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سخن آغازین

ســومین شــمارۀ ماهنامۀ » دانش آموختگان« در سال 
جاری بــا رویکرد خبری - تحلیلــی )ویژۀ ماه آبان 
1400( به زینت طبع آراسته شده و در آن بخش های 
مختلف از جمله اخبار، گزارش نشســت های علمی 
دانش آموختگان  معرفــی  دانش آموختــگان،  ویــژه 
فاخــر و شــاخص، معرفــی خدمات دفتــر ارتباط 
بــا دانش آموختــگان اداره کل روابــط  عمومی و ... 

گردآوری و تدوین شده است.
در ســخن آغازین ســومین ماهنامۀ دانش آموختگان 

آمده است:
دانش آموختگان دانشــگاه تهران از جمله سرمایه های 
مهم انسانی هستند و بایستی سازوکار مشخصی برای 
حفظ و نگهداری ارتباط با آنان طراحی و پیاده سازی 
شــود. دفتر ارتباط با دانش آموختگان برنامه هایی را 
در نظــر گرفته اســت تا هم به رشــد و ارتقای دفتر 
بپردازد و هم از ظرفیت های بی شمار دانش آموختگان 

دانشگاه تهران بهره برداری بهتری به عمل آورد. 
دانشــگاه تهران در ماه آبان، همچون گذشــته شاهد 
رویدادهای و اخبار مهمی در حوزۀ دانش آموختگان 
بوده است، رویدادهایی چون تأکید سرپرست محترم 
دانشگاه دکتر محمد مقیمی بر اشتغال دانش آموختگان، 
انتصاب های دانش آموختگان در پســت های داخلی و 
خارج از دانشگاه، ثبت اختراع ها، دستاوردها و دفاع 
از پایان نامۀ دانش آموختــۀ بین الملل، چاپ مقاله های 
دانش آموختــگان در مجــالت معتبــر بین المللی و 
عضویــت در هیئت تحریریــۀ مجلــۀ بین المللی و 
گفتگوی علمــی با یکی از دانش آموختگان و حضور 
دانش آموختــگان در پنجمیــن دورۀ جایزۀ بازی های 
جــدی 1400 (SeGaP 2021 )، از جملــۀ آن اخبار 

است.
سلسله نشســت های دانش آموختــگان نیــز همچون 
گذشــته با حضــور اندیشــمندان و دانش آموختگان 

برجستۀ دانشــگاه تهران برگزار شد و فرهیختگان در 
موضوعات »تأمین مالی شرکت ها در بازار با رویکرد 
صادرات«، »دانشــگاه: نیاز های جامعــه و صنعت«، 
» کاربرد های مدیریتی ســامانه هوشمند بازار و کسب 
و کار (BIS/MKIS) « و »معنویت و ســالمت روان« 
به سخنرانی پرداختند. برای دانش آموختگان عالقمند 
به شــرکت در این سلسله  نشست ها این امکان فراهم 
شــده که با مراجعه به ســایت دانش آموختگان و با 
تکمیل فــرم مربوطه، در این وبینارها شــرکت کرده 
و ســایرین را از تجارب و نتایج پژوهش های علمی 
خود مطلع ســازند. همچنین پوستر برگزاری سلسله 
نشســت های آذرمــاه نیز جهت اطالع ســروران در 

انتهای همین ماهنامه، آورده شده است.
در بخــش دیگر ماهنامه به معرفــی دانش آموختگان 
شــاخص داخلی، بین المللی، دانش آموختگان مفاخر 
ماه آبان دانشــگاه و کانون مهندســان معمار دانشگاه 
تهران در این شــماره پرداخته شد. همچنین گزارش 
بازدید جمعی از معماران و دانش آموختگان دانشگاه 
تهران از سایت مرکزی دانشگاه به تفصیل آورده شده 
و کتاب های چاپ شدۀ دانش آموختگان در انتشارات 

دانشگاه تهران معرفی شده است.
سخن آخر این که دانش آموختگان گرامی می توانند با 
ارســال هرگونه اخبار، اطالعات جدید و ناب علمی 
از قبیل چاپ مقاالت در مجــالت معتبر بین المللی، 
ثبت اختراع، کشــف جدیــد علمی در رســاله ها و 
پایان نامه ها، مصاحبه های علمــی و ... به ایمیل دفتر 
ارتباط با دانش آموختگان یا تکمیل فرم ارســال خبر، 
ما را در اطالع رســانی این اخبار یاری نمایند. الزم به 
ذکر اســت فرم سلسله نشســت ها و اخبار در انتهای 

ماهنامه جهت تکمیل عالقمندان آورده شده است.
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اخبـــار

دانش آموختۀ بین الملل رشته 
آمار ریاضی و علوم کامپیوتر در 

پردیس البرز

گفتگو با دانش آموختۀ دانشگاه 
تهران در زمینه فناوری اینترنت 

)IOT( اشیا

دانش آموخته و استاد دانشگاه 
تهران در ششمین شورای 

انجمن جمعیت شناسی آسیا 
عضو شد

درمان موفقیت آمیز MS در 
موش توسط دانش آموختۀ 

دانشگاه تهران

اولین نمونه پوست ضخیم 
انسانی با انعطاف پذیری باال 

در کشور ساخته شد

سرپرست دانشگاه تهران:
نسل جدید دانشگاه ها در 

قبال اشتغال دانش آموختگان 
مسئول است

سخنرانی دانش آموختۀ دانشگاه 
تهران در شورای جهانی آرشیو 

)ایکا(

انتخاب دانش آموخته و استاد 
دانشگاه تهران به عنوان عضو 
شورای اتحادیه بین المللی 

مطالعات جمعیتی



اخبار آبان ماه 

دکتر ســید محمد مقیمی در گفتگوی زنده تلویزیونی 
که از شــبکه آموزش ســیما پخش شد به ویژگی ها و 
انتظارات از دانشگاه کارآفرین پرداخت و تصریح کرد: 
فرایند اختراع، نوآوری و ایجاد و راه اندازی کسب وکار 
توسط دانش آموختگان باید به صورت توأمان دیده شود.
وی حرکت به سمت علوم میان رشته ای و چندرشته ای را 
مهم دانست و افزود: وقتی صحبت از کارآفرینی می شود، 
بیشتر تاکید بر علوم کاربردی داریم، در حالی که دانشگاه 
کارآفرین به همه علوم نیــاز دارد و اگر تولید علم پایه 

نداشته باشیم، اختراعات جدید هم ایجاد نمی شود.
سرپرست دانشگاه تهران تاکید کرد: همه رشته های 
دانشــگاهی باید به ســمت محصول مدار شدن و 

ثروت آفرینی بروند
دکتر مقیمی در تبیین فضای فکری حاکم بر دانشــگاه 
کارآفرین خاطرنشان کرد: دانشگاه کارآفرین، دانشگاه 
پاســخگو به نیاز جامعه است و از آنجایی که نیازهای 
جامعــه و چالش هــای تمــدن امــروزی چندالیه و 
چندرشته ای هســتند برای حل مسائل جامعه نیازمند 
فراهم کردن ابزار علمی جامع و همه جانبه و سیستمی 

هستیم.
دکتر مقیمی در تشــریح ابعاد و مؤلفه های نســل های 
دانشــگاهی به ســه نســل دانشــگاه آموزش محور، 
پژوهش محــور و کارآفریــن اشــاره و تصریح کرد: 
نسل های دانشگاهی منسوخ نشده اند و هر نسل جدید 

دانشگاهی که می آید، نسل قبلی را هم در خود دارد.
وی افزود: در نسل دوم اعتقاد این است که بازار موجود 
بهترین بازار اســت و باید مهــارت دانش آموختگان 
متناسب با این بازار باشــد، اما در نسل سوم معتقدیم 
باید بازار را تغییر دهیم و کسب وکارها و مشاغل جدید 

شکل بگیرند.
سرپرســت دانشــگاه تهران افــزود: پارک های علم و 
فناوری، مراکز رشــد و انکوباتورهای دانشگاهی نقش 
نهادهای واســط را بین دانشگاه و اجتماع ایفا می کنند 
تا بتوانند از یک طرف نیازها را به دانشگاه منتقل کنند 
و دانشجویان و استادان به سمتی بروند که پاسخگو به 

نیازها باشد.
دکتر مقیمی با انتقاد از نقش دانشــگاه های نســل اول 

و دوم، ادامــه داد: در 
از  قدیم،  نســل های 
دانشگاه سؤال می شد 
قبال  در  شــما  کــه 
چه  دانش آموختگان 
می کنید  ایفا  نقشــی 
بود  ایــن  پاســخ  و 
مــا صرفًا  که وظیفه 
دانش آموخته  تربیت 

است، ولی اینکه چگونه وارد بازار می شود را بر عهده 
نمی گرفتند اما امروز صحبت از این است که دانشگاه 
دائمــاً باید بازار را رصد و آینــده را پیش بینی کنند و 
متناسب با مشاغلی که ایجاد می شود نیرو تربیت کنند.

سرپرست دانشــگاه تهران تاکید کرد: دانشگاه باید 
نسبت به نیازهای آینده و چشم انداز کشور حساس 

باشد و دائمًا این نیازها را رصد کند
دکتر مقیمی، الزمه انتقال دانشگاه های ایران از نسل دوم 
به نسل ســوم را ایجاد توانایی و مهارت پژوهشگران 
برای حل مســائل و مشــکالت صنعت دانســت و 
خاطرنشان کرد: تا زمانی که پژوهشگران به بلوغ نرسند 
نمی توانند مشکالت بزرگ را حل کنند و به صورت آنی 
برای حل مشــکالت صنعت ورود کنند بر این اساس 
جامعه و صنعت باید حوصله به خرج دهند و در تربیت 

پژوهشگران هزینه کنند.
وی در همین زمینه خاطرنشــان کــرد: نگاه صنایع ما 
جزیره ای است و اعتراض می کنند، چرا باید هزینه کنم 
و شــاهد دیگر این موضوع سهمی که از GDP است 

که به پژوهش اختصاص پیدا می کند.
سرپرســت دانشــگاه تهران در پایان بــا انتقاد از عدم 
همکاری و حمایت صنعت از پژوهش در دانشگاه ها، 
تصریح کرد: بسیاری از سازمان ها، واحدهای پژوهشی 
خود را ایجاد کرده اند و وقتی از آنها ســؤال می شــود 
سهم شما در کمک به پژوهش دانشگاه ها چقدر است، 
می گویند ما خودمان 2 هزار هیئت علمی-پژوهشــی 
داریم. مســئله این اســت که صنعت و ســازمان ها و 
وزارتخانه هــای ما نقش خود را ایفــا نمی کنند و این 

مشکالت نقش و جایگاه دانشگاه را کم رنگ می کند.

