حوزه بین الملل بزنیم
 همایش بین المللی ایران و لهســتان بین دو جنگ جهانی 
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برگزار شد.
 دانشــکده مطالعات جهــان با همــکاری انجمن ایرانی 
مطالعات جهان، سلســله نشســت های مجازی »همه گیری 
کرونــا و تحوالت جهانی در عصر کرونا و پســاکرونا« را 

برگزار کرد.
 اولین جلسه مشــاوران بین الملل دانشگاه در سال ۱400 
بــا تمرکز بر معرفی تحــوالت روابط عمومی و تأثیر آن بر 

فعالیت های بین المللی دانشگاه برگزار شد.
 مســئوالن دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران با هیأت 

اعزامی دانشگاه کوفه دیدار و گفت وگو کردند.
 اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسالمی در 
پردیس فارابی، برگزار شــد. وبینار مشترک دانشگاه تهران 
و دانشــگاه پتسبرگ آمریکا پیرامون فلســفه علم و وبینار 
مشترک فلسفه موسیقی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل 

کانادا برگزار شد.
 همچنین گفت وگو با دکتر قادر قربانی اصل، رایزن علمی 
و فناوری جمهوری اســالمی ایران در اروپا، در خصوص 
اهمیت توســعه علمی و روابط علمی بین المللی را نیز در 

پایگاه خبری-تحلیلی دانشگاه تهران بخوانید.
 

 چند خبر کوتاه از دانشگاه تهران
 فرصت ارسال آثار به »جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و 
عکس دوران کرونا؛ فرصت ها و چالش ها« ویژه دانشگاهیان 

دانشگاه تهران تا 3۱ اردیبهشت ماه تمدید شد.

 اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری موزه های دانشگاه 
تهران در سال جدید برگزار شد.

 سامانه اشتراک گذاری فایل های حجیم راه اندازی شد.
حوزه مقاومت بســیج کارکنان شــهدای دانشگاه تهران به 
مناســبت روز ارتش جمهوری اســالمی ایران، از نیروی 

پدافند هوایی تقدیر کرد.
 حمیدرضا ملی به عنوان مدیرکل جدید حراست دانشگاه 
معرفی و از زحمات دکتر حســن یدایی در دوره مدیریت 
این اداره کل قدردانی شد. همچنین دکتر محمدرضا حاتمی، 

رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شد.

 تور مجازی 360 درجه باغ موزه نگارستان در قالب زبان 
فارسی و انگلیسی راه اندازی شد.

 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سال ۱3۹۹ نزدیک 
به ۱0750 زمین لرزه را ثبت کرد.

 وبینار عید نوروز و هویت ملی و دینی ایرانیان، نشست ابعاد 
فنی بخش پایین دستی صنعت نفت و نقش آن در مناسبات 
حقوق انرژی، کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی و جلسه 

وبیناری با فعاالن تشکل های دانشجویی برگزار می شود.
 داوطلبان شــرکت در انتخابات شــورای صنفی دانشگاه 
تهران می توانند از یکم تا ســوم اردیبهشت ماه ۱400 ثبت 

نام کنند.
بنیاد حامیان دانشــگاه تهران و بنیاد علمی آموزشی قلم چی 
از انجمن های علمی و نشــریات دانشجویی دانشگاه تهران 

حمایت می کنند.
 

 همت عالی است در سرهای ما
 به مناســبت روز ملی منابع انسانی، یادداشت دکتر روح 
اهلل نصرتی، عضو هیأت علمی دانشــکده علوم اجتماعی و 

مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران را بخوانید.
افــزون بر آن، مصاحبه با دکتــر فتح اله پورفیاض، برگزیده 
بخش مؤلفان مقاالت یک درصد جشنواره بین الملل دانشگاه 
)ســال ۹۹( و عبدالمجید اسکندری، مدیرکل همکاری های 
بین الملل دانشگاه و همچنین معرفی پایان نامه دکتر کرامت 
ورزدار با موضوع »جایگاه معرفت شناختی گزاره های اولی: 

بررسی تطبیقی آرا ارسطو و فارابی« را از دست ندهید.
 خیابان های اطراف دانشــگاه تهران نیز به نام مشــاهیر و 

مفاخر این دانشگاه نام گذاری شد.
 دانشــگاه تهــران در ایــن یک مــاه، همچون گذشــته 
رویدادهای زیادی را شــاهد بود. برخــی از آنها هم برای 
آینده برنامه ریزی شــده اند که امیدوارم فرصت حضور در 

آنها را از دست ندهید. مهم ترین آنها:
• اولین جشــنواره ترویج مســئولیت پذیری اجتماعی در 

دانشگاه تهران.
• هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران با هدف تجلیل 
از اعضــای هیأت علمی برگزیده، پیشکســوتان، مدیران و 

کارشناسان برتر حوزه آموزش.
• هفتمین دوره  مسابقه ســخنرانی های ترویجی با موضوع 

آزاد )دلتا(.
• اولیــن دوره ســخنرانی های چالشــی - علمی در حوزه 

)HSE TALK(. بهداشت، ایمنی و محیط زیست
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ماه نوشتی از رخدادهای اردیبهشت دانشگاه تهران