سرپرست دانشگاه تهران:

نسل جدید دانشگاه ها در قبال اشتغال دانش آموختگان مسئول است
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ساخت دستگاه بومی برای تست تجهیزات گران قیمت شبکه برق 
توسط دانش آموختۀ دانشگاه تهران

دانش آموختۀ بین المللی در 
دانشکدگان البرز از پایان نامۀ 

 خود دفاع کرد

دانش آموخته و استاد دانشگاه تهران در 
ششمین شورای انجمن جمعیت شناسی 

آسیا عضو شد

گروهی از محققین دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر 
دانشگاه تهران با نظارت دکتر مهدی داورپناه، دانش آموختۀ 
مقطع کارشناسی ارشد 1384 و دکتری 1392 و عضو هیئت 
علمی این دانشکده و سرپرست آزمایشگاه تحلیل حوادث 
شبکه برق دانشگاه تهران )ESFA( ، برای بررسی میدانی 
تجهیزات گران قیمت صنعت برق، دستگاهی ساخته اند که 
در زمانی کوتاه و با دقت بسیار باال عیب های این تجهیزات 

را شناسایی می کند.
دســتگاه آزمونگــر جامــع تجهیــزات الکتریکی مدل 
KAVOSH-T111 قابلیت انجام تست های راه اندازی 
و دوره ای تجهیزات با ســطوح ولتاژ مختلف را در محل 
پست های برق و محیط های صنعتی با خطای اندازه گیری 
کمتــر از 0.25 درصــد دارد. انجام تســت های دوره ای، 
جز الزاماتی اســت که در دستورالعمل ها و استانداردهای 

بین المللی و داخلی بر آن تاکید شده است.
از جملــه ویژگی های مهم این دســتگاه می توان به بومی 
بــودن کامل، انجام انواع تســت های الکتریکی مربوط به 

طیف وسیعی از تجهیزات الکتریکی با رابط کاربری آسان 
و تحلیل نتایج تست ها به صورت برخط اشاره کرد.

دستگاه آزمونگر جامع تجهیزات الکتریکی، نمونه مشابه 
داخلــی ندارد و از نظــر کیفیت و دقت قابــل رقابت با 
نمونه های خارجی است که البته با قیمت بسیار مناسب تری 

ارائه می شود.
ایــن دســتگاه قابلیــت انجــام آزمون های مربــوط به 
انواع ترانســفورماتور قــدرت، ترانســفورماتور جریان، 
ترانسفورماتور ولتاژ، کلید قدرت، خط انتقال و کابل، شبکه 
زمین، فیوز و رله را دارد. توان نامی دســتگاه 5 کیلوولت 
آمپر بوده و دارای خروجی های جریان DC تا 400 آمپر، 
جریان AC تا 1000 آمپر، ولتاژ DC تا 260 ولت و ولتاژ 

AC تا 2200 ولت می باشد.
درحــال حاضــر این دســتگاه توســط شــرکت دانش 
بنیان الکترونیک ســازان فن آریا وابســته به گروه اســفا 
)ESFAGroup( از اســپین آف های دانشکده مهندسی 

برق و کامپیوتر دانشگاه تهران درحال تولید است.

دکتــر فاطمه ترابــی، دانش آموخته و 
دانشیار و مدیر گروه جمعیت شناسی 
دانشــگاه  اجتماعی  علوم  دانشــکده 
تهران، به عضویت ششــمین شورای 
-2022( آسیا  جمعیت شناسی  انجمن 

2024( درآمد.
گفتنی اســت انجمن جمعیت شناسی 
آسیا که در سال 2007 تأسیس شده است، فعالیت های علمی 

متنوعی را هدایت می کند.
ایــن انجمن عالوه بــر برگزاری کنفرانس ها و ســمینارهای 
جمعیتی، گروه های علمی مختلفی برای جذب پژوهشــگران 
جمعیتی از سراســر قاره آسیا تشکیل داده است که به بررسی 

موضوعات نوظهور جمعیتی می پردازند.
دکتر فاطمه ترابی، دانش آموختۀ مقاطع کارشناسی )1383( و 

کارشناسی ارشد )1385( از دانشگاه تهران می باشد.

ماجد حمه رحیم روز سه شــنبه 27 مهر 1400 با 
موضــوع »ارزیابی کیفت تصویر مرجع کامل بر 
اســاس بخش بندی با ویژگی لبه« در رشته آمار 
ریاضی و علوم کامپیوتر پردیس البرز از پایان نامه 

کارشناسی ارشد خود با نمره عالی دفاع کرد.
دکتر هدیه ســاجدی، راهنمایی و دکتر ســایه 
میرزایی و دکتر مرتضــی محمدنوری داوری 

این پایان نامه را بر عهده داشتند.
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بررسی سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف گیری دقیق سلول های  سرطانی 
تخمدان در رسالۀ دکتری 

       به گزارش مرکز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک، سمیه 
قره قومی، دانش آموختۀ دانشــگاه تهران در رساله دکتری 
 hTERT siRNA خود با عنــوان »مطالعۀ اثر هم زمان
و ورتمانین بارگیری شــده در نانوحامل بر مهار بیان ژن 
تلومراز در ردۀ ســلولی تخمدان )SKOV-3(« موفق 
به ســنتز نانوحامل هوشــمند جهت هدف گیری دقیق 

سلول های سرطانی تخمدان شد.
در این پژوهش که در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی 
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد، محققان 
با استفاده از فناوری نانو و علم به ویژگی های سلول های 
سرطانی تخمدان، موفق به سنتز یک نانوحامل هوشمند 
جهت هدف گیری سلول های سرطانی تخمدان شدند و 
در نهایت، رشد و تکثیر این سلول ها به طور چشمگیری 

کاهش پیدا کرد.
این رســاله که به راهنمایی دکتر شهین احمدیان، استاد 
مرکــز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک و دانش آموختۀ 
دانشــگاه تهران انجام شــده، به بیماری سرطان پرداخته 
اســت: »بیماری سرطان و شیوع گســتردۀ آن در عصر 
حاضــر، به علت تغییرات چشــمگیر در شــیوۀ زندگی 
انســان ها، به یک چالش اساسی در مباحث بالینی تبدیل 
شــده است. خارج شدن ســلول ها از روند طبیعی رشد 
خود و سرطانی شدن آنها، طی فرآیندهای مختلف روی 

می دهــد که شناســایی این فرآیندها و کاهش ســرعت 
پیشــرفت آنها، یکی از جنبه های عملکردی مقابله با این 
بیماری محسوب می شــود. روش های شیمی درمانی به 
علت عوارض جانبی گســترده در بیماران تحت درمان، 
باعــث افزایــش نگرانی ها در درمان این بیماری شــده 
اســت، بنابراین توانایی هدف گیرِی سلول های سرطانی 
به صورت دقیق می تواند باعــث کاهش عوارض جانبی 
عوامل شیمی درمانی شود و میزان بقای افراد تحت درمان 

را به طور چشمگیری افزایش دهد«.
ایــن یافته هــا می توانند زمینه ســاز مطالعات بیشــتر و 

پیشرفت های مؤثر در مقابله با بیماری سرطان باشند.  

شکل 1-2- توزیع وقوع سرطان تخمدان براساس بافت شناسی

شکل 1-5- زیرواحدهای آنزیم تلومراز شکل 1-3- عوامل بروز سرطان تخمدان

14
00

ن 
آبا

 ،3
ره 

ـما
شـ

 -
ان

تگ
وخ

ش آم
دان

مه 
هنا

ما
ران

ه ته
گا

نش
ی دا

موم
ط ع

رواب
ل 

ه ک
دار

ن ا
گا

خت
آمو

ش 
 دان

ط با
رتبا

تر ا
دف

7



PI3K/ شکل 1-6- ارتباط بین مسیر سیگنالینگ
AKT و جایابی هسته ای زیرواحد کاتالیتیکی آنزیم 

)hTERT( تلومراز

شکل 1-14- طرح کلی هدف گیری آنزیم تلومراز در 
سطوح تنظیمی مختلف توسط نانوحامل ترانوستیک 

بارگیری شده با عوامل دارویی

شکل 1-12- واکنش غیرقابل برگشت ورتمانین با آنزیم فسفاتیدیل اینوزیتول 3 کیناز

شکل 1-9- مولکول های مورد استفاده جهت عامل دار 
کردن پلیمرها

شکل 2-5- شماتیکی از نانوحامل های بارگیری 
siRNA / شده با ورتمانین
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بر اســاس نتایج انتخابات اتحادیــه بین المللی مطالعات 
جمعیتی )IUSSP(، دکتر محمدجالل عباسی شوازی، 
دانش آموختــۀ کارشناســی ارشــد )1372( و اســتاد 
جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 
به عنوان یکی از اعضای شورای این اتحادیه، برای دوره 

چهار ساله 2022 تا 2025 انتخاب شد.
اتحادیــه بین المللــی مطالعات جمعیتی از ســال 1928 
به منظور گســترش مطالعات علمی جمعیت شناســی در 
عرصه بین المللی تأسیس شد و تاکنون نقش ارزشمندی 
در شناخت مسائل جمعیتی و تدوین و ارزیابی سیاست ها 
و برنامه های جمعیتی داشته است. دبیرخانه IUSSP در 
شهر پاریس فرانسه مستقر است و در حال حاضر حدود 
1600 متخصص جمعیت شناسی از 120 کشور جهان در 

این اتحادیه عضویت دارند.