 طرح »دانشــگاه بدون دخانیات« در دانشگاه 
تهران وارد مرحله اجرایی شد

 دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه در ایران است که 
طرح »دانشگاه بدون دخانیات« را به صورت مدون تصویب 
کرده و در حال اجرای آن اســت. با توجه به اهمیت مقوله 
»مسئولیت اجتماعی« دانشگاه ها و پیشگامی دانشگاه تهران 
در این حوزه به عنوان یک دانشــگاه نسل چهارمی، انتظار 
مــی رود این طــرح به عنوان یک الگوی ملــی مورد توجه 
قرارگرفته و گامی مؤثر در فرهنگ سازی در زمینه کاهش و 

کنترل مصرف دخانیات داشته باشد.

 اگر در جهان نَبود آموزگار
شود تیره از بی خرد روزگار

 آمــوزش همچنان مهم تریــن و باارزش تریــن فعالیت 
دانشگاه ها محسوب می شود.

هشــتمین جشنواره آموزش دانشــگاه تهران برگزار شد و 
رئیس دانشگاه تهران گفت: »مسأله ای که دانشگاه را از سایر 
نهادها متمایز می کند،همین حوزه آموزش اســت «. معاون 
آموزشی دانشگاه نیز اعالم کرد که ۸0 درصد دانشجویان از 

کیفیت آموزش در دانشگاه تهران رضایت دارند. 
این جشنواره با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

 ما برای وصل کردن آمدیم
 خواندنی هایی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

روابط عمومی خاستگاه اصلی تحوالت سازمانی و بسترساز 
پویایی، ارتباطات دوســویه، تفاهم و تعامل هدفمند است. 
نشســت مدیران روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری 26 اردیبهشــت ۱400 برگزار شد. در این نشست، 
دکتر ســعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
و اســتاد تمام گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانشگاه و 
دکتر عباس قنبری باغستان، مدیرکل روابط عمومی و عضو 
هیأت علمی گروه آموزشــی ارتباطات اجتماعی دانشــگاه 

تهران، به صحبت در حوزه روابط عمومی پرداختند.
 دکتــر مهــدی منتظر قائــم، عضو هیــأت علمی گروه 
ارتباطــات و دکتر داتیس خواجه ئیــان عضو هیأت علمی 
دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، نیز به مناسبت این روز به 

گفت وگو نشسته اند.
 همچنین مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران در دومین 
کارگاه از سلسله کارگاه های آموزشی وزارت عتف بیان کرد 
که فعالیت روابط عمومی بیشترین تأثیر را بر »رؤیت پذیری« 

و افزایش »ضریب تأثیر« فعالیت های دانشگاهی دارد.
ایــن گزارش ها و مصاحبه هــا را در پایگاه خبری-تحلیلی 

دانشگاه بخوانید.

 ز دانش شود کار گیتی به ساز
 برای اولین بار در کشــور؛ دانشگاه تهران، دانشگاه نسل 
چهارم و پیشــگام در حوزه مسئولیت اجتماعی، دوره های 
مــووک را در قالــب »آموزش های آزاد« برگــزار می کند. 

 ارتباطات سنگ بنای جامعه بشری 
اســت و با شــیوع کرونا، روابط 
ایفا  را  پررنگ تری  نقش  عمومی ها 
و ارتباط متقابل و تعامل ســازنده 
دانشــجویان و دانشگاه را حفظ و 
تقویت کردند. »ما نمی توانیم ارتباط 
برقرار نکنیم«. به رسم ارتباطات، در 
ماه نوشت این ماه، مهراوه تقی زاده، 
دانشــجوی کارشناســی رشــته 
ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی، 

اردیبهشت دانشگاه تهران در بهاری پویا و توأمان با اخبار، رویدادهای خوش را برایتان روایت می کند. 
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عالقه مندان می توانند برای اطالعات بیشتر به سایت مووک 
دانشگاه تهران مراجعه کنند.

 به دنبال اجرای طرح مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی 
شهرســتان خواف؛ ائمه جمعه و مدیر حوزه علمیه احناف 
شهرســتان خواف از دانشگاه تهران تقدیر کردند. در همین 
زمینــه، دکتر مهــدی قربانی، مجری طرح مثلث توســعه 
اقتصادی و فرهنگی شهرســتان خواف، گفت: سند جامع 
آبادانی و پیشرفت شهرســتان خواف تصویب شد و طرح 
توسعه پایدار منظومه های روســتایی شهرستان خواف، به 

عنوان پایلوت کشوری، آماده اجرا است.
 برای نخستین بار در کشور، محققان دانشگاه تهران موفق 
به اســتفاده از روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی برای 
پایش و کنترل خوردگی خطوط لوله های انتقال نفت و گاز 

شدند.
 پوشش نانوکامپوزیتی برای آنتن انعکاسی و روش ساخت 
آن، اختراع دکتر رهام رفیعی، دانشیار دانشکده علوم و فنون 
نوین و مدیر آزمایشــگاه تحقیقاتی کامپوزیت نیز در مرکز 

ثبت اختراعات ایاالت متحده آمریکا، ثبت شد.
 همچنین دکتر حسین حجت، عضو هیأت علمی دانشکده 
مهندســی برق و کامپیوتر دانشــگاه تهران، با دانشگاه های 
کرنل و ییل و شــرکت اینفوسیس در طراحی و پیاده سازی 
یک سیستم سنتز برای شبکه های مبتنی بر نرم افزار همکاری 

می کند.