است؛  یادآوری  به  الزم 
شوازی،  عباســی  دکتر 
جمعیت شــناس  اولین 
ایرانی است که طی دو 
دهه گذشته، فعالیت های 

ارزشــمندی در جهــت توســعه آمــوزش و پژوهش 
جمعیت شناســی و تأســیس نهادهای علمی جمعیتی در 
عرصه ملی و بین المللی داشــته اســت. ایشــان یکی از 
بنیانگذاران انجمن جمعیت شناســی آسیا است و طی دو 
دوره در ســال های 2009 تا 2012 به عنوان نایب رئیس و 
رئیس انجمن جمعیت شناسی آسیا انتخاب شد. همچنین 
این استاد جمعیت شناســی، طی سال های 1397 تا 1400 
ریاست انجمن جمعیت شناسی ایران را عهده دار بوده و در 

حال حاضر نیز عضو هیئت مدیره این انجمن است.

به گزارش دانشــکدگان فنی، 
دکتــر حمیدرضــا جعفــری 
کارشناســی  دانش آموختــۀ 
)1357( علوم کامپیوتر دانشگاه 
تهران، بــه عضویت در هیئت 
زیر  ژورنال هــای  تحریریــه 

درآمد:
 - International Journal of Earth Sciences and
Geology ( IJEG)
 - Journal of Agriculture and Environmental
Sciences ( JAES)

مجله IJEG ، یک ژورنال تخصصی بین المللی است که 
در بر گیرنده مطالعاتی در خصوص زمین، زمین شناسی، 
علوم زمین و تحقیقات در حوزه زمین و سیســتم علوم 
زمین می باشــد. مجله JAES نیــز به عنوان یک ژورنال 
بین المللــی مطرح در زمینه مطالعات پیشــرفته در علوم 

محیط زیستی و کشاورزی در جهان فعالیت می نماید.

دانش آموخته و استاد دانشگاه تهران در شورای اتحادیۀ 
بین المللی مطالعات جمعیتی عضو شد

عضویت دانش آموخته و استاد دانشگاه تهران در هیئت تحریریۀ 
نشریه های بین المللی
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:Scientific Reports-Nature انتشار مقالۀ دانش آموختۀ دانشگاه تهران در مجله

مقالۀ »تصمیم  گیری چندهدفه پایدار مبتنی بر پیوند آب- انرژی- 
غذایی با توجه به عدم قطعیت  تغییرات آب و هوایی«

دانشیار و دانش آموختۀ دانشکده مهندسی مکانیک عضو هیئت مدیره 
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران شد

مقالــۀ مهندس مائــده عنایتــی، دانش آموختۀ مقطع 
کارشناســی ارشد گروه مهندســی آبیاری و آبادانی 
و همکاران به سرپرســتی دکتر امیــد بزرگ حداد، 
اســتاد پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران با عنوان تصمیم گیــری چندهدفه پایدار مبتنی 
بــر پیوند آب - انــرژی - غذایی بــا توجه به عدم 
A robust multiple-"قطعیت تغییرات آب و هوایی
 objective decision-making paradigm based
 on the water–energy–food security nexus
 "under changing climate uncertaintiesدر مجله 

Scientific Reports-Nature منتشر شد.
در ایــن مقاله، مهندس عنایتی و همکاران با اســتفاده 

از روش تاپســیس / آنتروپــی چهارچوب جدیدی 
بــرای مدیریت پایــدار منابع آب ارائــه کرده اند. این 
چهارچوب در حالی که به عدم قطعیت های مرتبط با 
پیش بینی تغییرات آب و هوایی حساس است، می تواند 
پیچیدگی هایی را که معموالً با پیوند آب - انرژی - غذا 
مرتبط است، در نظر بگیرد. برای نشان دادن کاربرد این 
چهارچوب، حوضــه رودخانه کرخه در ایران به دلیل 
نقــش حیاتی آن در تأمین آب، انرژی و امنیت غذایی 
منطقه به عنوان یک مطالعه موردی انتخاب شده است.

برای مشاهده مقاله به لینک زیر مراجعه شود:
https://www.nature.com/articles/s41598-021-
99637-7.pdf

به گزارش دانشکدگان فنی، دکتر قادر فرجی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشکدگان فنی، در انتخابات انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران که 12 آبان 
ماه 1400 برگزار شد، به عنوان عضو هیئت مدیره این انجمن انتخاب شده است.

انجمن مهندســی ســاخت و تولید ایران، با هدف ارتباط علمــی و فناورانه بین 
متخصصان داخلی و خارجی برای بهبود رویه های تولید جهت ساخت محصوالت 
و فرآورده های صنعتی با کیفیت و بهینه، در سال 1381 تأسیس شده است و انتخابات 

اخیر، هشتمین دوره مجمع عمومی این انجمن بوده است.
وی دانش آموختۀ مقاطع کارشناسی ارشد )1385( و دکتری از دانشگاه تهران 

می باشد.
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مقالۀ دکتر ســامان معروف پور، دانش آموختۀ مقطع دکتری 
گروه مهندســی آبیاری و آبادانی و همکاران به سرپرستی 
دکتر امید بزرگ حداد، استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشــگاه تهران با عنــوان جریان بهینه آب مجازی 
 "Optimal برای بهبود امنیت غذایی در کشورهای کم آب
 virtual water flows for improved food security in
Scientific Reports- در مجلهwater-scarce countries" 

Nature منتشر شد.
این مقاله رویکردی را برای پیوند شــبکه تجارت، امنیت 
غذایــی و ردپای آب برای بهبــود امنیت غذایی و کاهش 
بحران آب توسعه داد. در این مقاله با مشخص شدن کمبود 
و مازاد بر تقاضای اســتان  ها )مازاد تولید( در هر محصول، 
شــبکه تجارت داخلی شــکل گرفت و براساس کمترین 
فاصله بین استان ها تجارت محصوالت انجام شد. همچنین 
شــبکه تجارت معرفی شده باعث بهبود سامانه کشاورزی 
کشــور و همچنین کاهش هزینه حمل و نقل بین استان ها 
می شود. با ایجاد شبکه تجارت، ابتدا 781 میلیون مترمکعب 

آب مجازی ذخیره شده است.
در گام دوم، از نتایج شــبکه تجارت در مدل بهینه ســازی 
چندهدفه اســتفاده به عمل آمد تا اصالح الگوی کشــت 

براساس دو تابع هدف امنیت غذایی و بحران آب صورت 
گیرد. برای اصالح الگوی کشــت محصوالت مازاد، میزان 
آب و اراضی زراعی آزاد شــده محاســبه شد. اراضی آزاد 
شده براساس میزان محصوالت مازاد هر استان محاسبه شد 
که به کشــت محصوالت با شرایط کمبود در کشور و قرار 
داشتن در الگوی کشت سنتی مناطق، اختصاص یافت. در 
نهایت یک جبهه پارتو از الگوریتم بهینه سازی به دست آمد. 
جبهه پارتو 400 ســناریوی مدیریتی برای اصالح کشت 
به تصمیم گیران ارائه داد که بــازه 19درصد -45درصد و 
3درصد-2درصد به ترتیب بهبود در شاخص امنیت غذایی 
و شاخص بحران آب را نشان داد. برای نشان دادن عملکرد 
مدل با روش تاپسیس یک سناریو انتخاب شد که شاخص 
امنیت غذایی و شاخص بحران آب را به ترتیب 44درصد 
و 2/5درصد بهبود بخشید. همچنین سناریوی انتخابی باعث 
صرفه جویــی 1207 میلیون مترمکعب ردپــای آب آبی و 
گســترش اراضی را به اندازه 18/7 هزار هکتار کاهش داده 

است.
برای مشاهده مقاله به این لینک زیر مراجعه شود:

https://www.nature.com/articles/s41598-021-
 00500-6.pdf

Scientific Reports-Nature: انتشار مقالۀ دانش آموختۀ دانشگاه تهران در مجله

مقالۀ » جریان بهینه آب مجازی برای بهبود امنیت غذایی 
در کشورهای کم آب«
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ایــن تحقیق که می توانــد راهکار درمانــی جدید برای 
بیماران ام اس باشــد از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
کــه به همین بهانه صغری داوری فرد، کارشــناس روابط 
عمومی دانشگاه در گفت و گو با دکتر مهسا شه بخش به 
بررســی ابعاد این طرح و نتایج حاصل از این تحقیق در 

درمان مبتالیان به ام اس پرداخته است:
دکتر شه بخش درباره نتایج این طرح و نوآوری که داشته 
است، گفت: »پروتئین نوترکیب کرم انگلی )توکسوکارا 
کنیس( که در آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی 
دانشــگاه تهران تولید و تخلیص شــد با تعدیل سیستم 
ایمنی از یکســو و مهار پاسخ های ایمنی سلولی از سوی 
دیگر باعث کاهش نمــره ناتوانی موش هایی که در آنها 

مس القا شده بود گردید«.
وی در ادامــه افزود: »ترمیم ضایعــات دمیلینه در مغز و 
نخاع موش های درمان شــده نسبت به موش های گروه 

کنترل در بررسی های پاتولوژی مشاهده شد«.
دکتر شه بخش در ادامه سخنان خود درباره مطالعات انجام 
شده در این زمینه اظهار داشت: »تاکنون 3 مطالعه در این 
خصوص در گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی انجام 
شده اســت. در مطالعه نخست که توسط دکتر برهانی و 
همکاران انجام شــد تأثیر آنتی ژن های دفعی-ترشــحی 
انگل توکسوکارا کنیس در پیشــگیری از عالئم ناتوانی 
در مدل تجربی مس مشخص شد. پس از آن دکتر اعتبار 
و همکاران در مطالعــه ای تأثیر پروتئین نوترکیب لکتین 
نوع ســی را بر روی پیشگیری از عالئم ناتوانی در مدل 
تجربیMS بررســی کردند و نتایج مطالعه آنها نشــان 
دهنده تأثیر معنادار این پروتئین در پیشــگیری از عالئم 
بالینی ناشــی از القا مس بود. با توجه به نتایج موفق دو 
مطالعه گذشته در این مطالعه تأثیر درمانی پروتئین لکتین 
نوع ســی بر روی مدل تجربی مس مورد بررســی قرار 
گرفت. تاکنون مطالعــات متعددی در این حوزه در دنیا 
صورت گرفته است و مقاالت متعدد در این خصوص در 
مجالت معتبر علمی به چاپ رسیده است. مطالعه مستمر 