 ایســتگاه لرزه نگاری دائمی باند پهن کشیتوئیه در استان 
کرمان نیز راه اندازی شد.

 
 خرد رهنمای و خرد دلگشای

 در گفت وگوهــای فروردین، مصاحبه بــا دکتر علیرضا 
امامی، اســتادیار گروه ادبیات و علوم انسانی را به مناسبت 
بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی؛ گفت وگو با 
دکتر احســان چیت ساز، استادیار دانشکده کارآفرینی؛ دکتر 
نادیا مفتونی، دانشــیار گروه فلســفه و کالم اسالمی؛ دکتر 
ولی اله محمدی، مشاور بین الملل پردیس کشاورزی و منابع 
طبیعی و عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصالح نباتات 

دانشگاه تهران و معرفی پایان نامه »قطبی شدگی سیاسی در 
توئیتر فارســی« نوشته محمدحســین قطبی، فارغ التحصیل 

کارشناسی ارشد جامعه شناسی، را بخوانید.
همچنیــن، یکــی از مهم تریــن مأموریت هــای محوله به 
دانشــگاه تهران، مأموریت تشــکیل هیــأت ویژه گزارش 
ملی ســیالب های ۹۸-۹7 است که پس از حدود یک سال 
فعالیت، با ارائه ســه گزارش کالن، ۱5 گزارش کارگروه ها 
و بیــش از 70 گزارش موضوعی به کار خود پایان داد. در 
مصاحبه های این ماه گفت وگو بــا دکتر وحید ماجد، دبیر 
کارگروه اقتصاد و بودجه؛ دکتر هومن معتمد، دبیر کارگروه 
مدیریت ریسک و بیمه؛ دکتر مهدی هداوند، دبیر کارگروه 
حقوقی هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها را در ســایت 

دانشگاه مطالعه کنید.

 موزه ها زبانی جدید برای گفتمان ســازی در 
جامعه هستند

اولین همایش علمی و جشنواره موزه های دانشگاهی کشور 
با حضور شــهردار تهران در دانشــگاه تهران برگزار شد. 
در این همایش دکتر نیلــی احمدآبادی گفت که موزه های 
دانشگاهی بخشــی از فرایند آموزش و پژوهش محسوب 
می شــوند و از موزه ها باید به عنوان یک زبان جدید جهت 

گفتمان سازی در جامعه استفاده کرد. 

 چند خبر کوتاه از دانشگاه تهران
 اولین جلسه شورای دانشگاه تهران در سال ۱400 برگزار 

شد.
 دومین سمپوزیوم مطالعات میان رشته ای، دوره آموزشی 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE(سخنرانی »استفاده 
از رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی های دیجیتال منحصر به 
فرد، دومین دوره مسابقات کتابخوانی هشت بهشت، دوره 
آموزشی »بیایید درباره دخانیات صحبت کنیم«  و سخنرانی 
مــروری بر اثــر مولکول های فعال عصاره هــای گیاهی و 
هدفمنــد کردن آنها بــا حامل های نانو روی ســلول های 

سرطانی برگزار شد.
 حوزه مقاومت بســیج کارکنان شهدای دانشگاه تهران در 
محکومیت جنایات رژیم صهیونیســتی در تجاوز اخیر به 

نوار غزه بیانیه ای صادر کرد.
 تفاهم نامه همــکاری میان دانشــکده مطالعات جهان و 
مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، بین دانشــگاه 
تهران و دانشگاه جامع علمی کاربردی، تفاهم نامه راه اندازی 
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و توســعۀ مرکز جامع مطالعات راهبردی زیست شناســی 
ســامانه ای میان مرکــز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک 
دانشــگاه تهران و دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی، 
تفاهم نامه بین کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در 
دیابت مرکز آی. بی. بی )IBB( و دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد و تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه مرکزی و سازمان 

انتشارات جهاد دانشگاهی منعقد شد.
 هیأت رئیســه دانشــگاه تهران در پیامــی از فعالیت های 

روابط عمومی دانشگاه تقدیر کردند.
 اطالعیــه نحوه پذیرش دانشــجوی دکتــری تخصصی 

)Ph.D( و دستیاری دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.
 ســامانه امضا و تأیید الکترونیکی صورت جلسات دفاع از 
پروپوزال، پایان نامه و رساله های دانشگاه تهران راه اندازی شد.

 رئیس دانشــگاه تهران به مناسبت روز معلم پیام تبریکی 
صادر کرد.