بر این موضوع در گروه انگل شناســی به دلیل بررســی 
همه ابعاد این مسئله بســیار باارزش است؛ زیرا در این 
مطالعه عالوه بر بررسی عالئم بالینی موش ها، موش ها از 
نظر ایمونولوژی و هست و پاتولوژی مورد بررسی قرار 
گرفتند. همچنین در این مطالعه برای نخستین بار در دنیا 
پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی به عنوان کاندید درمان 
برای مدل تجربی مس انتخاب شــده است. این انتخاب 
نیز ناشــی از بومی بودن توکســوکارا کنیس در ایران و 
نیز ایمونوپاتولوژی نوزاد عفونت زا این انگل است. زیرا 
پروتئین لکتین نوع ســی از نوزاد عفونــت زا انگل، که 

عفونت مزمن ایجاد می کند ترشح می شود«.
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران در پاسخ به این پرسش که 
نتایج ایــن پژوهش تا چه انــدازه در درمان مبتالیان به 
مس مؤثر و اثر درمانی حاصل از نتایج این تحقیق دقیقٌا 
بر کدام عارضه ناشــی از مس مؤثر اســت، گفت: »این 
مطالعه در مدل تجربی موش انجام شــده است و نتایج 
نشــان داد که پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی از طریق 
افزایش پاســخ های وابسته به ســلول های طی تنظیمی 
سبب سرکوب پاسخ های التهابی شدید ناشی از القا مس 
می شــود. این مکانیســم منجر به کاهش عالئم ناتوانی 
و ضایعات هیســتوپاتولوژی می شــود. همچنین پس از 
بررسی هیســتوپاتولوژی مغز و نخاع موش ها مشخص 
شد که این پروتئین سبب کاهش ضایعات دمیلینه ناشی 

درمان موفقیت آمیز MS در موش توسط دانش آموختۀ دانشگاه تهران

خالصه خبر:
طرح »بررســی تأثیر پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس جهت درمان 
مالتیپل اسکلروزیس در مدل موش )EAE(« به عنوان پایان نامه دکتری تخصصی دکتر مهسا 
شه بخش، دانشــجوی دوره دکتری تخصصی انگل شناسی، با حمایت مرکز تحقیقات مالتیپل 

اسکلروزیس بیمارستان سینا تهران دفاع شد.
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از القا مس در مغز و نخاع موش ها می شود، اما به منظور 
اســتفاده از این پروتئین در درمان مس در انسان نیاز به 

طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی است«.
دکتر شــه بخش درباره اســتفاده از نتایج این تحقیق بر 
روی نمونه انسانی افزود: »در حال حاضر مطالعه دیگری 
در ادامه این مطالعه توســط خانم دکتر پارمیدا ملکزاده 
دانشجوی دکتری تخصصی انگل شناسی با حمایت های 
مالی مرکز تحقیقات مالتیپل اســکلروزیس بیمارســتان 
سینا وابســته به پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تهران در حال انجام است در این مطالعه زیست 
ســازگاری این پروتئین مورد بررسی قرار گرفته است. 
پــس از انجام این مطالعه نیاز اســت در آینده مطالعات 
تکمیلی بر روی مدل های حیوانی نزدیک به انسان انجام 
شــود و در صورت تأیید نتایج، این پروتئین وارد مرحله 
کارآزمایی بالینی برای انســان شــود. تاکنون مطالعات 
مشــابه در دنیا انجام شده اســت و کرم درمانی به عنوان 
یک راهکار درمانی برای برخی از بیماری های خود ایمن 
به کار گرفته شده است. لذا نیاز است تا با سرمایه گذاری 
در این حوزه مطالعات کامل و جامعی بر روی کارآزمایی 

بالینی این پروتئین در انسان انجام شود«.
وی با اشــاره بــه افزایش تعداد مبتالیان بــه ام اس در 
ســال های اخیر، درباره نتایج این تحقیــق و تأثیر آن بر 
کیفیت و بهبود زندگی افراد مبتال به ام اس گفت: »شیوع 
بیماری مس در ســال های اخیر افزایش یافته است و از 
1.2 میلیون در ســال 2008 به 3.2 میلیون در سال 2013 
رسیده اســت. این بیماری سبب طیف وسیعی از عالئم 
ناتوانی می شــود و لذا بر ابعاد مختلف زندگی فرد مبتال 
تأثیر می گذارد لذا هر مطالعه ای که بتواند منجر به کاهش 
عالئم ناتوانی و یا تأخیر در بروز ناتوانی در این بیماران 
شود می تواند در بهبود کیفیت زندگی این بیماران اثرگذار 
باشد. امیدواریم که نتایج این مطالعه زمینه ساز ارائه یک 
درمان جدید برای کاهش عالئم ناتوانی ناشی از مس در 

انسان باشد«.
گفتنی اســت این طرح پژوهشی در قالب رساله دکتری 
خانم مهسا شه بخش با راهنمایی دکتر سیدحسین حسینی 
و خانم فاطمه جالوسیان و با مشاوره دکتر پرویز شایان و 
حمایت مرکز تحقیقات مالتیپل اســکلروزیس بیمارستان 
سینا وابســته به پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم 

پزشکی تهران انجام شده است.

موش های درمان شده با پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی
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گفتگو با دانش آموختۀ دانشگاه تهران 
)IOT( در زمینه فناوری اینترنت اشیا

دکتر حسین شعبانعلی فمی با اشاره کوتاه به تاریخچه این 
مفهوم، درخصوص تعاریف متعدد آتی یا اینترنت اشــیا 
گفت: واژه آتی اولین بار توسط کارشناس نوآور بریتانیایی 
»کوین اشــتون « در یک جلسه ســخنرانی که در ارتباط 
با کاربردهای عرفید در مدیریت زنجیره در ســال 1999 
ارائه کرد، به کار گرفته شد. به زبان ساده اینترنت اشیا آن 
دسته از فناوری هایی است که از اشیاء فیزیکی که قابلیت 
ارتباطی داشته یا با قابلیت ارتباطی تجهیز شده اند، استفاده 
می کند تا داده های هوشمند را بین دستگاه ها و سامانه های 
مبتنی بر اینترنت مبادله کند. به عبارت دیگر اینترنت اشیا 

گسترده تر از فناوری اینترنت است.
فمی تصریح کرد: اینترنت اشیا مجموعه ای از سیستم های 
محاسباتی، ماشین های مکانیکی دیجیتال و اشیا است که 
هر کدام شناساگر یکتایی را دریافت کرده و توانایی انتقال 
داده را در درون شبکه دارند و بدون تعامل انسان با انسان یا 
انسان با کامپیوتر می توانند داده ها را مبادله کنند. به عبارت 
ســاده تر، اینترنت اشیا، اینترنت بین اشیاء مختلف است و 
اشــیا از طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. 
همچنین آتی بــه مجموعه ای از دســتگاه ها و تجهیزات 
متصل به هم اطالق می شــود که به جمع آوری و تجزیه 
و تحلیل و مبادله اطالعــات می پردازند. بنابراین اینترنت 
 Enabling( اشیا مجموعه ای از فناوری های توانمندساز
Technologies( اســت که زیرساخت های اولیه ای را 
فراهم می کنند تا بسیاری از تجهیزات و دستگاه ها بتوانند 
با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به تبادل داده و اطالعات 

بپردازند.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 
دانشگاه تهران با اشاره به مزایای اینترنت اشیا یادآور شد: 
اینترنت اشیا کمک می کند تا ارتباط بین وسایل، دستگاه ها 
و تجهیزات به راحتی برقرار شــود. به همین منظور باید 
کاربری آتی را در ســه بُعد از تجهیزات و وسایل بدانیم. 
1( آن هایــی که قابلیت گردآوری و ارســال اطالعات را 

برعهده دارند )مانند حسگرها(؛ 2( دستگاه ها و تجهیزاتی 
که قابلیت دریافت، پردازش اطالعات و دســتور دادن به 
عملگرها را برعهده دارند؛ و 3( آن هایی که هر دو قابلیت 

ذکر شده را همزمان برعهده دارند.
بنابرایــن یک نکته مهم در حوزه آتــی، ارتباطات بوده و 
هدف این است که بتوان ارتباط بین دستگاه ها و تجهیزات 
مختلف را فراهم کرد. در یک تعریف مشــخص، آتی را 
ارتباطات ماشــین به ماشین عنوان می کنند که می تواند به 
ایجاد سامانه های هوشــمند کمک کرده و باعث افزایش 
شفافیت و عملکرد ســرویس ها و خدمات شود. به طور 
کلی اینترنت اشیا قدرت برون رفت از چالش های اساسی 

را در اختیار افراد قرار می دهد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران اینترنت اشــیا را یک 
فناوری توانمندســاز و عامل تحول دیجیتال عنوان کرد و 
افزود: این فناوری در ســال های گذشــته شیوه زندگی و 
کار انسان را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بسیاری 
از ســازمان های دولتی و خصوصی از آتی به عنوان عامل 
توانمندساز استفاده می کنند که منجر به تحول دیجیتال شده 
و کمک می کند تا سازمان ها و شرکت ها بتوانند فرایندهای 
خود را بهینه کرده و مدل های جدید کسب و کار را خلق و 
معرفی کنند. البته این مدل ها عمدتاً بر بستر داده ها فعالیت 
کرده و زمینه ســاز تحول دیجیتال در سازمان ها شده اند.، 
خدمات بسیاری را به انسان ها ارائه کرده و شکل و سبک 
زندگی انسان را در ابعاد شخصی و حرفه ای تغییر داده اند.
وی کارایی این فناوری را تابعی از وضعیت آن در سازمان 
و آینده ای که می تواند برای خود ترســیم کند، دانست و 
گفــت: به همین منظور این فناوری بین دو جهان فیزیکی 
و دیجیتال پیوند عمیق برقرار کرده است. منظور از جهان 
فیزیکی دســتگاه ها، تجهیزات و وســایل بــوده و جهان 
دیجیتال هم فضای اینترنت است که وسایل مذکور در این 

بستر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
فمی در خصوص وضعیت گســترش اینترنت اشــیا در 

با توجه به اهمیت این موضوع، مینا راســتی، دانشجوی کارشناسی ارشد 
علوم ارتباطات دانشگاه تهران با دکتر حسین شعبانعلی فمی، عضو هیئت 
علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و دانش آموختۀ  
مقاطع کارشناسی )1369(، کارشناسی ارشد )1372( از دانشگاه تهران، به 

گفت و گو نشسته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:
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سطح بین المللی یادآور شد: این فناوری در سال های اخیر 
منجر به تحوالت بسیار گسترده ای در حوزه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی شده و بسیاری از عرصه های توسعه 
اقتصادی و نوآوری را تحت تأثیر قرار داده است. برآوردی 
در سال 2017 توسط مؤسسه سیسکو )سیسکو( انجام شده 
که معتقد است تا سال 2020 حدود 50 میلیارد دستگاه و 
وســیله به اینترنت متصل شده و ارزش سرمایه گذاری بر 
روی این صنعت و فناوری در دهه آینده از نظر ارزشــی 
به حدود 19 تریلیون دالر خواهد رســید. دولت مرکزی 
آمریکا در ســال 2015 حدود 8.8 میلیارد دالر در توسعه 
زیرســاخت های آتی هزینه کرده است که نشان می دهد 
ســرمایه گذاری در این بخــش می تواند حجم عظیمی از 
تقاضا را برای آموزش، توسعۀ مهارت و جذب متخصصان 

این رشته فراهم کند.
مشــاور رئیس پارک فناوری اطالعات و اطالعات )فاوا( 
برای اســتفاده مناســب و موفقیت آمیز از اینترنت اشیا به 
خصوص در حوزه های کســب و کار، 9 گام اساســی را 
مطرح کرد و گفت: اولین گام شناخت چالش های کسب 
و کار اســت. به همین منظور باید 5 تا 10 چالش اصلی 
شــرکت، واحد و یا ســازمان تولیدی که هزینه و مشکل 
ایجاد کرده یا بر کارایی خدمات به مشتریان تأثیر می گذارند 
را شناسایی کرد. در گام دوم باید نرخ بازده سرمایه گذاری 
بالقوه محاسبه شود. به همین منظور داده هایی را جمع آوری 
کرده و مشــخص کرد که میزان بازگشت سرمایه در یک 

دورۀ مشخص چگونه است.
وی ادامه داد: در گام سوم باید تالش کرد تا رونمایی محدود 
به عنوان اثبات ایده انجام شــود. در این بخش مشخص 
می شــود که آیا داده ها همان مواردی هستند که پیش بینی 

شــده و آیا پایلوت های اجرا شــده قابلیت اثبات مناسب 
بــودن را دارند. در گام چهارم و پــس از آنکه برای حل 
مشکالت ایده هایی مطرح شد، تهیه طرح نهاد همکاری با 
شریک بخش آتی مطرح می شود. در این مرحله متخصص 
یا شــرکت خبره در این حوزه شناسایی شده و قراردادی 
منعقد می شود تا مبتنی بر نیازهای موجود، راهکارهای آتی 

طراحی شود.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 
دانشــگاه تهران گام پنجم را حصول اطمینان از عملیاتی 
شدن داده ها عنوان کرد و افزود: در این مرحله باید اطمینان 
حاصل شــود که داده های مورد نظر قابلیت پیاده ســازی 
دارند. اگر سیســتم نتواند با داده های مورد نظر کار کند، 
بنابراین نمی توان فناوری آتی را به کار گرفت. به عبارت 
دیگر باید قابلیت سازگاری آتی با صنعت یا کسب و کار 
مدنظر مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند در آن سیستم تلفیق 

شود.
فمی گام ششم را »مدیریت تغییر« ذکر کرد و گفت: هنگام 
استفاده از آتی ممکن است برخی از فرایندهای کاری تغییر 
کرده و یا نیاز به اصالح داشته باشد. به همین منظور باید 
توانایی مدیریت تغییر شــرایط وجود داشته باشد. در گام 
هفتم نیز انجام واکاوی و تحلیل دقیق برای حصول اطمینان 
از کارکرد مناسب اینترنت اشیا مطرح می شود. گام هشتم 
بررسی و محاســبه منافعی است که از این سرمایه گذاری 
برای شــرکت ایجاد شده تا ثابت شود هزینه صرف شده 
در آتی توجیه پذیر اســت. در گام نهم نیز استفاده بهینه از 
نیروی انسانی مطرح می شود تا بتوانند با آتی در سازمان به 
خوبی و به طور کامل آشنا شوند و از آن طریق کمک کنند 
تا این تکنولوژی به خوبی در کسب و کارها تلفیق شود و 
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بتواند کارایی بهتری را از خود نشان دهد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران در پاســخ به ســوال 
»چگونگی تحلیل ســرمایه گذاری بر روی اینترنت اشیا« 
یادآور شــد: زمانی کــه بخواهیم اینترنت اشــیا را وارد 
یــک صنعت یا مجموعه تولیــدی و خدماتی کنیم، جنبه 
ســرمایه گذاری پیدا می کنــد. به عبارت دیگــر با انجام 
ســرمایه گذاری و صرف هزینه برای اینترنت اشــیا، باید 
خروجی های ملموســی دریافت شود. زمانی که کسب و 
کاری وجود داشته باشد، انتظار می رود تا در انتهای فرایند، 
درآمدهــا افزایش و هزینه ها کاهــش یابد. در خصوص 
کســب و کارها نرخ بازگشِت سرمایه گذاری بر روی این 

فناوری محاسبه می شود.
وی ادامــه داد: به عبارت دیگر، آن بخشــی از هزینه که 
صرف اینترنت اشیا شده را به عنوان سرمایه گذاری جدید 
تلقی کرده و با انجام برخی محاسبات، بررسی می شود که 
منافِع ســرمایه گذارِی انجام شده در طول چه مدت زمانی 
بازمی گردد و در مقایســه با منابع مالی و پولی تخصیص 

داده شده، چه منافع یا ضررهایی دریافت خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 
دانشگاه تهران با اشاره به شاخص بازدهی سرمایه گذاری 
یا نرخ بازگشــت ســرمایه گذاری )را یــا Return آن 
Investment( تأکید کرد: این شــاخص به این موضوع 
اشــاره دارد که نسبت منافع حاصله به هزینۀ صرف شده 
در یک دوره ســرمایه گذاری چگونه است. به عنوان مثال 
اگر دوره مورد نظر 10 ساله باشد، باید بدانیم که در طول 
10 ســال چه هزینه ای صرف اینترنت شــده و در مقابل 
نیز چه منافعی دریافت شــده اســت که طبیعتاً اگر منافع 
بیشتر از هزینه باشد، آن سرمایه گذاری توجیه پذیر خواهد 
بود. نکته مهم این اســت که راهکارهای مبتنی بر آتی یا 
آتــی Solutions باید تأثیرات ملموســی بــر فرایندها 
و راهبردهای کســب و کار در زندگــی مردم، فرهنگ و 
سازمان ها داشته باشــند که تأثیر ملموس ممکن است در 
قالب مطلوبیت زندگی یا هدف اقتصادی و رفاهی سنجیده 

شود.
فمی تصریح کرد: در هر صورت اگر تمرکز بر کاربردهای 
اینترنت اشــیا در حوزه های مختلف کســب و کار باشد، 
زمانی که آتی وارد یک مجموعه ای می شــود، باید آن را 
بــه عنوان یک نهاد جدید تلقی کرده و با تحلیل ســود و 
زیان آن، ارزشمند بودن ســرمایه گذاری را بررسی کنیم. 
ممکن اســت سیســتمی را به آتی مجهز کنیم اما از نظر 
اقتصادی توجیه پذیر نباشد. به عنوان مثال اگر گلخانه های 
کم هزینه یا Low Cost را به اینترنت اشــیا مجهز کنیم، 

توجیه پذیر نیســت اما اگر اینترنت اشــیا در گلخانه های 
مدرن و برای تولید محصوالتی که ارزش بسیار باالیی در 
بازار دارند، استفاده شود، قابل توجیه است. بنابراین از دید 

سرمایه گذاری باید به این مسائل توجه شود.
مشــاور رئیس پارک فناوری اطالعات و اطالعات )فاوا( 
درخصوص به کارگیــری اینترنت اشــیا در ایران گفت: 
بسیاری از الزامات توســعه اینترنت اشیا در ایران وجود 
دارد. به عنوان مثال در سال های گذشته متخصصان بسیاری 
)متخصصان کامپیوتر، اینترنت، هوشمندســازی و هوش 
مصنوعی( در حوزه های مرتبط با آتی تربیت شــده اند. به 
لحاظ رشد شــرکت ها نیز استارتاپ هایی در کشور شکل 
گرفته که مبتنی بر آتی فعالیت کرده و این شــرکت ها رو 
به گســترش هستند. البته زیرساخت های بسیار خوبی نیز 
در نقاط مختلف کشــور ایجاد شده است؛ چراکه بسیاری 
از زیرساخت های مورد نیاز در آتی، همان زیرساخت های 

اینترنت است.
وی افزود: البتــه باید الزامات دیگــری مانند حوزه های 
سیاســت گذاری، قانون گذاری، اقتصــادی و حمایت از 
طرح های ســرمایه گذاری در کشــور ایجاد شود و نگاه 
راهبردی نیز به آن وجود داشته باشد. همچنین باید حجم 
سرمایه گذاری انجام شده در این بخش افزایش یابد. دولت 
می تواند از طریق وضع برخی قوانین و حمایت ها، سرمایه 
را از بخش خصوصی جذب و آن ها را به ســرمایه گذاری 