 وبینــار معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق پژوهش 
و فناوری دانشــگاه تهران، Pivot  در کسب و کار، ایده و 
محصول، موفقیت در تغییر، وبینار»ایده هات رو روانه بازار 
کن«، سخنرانی علمی قطب علمی مواد در فناوری های کم 
مصــرف انرژی، وبینار تخصصی »تاریخ اورارتور به نقل از 
شــاهان اورارتویی«، خردگرایی ایرانی در برابر سنت گرایی 
عربی در اوایل دوره خالفت عباسی«، وبینار تفاسیر ادبی در 
گذر زمان، سخنرانی »استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد 
دارایی های دیجیتال منحصر به فرد« و جلســه سوم نشست 
ابعاد فنی بخش پایین دســتی صنعــت نفت و نقش آن در 

مناسبات حقوق انرژی در این ماه برگزار شد.
 مهلت ارســال آثار اولین دوره مســابقات سخنرانی های 
چالشی علمی در حوزه بهداشــت، ایمنی و محیط زیست 
تا ۱۸ خــرداد و همچنین زمان ثبت درخواســت وام های 

دانشجویی تمدید شد.

 کرونا، دانشگاه و تجربیات بین المللی
 نخســتین وبینار علمی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه 

تومسک روسیه برگزار شد.

• در وبینار »دانشــگاه ها در شرایط کووید ۱۹؛ تجربه ایران 
و روسیه« رئیس دانشــگاه تهران گفت: »در شرایط سخت 
کرونایی، گذار به »دانشــگاه دیجیتال« صورت پذیرفت و 
کمک به راهبری کشــور، پیشبرد علم و دانش و صیانت از 
فرهنگ و محیط زیســت محور اصلی فعالیت دانشگاه در 

حوزه مسئولیت اجتماعی بوده است«.
• رئیس دانشــگاه تومسک بر حفظ کیفیت در آموزش های 
آنالین در دوره همه گیری کووید ۱۹ تاکید کرد و مشــاور 
رئیس دانشگاه در امور بین الملل و دبیر اجالس دانشگاه های 
برتر ایران و روســیه اظهار داشت که با پایان پاندمی کرونا 
نیــز تغییرات حوزه آموزش باقی خواهد ماند. رئیس هیأت 
امنای دانشگاه تومسک نیز بر عالقه مندی این دانشگاه برای 
توســعه همکاری ها با دانشگاه تهران در زمینه های مختلف 

را اعالم کرد.
 همچنین نشســت مدیریت کوویــد ۱۹ در کره جنوبی 
و نشســت بازاندیشــی کارکرد دولت ها در عصر کرونا و 

پساکرونا از سوی دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

 اخبار کوتاه در حوزه بین الملل
 سفیر پاکستان با رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفت وگو کرد.
 نخستین کنفرانس بین المللی بالکچین، رمز ارزها و اقتصاد 
جهانی فناوری، وبینار مشترک دانشــگاه تهران و دانشگاه 
هاروارد پیرامون فلسفه مشاء، یازدهمین سلسله نشست های 
ژاپن شناســی: جایگاه نظام اداری ژاپن در توسعه اقتصادی، 
دوره آموزشــی »نگاه تطبیقی به فساد اداری از دیدگاه جرم 
شناختی، حقوقی و جامعه شناختی« با حضور صاحب نظران 
آلمانــی، نقد و بررســی کتاب »مطالعــات منطقه ای خلیج 
فارس«، وبینار بین المللی »اپلیکیشــن های موبایلی ارتباطی 

و پیش بینی بازار« برگزار شد.

 نقطه ملک جهان ها همت است
 رئیس و شش عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان 
بین المللی دانشگاه های  اتحادیه  عضو کمیته های تخصصی 

آسیا و اقیانوسیه )AUAP( منصوب شدند.
 مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در پردیس بین المللی 

کیش دانشگاه تهران راه اندازی شد.
 دکتر ســید کاظم علوی پناه، عضو هیأت علمی دانشکده 
جغرافیــای دانشــگاه تهران، در 5۸امین نشســت کوپوس 
خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به پژوهش های حرارتی، 

به ویژه سنجش از دور مادون قرمز حرارتی شد.
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 پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هفت 
استاد وابسته خارجی را جذب کرد.

 امکان مطالعه آنالین در کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران 
فراهم شد.

 وقایع نگاری ۸7 مین سال دانشگاه تهران به زبان انگلیسی، 
اولین شماره ماهنامه خبری انگلیسی زبان دانشگاه تهران به 
انضمام اینفوگرافی عملکرد دانشگاه تهران در سال گذشته، 
۱7 نشریه دانشجویی در فروردین، نشریه علمی دانشجویی 
آبخوان، صفر و یک، فراســوی مواد، دیده بان و بوم کره در 

اردیبهشت منتشر شدند.