تشویق کند.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 
دانشگاه تهران تصریح کرد: گمان می کنم هزینه ای که باید 
در مجموع صرف این صنعت شود، در مقایسه با بسیاری 
از کشــورهای دیگر کم خواهد بود. به همین منظور باید 
وزارتخانه های گوناگون، دستگاه های دولتی و حاکمیتی به 
این حوزه ورود کرده و در بســتر قوانین و مقررات، برای 
به کارگیری آتی و حل مسائلی که مرتبط با اهداف، مأمویت 
و رسالت آن وزارتخانه است، چاره ای بیندیشند. پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد نیز باید مسیر اعتبارات خاصی 
را برای شرکت ها و استارتاپ های حوزه آتی ایجاد کنند تا 

شاهد گسترش این فناوری در کشور باشیم.
فمی یادآور شــد: البته ممکن است در بخش های تأمین 
زیرســاخت های فنی، ســرمایه گذاری، مشارکت بخش 
خصوصــی، مالکیت داده ها و مســائل حقوقی و قانونی 
با چالش هایی مواجه شــویم. به همیــن منظور نهادها و 
دستگاه های حاکمیتی باید با یکدیگر هماهنگ عمل کنند 
و بازار کاالهای هوشــمند از غیرهوشمند تفکیک شود تا 
زمینه بهتری برای گســترش آتــی در بخش های مختلف 
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کشــور صورت بگیرد. البته افزایش ســطح اطالعات و 
آگاهی صاحبان کســب و کار نیز بســیار مهم اســت. به 
همین منظور هرچند حجم سرمایه گذاری این صنعت در 
ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته کم است اما در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضعیت و 
ظرفیت های مناســبی دارد که باید از طریق سرمایه گذاری 

فعال شوند.
مشاور رئیس پارک فناوری اطالعات و اطالعات )فاوا( با 
تأکید بر قرارگیری این حوزه در اسناد برنامۀ توسعه کشور 
عنوان کرد: البته در بخش آموزش، هوشمندسازی شهرها، 
مدیریت هوشــمند ناوگان حمل و نقل، هوشمندســازی 
کنتورهای گاز، آب، پارکینگ های هوشمند و… اقداماتی 
صورت گرفته اما الزم اســت تا بکارگیری و توسعه این 
فناوری به عنوان محور راهبردی، در اســناد برنامه توسعه 

کشور قرار بگیرد.
وی درخصوص کاربرد اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی 
یادآور شــد: اینترنت اشــیا در بخش کشاورزی می تواند 
منجر به افزایش راندمان تولید شده و تاب آوری سیستم ها 
و محصوالت را افزایش دهد. در شرایط تغییر اقلیمی که 
بسیاری از سیستم های کشاورزی آسیب پذیر هستند، برای 
کنترل و جلوگیری از آسیب پذیری محصوالت و کل نظام 
بهره برداری می توان از فناوری های آتی اســتفاده کرد و 
میزان تاب آوری را در این سیســتم ها نسبت به تغییرات 
اقلیمی افزایــش داد. به کمک اینترنت اشــیا می توان به 
صورت همزمان، عوامل و پارامترهای اقلیمی، زراعی، فنی 
و فیزیکی را کنترل کرد. همچنین می توان اتوماســیون را 
در بخش کشــاورزی افزایش داد تا شفافیت و نظارت بر 
فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کند که این امر، منجر به 

پایداری اجتماعی نیز خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 
دانشــگاه تهران با اشــاره به دو دیدگاه موجود در حوزه 
اینترنت اشیا گفت: اینترنت اشیا می تواند از دو دیدگاه مورد 
توجه قرار بگیرد. گاهی آتی به عنوان سناریوی راهبرد حل 
مسئله مطرح می شود. به عبارت دیگر مسئله ای در صنعت 
یا کســب و کار ایجاد شده که راهکاری برای برون رفت 
از آن مســئله وجود ندارد. در این شرایط اینترنت اشیا به 
صورت یک راهکار فنی یا Technical Solution وارد 
شده و مشــکل کسب و کار را حل می کند. گاهی آتی به 
عنوان سناریوی ایجاد و توسعه فرصت کسب و کار مطرح 
می شود که در این شرایط، آتی به عنوان یک فرصت کسب 
و کار دیده شده و می تواند فرصت های جدیدی را در آن 
حوزه کسب و کار از طریق معرفی محصوالت یا خدمات 

جدید یا ایجاد بازار نو و بهبود کیفیت فرایندها ایجاد کند.
فمی تصریح کرد: در بخش کشاورزی هر دو مورد وجود 
دارد. برآورد شــده که ارزش بازاری گلخانه های هوشمند 
تا ســال 2024 به حدود یک میلیارد دالر خواهد رســید. 
همچنین برآورد شــده که در آینده نزدیک، کشــاورزی 
هوشمند حدوداً 6 درصد از کل پروژه هایی که در تمامی 
ابعاد زندگی انســان مطرح می شود را به خود اختصاص 
خواهــد داد. عالوه بر آن، در مدت 4 ســال آینده تعداد 
حســگرهای نصب شده در محیط های کشاورزی به 600 
میلیون واحد رســیده و پیش بینی شده که آتی و فناوری 
هوشــمند ســازی تا ســال 2050 به عنوان یک فناوری 
برتر، می تواند میزان غذا را تــا حدود 70 درصد افزایش 
دهد. همچنین برآورد شــده که تا ســال 2022 بازار آتی 
در گلخانه هــا از 680 میلیــون دالرِ ســال 2016 به 1.3 
میلیارد دالرِ سال 2022 خواهد رسید که تمامی این موارد، 

گوشه ای از کاربردهای آتی در بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: الزم به یادآوری است که هنگام شکل گیری 
یک صنعت در کشــور، همه ابعاد آن باید با یکدیگر رشد 
کنند. اگر تمایل یا حجم ســرمایه گذاری در دولت برای 
این صنعت پایین باشــد، مشــکالتی ایجاد می شــود. به 
همین منظور باید عالوه بر تشویق کنشگران سطح پایین، 
کنشگران سطح باال )دولت، دستگاه های اجرایی و…( را 

برای ورود به صنعت آتی تشویق می کرد.
فمی در پایان، افزایش ســرعت دسترســی به اطالعات، 
صرفه جویــی در زمان، صرفه جویی در نیروی انســانی، 
اتوماسیون و کنترل، مانیتورینگ و پایش، کاهش هزینه های 
تولید، افزایش درآمدها، افزایش قدرت ســرمایه گذاری، 
بهبود کیفیت و اســتاندارد زندگی مــردم و ورود کیفیت 
و اســتاندارد به فعالیت های حرفــه ای را از دیگر مزایای 
اینترنت اشیا و نقض حریم خصوصی افراد، ورود هکرها، 
پیچیدگی کار و کاهش فرصت های شــغلی برای نیروی 

انسانی کم سواد را از معایب اینترنت اشیا عنوان کرد.
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این پروژه پژوهشــی رساله دکتری حسن 
نجفی ثانی اســت که با راهنمایی مشترک 
دکتر کارن ابری نیا و دکتر مجید بنی اسدی 
و مشــاوره دکتر نوشــین حقیقی پور )از 
مؤسســه انیســتیتو پاســتور( و همکاری 
پروفسور ایو ریموند و دکتر دانیل جورج 
)اســاتید دانشــگاه استراســبورگ کشور 

فرانسه( انجام شده است.
دکتــر مجید بنی اســدی درباره ســاخت 
اولیــن نمونه پوســت ضخیم انســانی با 
انعطاف پذیری باال در کشور گفت: »امروزه 
مهندسی بافت یک ابزار ویژه و کارآمد در 

مقوله پزشــکی است که می تواند بخش هایی از بدن نظیر 
پوســت، غضروف، عروق و اســتخوان را که آسیب دیده 
اســت را از طریق ســاخت بافت های زنده حاوی سلول 
در محیط آزمایشــگاهی ترمیم کنند. مهم ترین ضعف در 
مهندســی بافت، عدم امکان تولید داربست طراحی شده 
موردنظر در ابعاد میکرونی اســت که بتوان با روشــی آن 
را به طــور اقتصادی و دقیق ایجــاد کرد. روش هایی نظیر 
الکترواسپنینگ، جدایش فازی و فومینگ ساختارهایی با 
تخلخل میکرونی تصادفی ایجاد می کند که تزاحم زیادی 
در رشــد و تکثیر کلونی های سلولی و نفوذ آن ها به عمق 
داربست ایجاد می کنند. لذا بافت هایی که تاکنون به صورت 
تجاری تولید شده فاقد امکان رگ-زایی و ضخامت آن ها 
محدود به یک میلی متر بوده اند. از سوی دیگر روش پرینت 
ســه بعدی، ظرافت باالیی برای تولید داربســت نداشته و 
حداکثر وضوح آن برای تولید ساختارهای گوناگون نظیر 

زیگزاگ حدود 200 میکرون می باشد«.
دکتر بنی اســدی افزود: »روش توســعه یافته توسط تیم 
تحقیقاتــی حاضر، برای اولین بار در کشــور این امکان 
را فراهم نموده که ساختارهایی با ظرافت 10 میکرون با 
کارکردهای مختلف نظیر انعطاف پذیری و صلبیت، رگ 
سازی، تکثیر عمقی سلول ها و....تولید کند. در این روش 
می توان ساختارهای بسیار ظریف را طراحی و با انباشت 
الیه ها و سینترینگ آن ها به ساختار نهایی موردنظر دست 

پیدا کرد«.
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با اشاره به 
موفقیت تیم تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک گرایش 

ســاخت و تولید دانشکدگان فنی دانشگاه تهران ساخت 
اولین نمونه پوســت ضخیم انسانی با انعطاف پذیری باال 
گفت: »در تکنولوژی ارائه شــده امکان ســاخت الیاف 
به شکل های مســتقیم، زیگزاگ، زیگزاگ شاخک دار و 
دندریتی و.... ممکن است. ساخت انواع گوناگون الیاف 
مطرح شــده با تالش فراوان و صرف هزینه نسبتًا باال به 
ثمر نشست و به این ترتیب توانستیم توانمندی باالی این 
روش را به عنــوان روش نوین به اثبات برســانیم و امید 
اســت که در آینده جزو روش های اصلی تولید داربست 

در جهان مطرح شود«.
دکتــر بنی اســدی افزود: »از ســوی دیگر بــرای اثبات 
زیست ســازگاری ســاختارهای ایجاد شــده بــا انواع 
پلیمرهایــی نظیر پلی کاپروالکتون، پلی الکتیک اســید و 
پلی وینیل الکل تســت های کشت ســلولی با سلول های 
L929 و فیبر و بالست انسانی صورت پذیرفت که نتایج 
نشان می دهد سلول ها به خوبی با داربست تعامل داشته اند 

و توانسته اند در سطح و عمق داربست ها تکثیر یابند«.
وی در پایان با اشــاره به کاربردهای این داربست ها در 
حــوزه تولید بافت گفت: »با توجه بــه امکان پذیر بودن 
ساخت طرح های متنوع در این روش، این داربست ها در 
حوزه تولید بافت هایی نظیر پوست، غضروف، رگ، مثانه 
و غیره و همچنین در تولید زخم بندها و پانســمان های 
دائمی و همچنیــن بحث دارورســانی می تواند کاربرد 

داشته باشد«.
گفتنی است جزئیات ساخت نمونه پوست ساخته شده در 
 ACS Biomaterials Science & Engineering نشریه 

چاپ شده است.