 اولیــن جشــنواره ترویج مســئولیت پذیری 
اجتماعی برگزار شد

این جشــنواره با معرفی برگزیدگان بــه کار خود پایان داد 
و دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، با تأکید بر 
اســتفاده از همه ظرفیت های ملی برای مقابله با همه گیری 
ویروس کرونا بیان کرد که مسئولیت پذیری اجتماعی بخش 
مهمی از اکوسیستم آموزش، پژوهش، کارآفرینی، نوآوری 

و فناوری در دانشگاه تهران است.

 از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

 در این ماه دانشــگاه تهران در ســوگ استاد محمدرضا 
باطنی، زبان شناس برجسته و اســتاد پیشکسوت دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی؛ استاد علی شیخ االسالمی، از مشاهیر 
دانشــگاه تهران و اســتاد پیشکسوت دانشــکده ادبیات و 
علوم انســانی؛ دکتر قوام الدین زاهدی امیری، استاد پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران و دکتر شهریار 
بایگان، اســتاد تمام دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه 
تهران نشست. روح این عزیزان قرین رحمت پروردگار باد.

 چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان
تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

 بنابــر اعالم بنیــاد حامیان دانشــگاه تهــران، صندوق 

ســرمایه گذاری نیکوکاری مبلغی بالغ بــر 2 میلیارد و 444 
میلیون تومان در حمایت از ۱036 دانشجوی برتر، آموزش 
از راه دور، بهداشــت و درمان و تجهیز واحدهای دانشگاه 

تهران در طی دو سال گذشته اختصاص داده است.
 بزرگ ترین طرح خیریه دانشجویی ماه رمضان برای دومین 
بار توســط کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان در 

دانشگاه تهران اجرا شد.
 جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از ایده پردازان 
برتر علوم پایه حمایت ۱ میلیارد و ۸00 میلیون تومانی کرد.
 شرکت باربد مبلغ 550 میلیون تومان به پردیس هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران کمک مالی اهدا کرد.

 غیر از هنر که تاج سر آفرینش است
دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست

 گالری آثار اهدایی اســتاد حســین محجوبی، مشهور به 
نقاش بهشت با حضور رئیس دانشگاه تهران، اهالی فرهنگ 
و هنر و خانواده این اســتاد فرهیخته در باغ موزه نگارستان 

دانشگاه تهران راه اندازی شد.
 همچنین به مناســبت بزرگداشت فردوسی و پاسداشت 
زبان فارسی، زندگی نامه مشــاهیر دانشگاه تهران در حوزه 

زبان و ادبیات فارسی را از سایت دانشگاه بخوانید.
 دانشــگاه تهــران در ایــن یک مــاه، همچون گذشــته 
رویدادهای زیادی را شــاهد بود. برخــی از آنها هم برای 
آینده برنامه ریزی شــده اند که امیدوارم فرصت حضور در 

آنها را از دست ندهید. مهم ترین آنها:
• نخستین جشنواره تک گویی در دانشگاه تهران.

• اولین همایش ترسیم چشم انداز جمهوری اسالمی ایران ۱450.
• اولین دوره مســابقات ســخنرانی های چالشی علمی در 

حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
• نخستین کنفرانس بین المللی بالکچین، رمز ارزها و اقتصاد 

جهانی فناوری.
• سومین جشــنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع 

معدنی اینوماین3.

 در تو پایان نیست، آغازی دگر باید تو را
اردیبهشت برای دانشــگاه تهران پر از نشاط علمی و توأم با 
برنامه ریزی برای پیشــرفت روزافزون ســپری شد. خانواده 
دانشــگاه تهران همچنان پر از اراده و امیــد به راه خود ادامه 
می دهد. منتظر اخبار دانشــگاه در خرداد باشــید و به پایگاه 
خبری-تحلیلی و شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران سر بزنید.
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جـــــــــدول هـا
انتـصـاب، بـازنشستــگی



انتصـــابــــات

پردیس ابوریحان
تاریخ انتصابانتصابرتبه علمينام و نام خانوادگي

دكتر سيدرضا حسن بيگي 
1400/01/15معاون پژوهش و فناوري پرديس )3سال(استادبيدگلي

1400/01/15معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس )3سال(دانشياردكتر محمود لطفي
1400/01/15مدير گروه آموزشي مهندسي آب )2سال(دانشياردكتر سامان جوادي

تمديد مدير  گروه  آموزشي  علوم زراعي و اصالح نباتات دانشياردكتر حسين رامشيني
1400/01/26پرديس)2سال(

1400/02/5معاون دانشجويي و فرهنگي پرديس)3سال(دانشياردكتر الياس سلطاني
1400/02/27سرپرست دفتر امور شاهد و ايثارگر پرديس)2سال(دانشياردكتر الياس سلطاني

پردیس فارابي

اصالح از از سرپرست معاونت اداري و مالي پردیس فارابي به معاون استادیاردکتر میثم شهبازي
۱400/0۱/2۹اداري و مالي پردیس فارابي

۱400/02/20سرپرست دانشکده مهندسياستادیاردکتر حسین آقابابا

پردیس دانشکده هاي فني

۱3/ ۱0/ ۱3۹۹تمدید معاون دانشجویي و فرهنگي پردیس)3سال(دانشیاردکتر مهدي حسنلو
۱400/0۱/22تمدید رئیس دانشکده مهندسي معدن)3سال(استاددکتر عباس مجدي
۱400/02/04سرپرست معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاري پردیساستادیاردکتر علي نخعي

۱400/02/2۹تمدید عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهيدانشیاردکتر مهدي حسنلو

پردیس علوم

۱400/0۱/۱7عضو هیأت امنا مؤسسه الکتروشیمي )3سال(استاددکتر پرویز نوروزي
۱400/0۱/۱7عضو هیأت امنا مؤسسه الکتروشیمي)3سال(دانشیاردکتر فرنوش فریدبد
۱400/0۱/23عضو شوراي راهبري سالمت، ایمني و محیط زیست)2سال(استادیاردکتر مجید سعیدي
۱400/02/۱۱سرپرست گروه آموزشي زیست فناوري پردیساستادیاردکتر علي بزرگ

پردیس کشاورزي و منابع طبیعي

عضو كارگروه همكاري با كشورهاي روسيه، آسياي مركزي و قفقاز استاددكتر زهرا امام جمعه
1399/12/18دانشگاه تهران

23/ 12/ 1399رئيس  دانشكده  علوم و مهندسي كشاورزي پرديس )3سال(استاددكتر محمدرضا بي همتا

رابط و مسئول كميته راهبردي كالستر خوشة آب سالم و بهداشت دانشياردكتر آرش ملكيان
(SDG6)1400/01/31
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01/20/ 1400تمديد مديركل برنامه  ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه)3سال(استاددكتر محمدرضا نقوي
1400/01/15معاون تربيت و آموزش بسيج اساتيد دانشگاه-دكترعلي اسدي

1400/02/12نماينده دانشگاه تهران در آژانس دانشگاهي فرانكوفوني )AUF(استاددكتر زهرا امام جمعه
1400/01/28تمديد رئيس دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزي)3سال(استاددكتر عبدالمجيد لياقت

1400/02/20سئول بسيج اساتيد دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزياستاددكتر فرامرز خدائيان چگني
1400/02/20مسئول بسيج اساتيد دانشكده علوم و مهندسي كشاورزيدانشياردكتر عبدالهادي حسين زاده

پردیس هنرهاي زیبا

۱3۹۹/۱2/25سرپرست معاونت اداري و مالي پردیساستادیاردکتر مهران فاطمي نیا

دانشکده ادبیات و علوم انساني

۱400/02/20تمدید عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهيدانشیاردکتر شهریار نیازي

دانشکده اقتصاد

۱400/0۱/۱۸معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده )3سال(استاددکتر محسن مهرآرا

دانشکده حقوق و علوم سیاسي

عضو کارگروه همکاري با کشورهاي روسیه، آسیاي مرکزي و قفقاز دانشیاردکتر بهاره سازمند
۱3۹۹/۱2/۱۸دانشگاه تهران

۱400/02/20تمدید عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهياستادیاردکتر محسن برهاني

دانشکده دامپزشکي

۱400/0۱/3۱معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده )3سال(استاددکتر محمدمهدي دهقان
02/03/ ۱400تمدید معاون دانشجویي و فرهنگي دانشکده)3سال(استاددکتر صدیقه نبیان

۱400/02/27رئیس بیمارستان آموزشي مردآباد)2سال(استادیاردکتر حمید توانایي منش

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجي

عضو کارگروه همکاري با کشورهاي روسیه، آسیاي مرکزي و قفقاز دانشیاردکتر زهرا محمدي
۱3۹۹/۱2/۱۸دانشگاه تهران

1400/01/14تمديد مدير  گروه  آموزشي  ساير  زبان هاي  خارجيدانشیاردکتر محمد کیومرثي جرتوده
1400/02/11سرپرست گروه آموزشي زبان آلمانياستادياردكتر حسين سركار حسن خان

دانشکده علوم اجتماعی
1399/12/10عضو شوراي سياست گذاري موزه هاي دانشگاه تهران)3سال(دانشياردكتر زهره انواري

2۶/ 12/ 1399 تمديد مدير  گروه  آموزشي  علوم اجتماعي اسالمي)1سال(استادياردكتر مهدي حسين زاده يزدي
۱400/0۱/24سرپرست گروه آموزشي انسان شناسياستادیاردکتر مهرداد عربستاني

۱400/0۱/3۱مدیر گروه آموزشي توسعه و سیاستگذاري اجتماعي)2سال(دانشیاردکتر علي شکوري
۱400/02/20تمدید عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهياستادیاردکتر عبداله بیچرانلو حسن

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران ۱37

شماره 129 / فروردین و اردیبهشت 1400



دانشکده مدیریت
1400/01/31دبير دبيرخانه  امور اجرايي دانشگاه  معين استان تهران)4سال(دانشياردكتر محمدعلي شاه حسيني