اولین نمونه پوست ضخیم انسانی با انعطاف پذیری باال 
در کشور ساخته شد
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بنا بر گــزارش مرکز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک، 
عملکرد اصلی شــبکیه درک، پردازش و انتقال اطالعات 
مرتبــط با نور به قســمت های مختلف سیســتم عصبی 
مرکزی اســت. مجموعه ای از بیماری های ارثی شبکیه، 
باعث ازبین رفتن تدریجی بینایی در پستانداران می شوند. 
آنزیم اینوزین متوفســفات دهیدروژناز در مســیر تولید 
مولکول های حامل انرژی در چرخه بینایی نقشــی بسزا 
دارد. در حقیقت، ســلول های گیرنده نور شبکیه جهت 
انجــام فعالیت های نوری به ایــن مولکول ها نیاز دارند. 
لذا، اشــکال مختلف آنزیمی مخصوص شبکیه به همراه 
گونه متعارف آنزیم مذکور به این منظور در ســلول های 
گیرنده نور شــبکیه ایجاد می شوند. از طرفی، یک سری 
از جهش های ژنتیکی منجر به نوعی از بیماری چشــمی 
 )RP10( می شــود که تحت عنوان رتینیــت پیگمنتوزا

شناخته شده است.
در این پژوهش، بخشــی از مکانیسم عمل آنزیم نامبرده 
به عنوان یکی از مراحل چرخه بینایی در بیماری رتینیت 
پیگمنتوزا بررســی شــد. یافته های محققــان در مرکز 
تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک دانشــگاه تهران نشان 
داد کــه وقوع جهش ژنتیکی ارثی مــورد مطالعه در این 
تحقیــق، منجر به نقــص فعالیت این آنزیــم در چرخه 
بینایی و در نتیجه باعــث کاهش دید محیطی و نابینایی 
در بزرگســالی می شود. در حقیقت، اهمیت این موضوع 
در آینده احتماالً با کشف داروها برای درمان بیماری های 

چشمی ناشی از جهش در گونه های آنزیمی درون شبکیه 
برجسته می شود.

ایــن یافته ها بر اســاس پژوهش پایان نامه کارشناســی 
ارشــد مائده مطهر، دانشجوی بیوشیمی دانشگاه تهران، 
با عنوان »مقایســه تنظیم فعالیت ایزوفرم های چشــمی 
IMPDH1 نوع وحشــی و موتانت D226N موشی 
نوترکیب تحت تأثیر نوکلئوتیدهای پورینی در شــرایط 
in vitro« به راهنمایی دکتر راضیه یزدان پرست، استاد 
گروه بیوشــیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، 

محقق شده است.

چگونگی تغییر عملکرد آنزیم درگیر در چرخه بینایی 
در یک بیماری شایع چشمی بررسی شد

شکل 1-5- ساختار LMPDH و دمین های مربوط به آن

شکل 1-3- نمایی از پروتئین های درگیر در آبشار انتقال نور
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)b( و یک واحد ساختاری بتمن )a(وCBS شکل 1-7- الگوی ساختاری یک دمین

شکل 2-4- اصول کلی کروماتوگرافی فیلتراسیون رلی
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حضور ایران در شورای جهانی آرشیو )ایکا( با پلتفرم 
نوآوری باز لیبتک

لطفاً در آغاز در مورد کنفرانس کمی بیشتر توضیح بدهید.
شورای جهانی آرشیو )ایکا( سازمانی غیردولتی است که 
از ســال 1948 آغاز به کار کرده و در حال حاضر از 198 
کشور دنیا عضو دارد. به صورت سالیانه اجالسی را برگزار 
می کند که بنا بود در ســال 2020 ابوظبی میزبان اجالس 
ســاالنه باشد و تدارک بسیاری هم در این خصوص دیده 
بودند، لیکن با همه گیری کرونا، اجالس ابوظبی در ســال 
2020 لغو شد و در پاییز 2021 به صورت مجازی برگزار 
شد. این کنفرانس با عنوان "توانمندسازی جوامع دانشی" 
درواقع نخســتین کنفرانس مجازی سالیانه ایکا محسوب 

می شد.
 محورهای موضوعی کنفرانس در چه زمینه هایی بود؟

نکته جالب توجه در کنفرانس اخیر، کاربست فناوری های 
نوین در حوزه های آرشــیوی بود. کافی است به عناوین 
نشست ها و ســخنرانی ها نگاهی بیندازید تا متوجه شوید 
که موضوعاتی همچون کاربرد هوش مصنوعی در تنظیم 
و توصیف اســناد، ایجــاد اتوماتیک فراداده ها در اســناد 
الکترونیــک، بهره گیری از هــوش مصنوعی برای تحلیل 
محتــوا و تولید فــراداده، کاربرد فنــاوری بالک چین در 
مدیریت و اعتبارسنجی اسناد، تحول دیجیتال در آرشیوها، 
ارتباط علوم انسانی رایانشی و آرشیوها و … چه میزانی از 
مباحث و مقاالت ارائه شده را در برمی گیرد. می توان گفت 
تقریباً نیمی از مقاالت و سخنرانی های انجام شده به نوعی 
با یکی از مباحث هوش مصنوعــی و فناوری های نوین 
در ارتباط مســتقیم بود که به نظرم نشان از تغییر رویکرد 
جدی ایکا در پاسخ به نیازهای روزافزون جوامع امروزی 
اســت. درواقع پارادایم شیفت اساسی در آرشیوهای ملی 

دنیا آغاز شــده اســت. نکته مهم دیگری که جلب توجه 
می کرد کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بودند که جدا 
از کشــورهایی همچون آمریکا، بریتانیا، استرالیا، کانادا و 
اسپانیا و سوییس که چندین مقاله و سخنران کلیدی فعال 
داشــتند، حضور برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز 
مشــهود بود. چنان که نیجریه، زیمبــاوه، آفریقای جنوبی 
و مصر از آفریقــا و کره جنوبی، چین، ایــران، اندونزی 
و عربســتان نیز نمایندگان آســیا در میان سخنرانان این 
کنفرانس بودند که هر یک بخشی از دستاوردهای فناورانه 

خویش در حوزه های آرشیوی را ارائه داده بودند.
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران در چــه زمینه ای 

سخنرانی ارائه داد؟
اواخر ســال 1398 بود که فراخوان شــرکت در کنفرانس 
ایکای ابوظبی اعالم عمومی شد و سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی تصمیم گرفت مشارکت فعالی در ایکای ابوظبی داشته 
باشد. همان طور که می دانید، سازمان در کنفرانس های ایفال 
)فدراســیون بین المللی انجمن ها و مؤسسات کتابداری( از 
سال های قبل حضور و مشارکت علمی بسیار فعالی داشته و 
تصمیم بر آن شده بود که در اجالس ایکا نیز مشارکت علمی 
سازمان بیشتر باشــد. بر همین اساس، موضوع پیاده سازی 
لیبتک که در تابســتان 1398 با رویداد ویتا در سازمان آغاز 
شــده بود، به عنوان یکی از مواردی که می توانست در ایکا 
مورد توجه واقع شود، توسط دفتر برنامه ریزی و نظارت در 
قالب یک پروپوزال تدوین و به دبیرخانه کنفرانس ارســال 
شد. خوشبختانه هیئت داوری کنفرانس نیز استقبال خوبی 
داشتند و پنلی برای ارائه آن اختصاص دادند. از آنجا که بنا 
داشتیم حتماً یکی از دستاوردهای ملموس لیبتک نیز مطرح 
گردد، پروژه ســامانه » ســندجو« که در آیین بازگشایی 
ســاختمان مرکز نوآوری سازمان )تابســتان 1399( مورد 

سخنرانی دانش آموختۀ دانشگاه تهران در شورای جهانی آرشیو )ایکا( 
با پلتفرم نوآوری باز لیبتک

هفته اول آبان 1400، نخستین کنفرانس مجازی شورای 
جهانی آرشیو برگزار شد که سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران نیز در این کنفرانس حضوری فعال داشــت. 
به همین دلیــل با دکتر »بابک زنده دل نوبری« مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان که به عنوان سخنران 
در این اجالس حضور یافته بود، گفتگویی انجام شده 

است که مشروح آن به شرح زیر است.
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توجه و عنایت ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
آقای دکتر ستاری واقع شده بود، به عنوان نخستین دستاورد 
ملمــوس پلتفرم نوآوری باز لیبتک که با ادبیات نوآوری » 
حداقل محصول قابل« پذیرش نامیده می شــود، برای این 