دانشکده معارف و اندیشه اسالمي

دبیر علمي چهارمین دوره  ملي و اولین دوره  بین الملل جشنواره  کتاب استادیاردکتر جعفر گل محمدي
۱3۹۹/۱2/۱2سال فرهنگي دانشجویان

۱400/02/۱۱معاون امور بانوان و خانواده بسیج اساتید دانشگاهاستادیاردکتر زهرا رضازاده عسگري

مؤسسه ژئوفیزیک

۱3۹۹/۱2/27مدیر گروه آموزشي فیزیک فضااستاددکتر علیرضا محب الحجه
۱400/0۱/۱7رئیس مؤسسه ژئوفیزیک )3سال(استادیاردکتر محمدرضا حاتمي

مؤسسه الکتروشیمي

۱400/02/0۱عضو هیأت امنا ي مؤسسه)3سال(استادیاردکتر جابر نشاطي
۱400/02/0۱عضو هیأت امنا ي مؤسسه)3سال(-علي پژوهان

معاونت آموزشي
20/ 01/ 1400 تمديدمديركل برنامه  ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه )3سال(استاددكتر محمدرضا نقوي

معاونت اداري و مالي

۱400/0۱/23عضو شوراي راهبري سالمت، ایمني و محیط زیست)2سال(استاددکتر سعید یزداني

معاونت بین الملل
19/ 10/ 1399 تمديد مديركل روابط بين الملل)3سال(- عبدالمجيد اسكندري

دبير كارگروه پيگيري همكاري هاي بين المللي دانشگاه تهران با مراكز دانشياردكتر محمدباقر قهرماني
1400/02/12علمي و آموزش عالي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا)3سال(

معاونت پژوهشي

۱400/0۱/23عضو شوراي راهبري سالمت، ایمني و محیط زیست)2سال(استاددکتر محمد رحیمیان

معاونت فرهنگي

۱400/02/۱۱معاون فرهنگي و اجتماعي)3سال(استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي

اصالح از مدیرکل امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران به سرپرست استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
۱400/02/۱۱اداره کل امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران

نایب رئیس شوراي سیاستگذاري و برنامه ریزي باشگاه دانش آموزي استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
۱400/02/20دانشگاه)3سال(

۱400/02/20نایب رئیس و دبیر شوراي سیاستگذاري موزه هاي دانشگاه تهران)3سال(استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
۱400/02/20مشاور رئیس در امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاهاستاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي

نایب رئیس کمیتۀ برنامه ریزي و نظارت بر طرح افزایش توانمندي ها و استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
۱400/02/20شایستگي هاي حرفه اي اعضاي هیأت علمي و مدیران دانشگاه
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نماینده تام االختیار رئیس دانشگاه و رئیس کارگروه پشتیباني و نظارت استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
۱400/02/20بر انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه

۱400/2/20دبیر و عضو شوراي عالي انجمن خانواده و دانشگاهاستاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي

رئیس کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن هاي علمي دانشجویي استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
۱400/02/20دانشگاه

نایب رئیس کمیتۀ برنامه ریزي و نظارت بر طرح افزایش توانمندي ها و استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
۱400/02/20شایستگي هاي حرفه اي اعضاي هیأت علمي و مدیران دانشگاه

۱400/02/۱۱مشاور رئیس دانشگاه در امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاهدانشیاردکتر مجید سرسنگي
۱3۹۹/۱2/۱0عضو و منشي شوراي سیاست گذاري موزه هاي دانشگاه تهران)3سال(-محمدجواد جامه بزرگي

معاونت دانشجویي

۱400/0۱/23عضو شوراي راهبري سالمت، ایمني و محیط زیست)2سال(استاددکتر سعید حبیبا

عضو کارگروه شناسایي و ارزیابي تأمین کنندگان کاال و خدمات دانشگاه -دکتر هادي غفوریان یاورپناه
۱400/0۱/23تهران )2سال(

۱400/۱/3۱دبیر شوراي انضباطي دانشجویان)2سال(-دکتر علیرضا قبادي
07/ 02/ ۱400مدیر کل امور دانشجویي)3سال(-دکتر شاپور شرافت

۱400/0۱/23عضو و دبیر شوراي راهبري سالمت، ایمني و محیط زیست )2سال(-دکتر یوسف مقدس تبریزي

معاونت طرح و برنامه

۱400/0۱/23عضو شوراي راهبري سالمت، ایمني و محیط زیست)2سال(استاددکتر علي مقاري

اداره کل روابط عمومي

۱3۹۹/۱2/24رئیس دفتر امور دانش آموختگان دانشگاه تهراناستادیاردکتر فاطمه نصرتي 

اداره کل حراست

۱3۹۹/۱2/26مدیرکل حراست )3سال(-حمیدرضا ملي

اداره کل طرح هاي عمراني و پشتیباني

۱400/0۱/23عضو شوراي راهبري سالمت، ایمني و محیط زیست)2سال(استادیاردکتر جابر سلطاني

اداره کل منابع انسانی

اصالح از از سرپرست اداره كل منابع انساني دانشگاه تهران به مديركل استادياردكتر روح اله نصرتي
28/ 04/ 1399 منابع انساني دانشگاه تهران )3سال(

مرکز فناوري هاي دیجیتالي

اصالح از از رئیس مرکز آموزش هاي الکترونیکي به سمت سرپرست دانشیاردکتر سیدامید فاطمي
۱400/0۱/۱5مرکز یادگیري الکترونیکي و مدیریت دانش

مرکز آموزش هاي الکترونیکي

عضو کارگروه شناسایي و ارزیابي تأمین کنندگان کاال و خدمات دانشیاردکتر علي بزرگي امیري
۱400/0۱/23دانشگاه تهران
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بازنشستــــگان

پردیس ابوریحان
تاریخ اجراي حکمسمتنام و نام خانوادگي

01/ 04/ 1400 عضو قرارداديمختار عباسي پيرسرائي

پردیس بین المللي کیش
01/ 02/ 1400 کارشناس روابط عمومیاکرم شریفي

پردیس دانشکده های فنی 
0۱/ 07/ ۱400مربيمهندس بیژن نامدارزنگنه
0۱/ 07/ ۱400دانشیاردکتر سیدرسول میرقادری
۱400/۱۱/0۱مامور حفاظت فیزیکيعطااله روستا رودسري

پردیس فارابي
0۱/ 07/ ۱400کاردان امور ورزشي دخترانمریم گائیني

پردیس علوم
01/ 03/ 1400 كارشناس مسئولفاطمه بياتي

01/ 08/ 1400كارشناس مسئول امور پشتيبانیعليرضا ربيعی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
15/ 11/ 1400 استادياردكتر ناصر مطيعي

01/ 07/ 1400 مربيمجتبي ميراب زاده اردكاني
01/ 07/ 1400 استاددكتر مصباح باباالر

01/ 04/ 1400 كاردانسكينه بسارده

پردیس هنرهاي زیبا
07/01/ 1400 کارشناس خدمات آموزشيسهیال حالج اعتمادي

08/01/ 1400 کارشناس خدمات آموزشيازاده قاسمي

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
01/ 07/ 1400 كارشناس كتابداريغالمعلي جعفربيك

01/ 07/ 1400 استاددكتر محمدعلي آذرشب
لغو بازنشستگيدانشياردكتر هايده الله
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دانشکده اقتصاد
0۱/ ۱400/05رئیس اداره خدمات آموزشیاشرف السادات سمن آبادی
0۱/ 07/ ۱400رئیس اداره امور اداری، رفاهی و پشتیبانیزهرا جاللی ورنامخواستی

دانشکده الهیات و معارف اسالمي
01/ 07/ 1400 دانشياردكتر عليرضا هدائي

دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي
01/ 07/ 1400 استاددكتر سيدنصراله سجادي
01/ 07/ 1400 دانشياردكتر مجيد جاللي فراهاني

01/ 09/ 1400 كارپردازحسين نوروزی نياركی

دانشکده جغرافیا 
0۱/ 05/ ۱400کمک کارشناسابوالحسن رشوند آوه ئی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
1400/12/28كارشناس كتابداريصديقه خليلي بايگي

1400/07/01امين اموالحسين قربعلي

دانشکده دامپزشکي
01/ 07/ 1400 دانشياردكتر فرج اله اديب هاشمي

01/ 07/ 1400 رئيس اداره امور اداریيعقوب صيدانلو
28/ 12/ 1399 كارپردازكريم باقری

دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي
01/ 07/ 1400 استادياردكتر سيدمحمدرضا رضازاده

01/ 1400/05كارشناس مسئولخديجه بابائی بنائی
1400/09/01كارشناس حسابداريمژگان مرتضوي

1400/12/28كارشناس آموزش های تخصصی آزادمحمدامين جليلوند

دانشکده علوم اجتماعي
2۵/ 12/ 1399 کارشناس کتابداريمحمدرضا حسیني فرح آبادي

دانشکده مدیریت
۱400/۱2/0۱کمک کارشناس خدمات آموزشيفریبا علیزاده قشالقي
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مرکز تحقیقات بیوشیمي وبیوفیزیک
01/ 07/ 1400 استاددكتر شهين احمديان

01/ 07/ 1400 استاددكتر عذرا رباني چادگاني

معاونت پژوهشي
2۸/ ۱2/ ۱400کاردان امور اداری و دفتریعباس حسینقلی زاده

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
28/ 12/ 1400 كارشناسفاطمه شكرلي

لغو بازنشستگيكمك كارشناسمژگان عبدالهي بيدهندي
01/ 05/ 1400 كارشناس مسئولمهرانگيز نعلبند مجد

مرکز مشاوره
28/ 12/ 1399 رئيس مركز مشاورهحميد پيروي

اداره کل طرح هاي عمراني و پشتیباني
01/ 03/ 1400 رانندهمحمد احمدي

01/ 05/ 1400 كاردان امور اداري و دفتريحسن ورادي اصفهاني

اداره کل امور مالی
۱400/۱2/2۸کاردان حسابداريمریم ناخدا
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