منظور در نظر گرفته شد.
سخنرانی ســازمان با عنوان »پیاده سازی پلتفرم لیبتک در 
سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران )نقشــه راه، مزایا و 
دستاوردها( »در نشســت هوش مصنوعی و آرشیو ارائه 
شد که بخش نخســت آن به بیان چالش ها و راهکارهای 
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران )پیاده سازی پلتفرم 
نــوآوری باز لیبتــک( و بخش دوم آن بــه معرفی پروژه 
ســندجو پرداخته بود، مورد توجه اعضای نشست واقع 
شد. به گونه ای که دبیر نشست )دکتر یان ویلسون، رئیس 
اســبق کتابخانه و آرشــیو ملی کانادا و رئیس اسبق ایکا( 
در پایان جلســه، فعالیت هــای صورت گرفته در ایران در 
کاربست هوش مصنوعی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

را شایسته قدردانی دانست.
از نظر شما در حوزه کاربرد فناوری های نوین در مقایسه 

با سایر آرشیوهای ملی در چه وضعیتی قرار داریم؟
پاره ای از اوقات، رویکردی در کشــور دیده می شود که تا 
صحبت از فناوری می شــود، نگاه ها به این سمت می رود 
که قاعدتاً هر چیز مربوط به فناوری است، در کشورهای 
پیشرفته جمع شده است و کشورهای درحال توسعه مانند 
ایران ابتدا باید سال ها تالش کنند تا به نقطه صفر برسند و 
سطح خدمات و امکانات را اول به حد قابل قبولی برسانند 
و پس از آن وارد تحقیق و توســعه شــوند. درواقع این 
رویکرد، تحقیق و توسعه در زمینه های فناورانه را مختص 
جهان اول می داند و کشــورهای درحال توســعه را صرفًا 
مصرف کننده آن فناوری ها و نه توسعه دهنده آن ها می داند. 
اما چنین رویکردی شــاید خودباوری ما را کاهش دهد. 
ضمن اینکه بسیاری از مســائل و چالش های فناورانه ما 
مختص خودمان است. به طور مثال در زمینه توسعه هوش 
مصنوعــی در خط و زبان فارســی در منطقه و دنیا کدام 

کشــور می تواند بیش از ایران دغدغه داشته باشد؟ بدیهی 
است که ایران در این زمینه می تواند و می بایست کشوری 
مرجع باشد. یکی از خروجی های لیبتک در بلندمدت در 
ایران همین موضوع اســت. آماده کردن دیتاست هایی که 
فناوران ایرانی بتوانند از آنها برای توسعه و کاربردی سازی 
هوش مصنوعی در خط و زبان فارسی مورد بهره برداری 
قرار دهند. در این زمینه ما نمی توانیم و نباید منتظر دیگران 
بمانیم و باید خودمان آغازکننده و توســعه دهنده باشیم. 
وقتی سامانه » سندجو« به عنوان نخستین دستاورد ملموس 
لیبتک توسط هم بنیان گذارانش )دکتر مجید ایرانپور و دکتر 
علی قنبری( در ایکا معرفی شــد، بسیار جالب بود که تیم 
دیگری هم از اســپانیا مشابه با همین فناوری را در حوزه 
اسناد بومی خودشــان تجربه کرده بودند. حال اگر چنین 
کاری توسط پژوهشگران ایرانی انجام شود، نه تنها شاید 
به چشم نیاید، بلکه متأسفانه افرادی برای تخریب هم اقدام 
می کنند، ولی اگر توســط یک تیم اروپایی که با امکاناتی 
به مراتب بیشتر از پژوهشــگران داخلی فعالیت می کنند، 
معرفی شود، با صدها تعریف و تمجید از سوی داخلی ها 
روبرو می شــود. اینجاست که در خوش بینانه ترین حالت 
معتقدم دچار فقدان خودباوری هستیم. واقعاً قصد کتمان 
نقاط ضعف را ندارم ولی پیشــرفت کشور نیاز به باور به 
پژوهشگران جوان کشور دارد که یکی از دیگر از اهداف 
لیبتک تســهیل ورود اندیشه های نو برای حل چالش های 

پیش رو بوده است.
 لطفًا در مورد ماهیت لیبتک کمی توضیح دهید و ارتباط 

آن با وظایف و مأموریت های سازمان را بیان کنید.
نوآوری باز به معنای مشــارکت ذی نفعان کلیدی مختلف 
)رقبا، مشــتریان و تأمین کنندگان( در فرایند برنامه ریزی 
نوآوری سازمانی اســت. یعنی سازمان ها در دنیای امروز 
نمی تواننــد صرفاً به نیروهای داخلــی خویش برای حل 
چالش های خویش تکیه کنند. این رویکرد به معنای حذف 
فرایندهای نوآوری در داخل سازمان نیست، ولی مفهومش 
فراهم کردن میــدان برای مشــارکت دادن تمام صاحبان 
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اندیشه و فن است که عشق و تعهد برای کمک به توسعه 
کشور دارند.

واقعیت این است که نوآوری فرایندی هزینه بر است و این 
هزینه ها در سازمان های دولتی دوچندان می شود. نوآوری 
باز تالشی برای کاهش هزینه های سازمان و چابک سازی 
کاربرد فناوری های نوین در ســازمان است. مثالی در این 
زمینه می زنم. اگر ســه ســال قبل صحبت از بالک چین 
می کردید، یک موضوع لبه تکنولوژی محســوب می شد 
ولی در همین اجالس اخیر ایکا، ســه تجربه مختلف از 
اندونزی، چین و کرواسی در کاربرد بالک  چین در مراحل 
مختلف چرخه مدیریت سند مطرح شد. حال رویکرد ما 
چه باید باشد؟ صبر کنیم تا بلوغ فناوری درون سازمان به 
این حد برسد؟ صبر کنیم تا سایر کشورها به جایی برسند 
و بعد به دنبال بومی کردن دستاوردهای آنها باشیم؟ مسئله 
این اســت که چرخه عمر فناوری ها بسیار کوتاه شده و 
از تولد تا بلوغ یک فناوری بســیار سریع می گذرد. لیبتک 
پاسخ هوشمندانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به این 
نیاز فناورانه بوده است. شاید عده ای بگویند، یک قرارداد 
می شــد با یک شــرکت ببندیم و نیازمان را اعالم کنیم تا 
راهکارش را ایجاد کنند، ولی پاســخ این است که ما یک 
چالش نداریم و با مجموعه ای از چالش ها روبرو هســتیم 
که روزبه روز هم بیشــتر می شود. پس می بایست فرهنگ 

نوآوری باز حاکم شود.
پلتفرم نوآوری باز لیبتک دو بعد اساســی دارد. یک بُعد آن 
»سخت« است که همین موارد زیرساختی و فناورانه را در 
برمی گیرد و بعد دیگر آن »نرم« است که مباحثی چون تفکر 
پلتفرمی، تحول دیجیتال، مدیریت تغییر و فرهنگ نوآوری 
باز منظور نظر آن هستند. در یک کالم لیبتک راهکاری برای 
پارادایم شیفت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است تا با 

روند نوآوری جهانی همراه و همسو گردد.
از نظر شما مهم ترین دستاورد سازمان در این اجالس 

چه بوده است؟
 جدا از حضور اثربخش ســازمان اسناد و کتابخانه ملی در 

میان سایر آرشــیوهای ملی که یک بعد قضیه است، بُعد 
دیگر آن پیشنهادی بود که از سوی سازمان به دبیر نشست 
ارائه شــد، مبنی بر اینکه کارگــروه یا اتاق فکری در ایکا 
برای توسعه مباحث حوزه لیبتک با مشارکت اعضای فعال 
ایکا تشکیل گردد که با استقبال دبیر نشست روبرو شد و 
قرار شد موضوع از طریق ایشان با دبیرخانه و هیئت رئیسه 
ایکا مطرح و پیگیری شود که ان شاءاهلل با هماهنگی هایی 
که با امور بین الملل ســازمان انجام شــده است، موجب 
توسعه مرجعیت سازمان در حوزه کاربردی سازی فناوری 

در آرشیوها باشد.
در پایان اگر نکته ای در این زمینه باقی مانده است، لطفًا 

بفرمایید.
نکته بسیار مهم آن است که نوآوری با فلسفه بهبود مستمر 
همراه است، یعنی نمی توانیم بگوییم پروژه نوآوری در این 
سازمان انجام شد و به پایان رسید. جریان نوآوری روندی 
پیوســته دارد و نوآوری باز به مفهوم درگیرکردن تمامی 
ذی نفعان اکوسیستم برای بهبود سطح خدمات سازمان به 
مخاطبان است. در پایان جا دارد که از همه کسانی که در 
این سال ها با درک این مفاهیم موجب توسعه لیبتک شدند، 
قدردانی کنم. نخست از رئیس و معاون توسعه مدیریت که 
به معنای واقعی کلمه در فکر توسعه فناوری های نوین در 
سازمان بوده اند و تالش های شایسته ای نیز انجام داده اند. 
همچنین آقایان علیرضا انتهایی و حسن باقری که در این 
مسیر تمام توان خویش را به کار بستند و البته آقای دکتر 
سعید روشــنی که به عنوان یکی از جوانان خوش فکر در 
این مسیر همراه سازمان بودند. با توجه به آنکه سه رویداد 
لیبتک تاکنون برگزار شــده، نام بردن از تمام عزیزان )چه 
همکاران و مدیران پرتالش داخل ســازمان و چه استادان 
دانشــگاه و خبرگان و تیم های فناور برون سازمانی( برای 
قدردانی دشوار اســت، اما امید دارم که روند نوآوری در 
ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران توسعه یابد تا بیش از 
پیش در مجامع بین المللی مشارکت فعال داشته باشیم و نام 

ایران عزیز سربلند باشد.
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تولید مکمل سوختی از ضایعات پالستیک از طریق 
فرآیند پیرولیز توسط دانش آموختۀ دانشگاه تهران

به عنوان اولین ســوال، لطفًا کمــی درباره طرح 
پژوهشــی، اهداف و نتایجی که این طرح داشته 

است توضیح بفرمائید.
در سال های اخیر روند رو به رشد جمعیت و سبک زندگی 
مدرن، سبب به کارگیری گسترده مواد پالستیکی شده است. 
این امر تولید ضایعات پالســتیکی را به طور قابل توجهی 
تشــدید کرده و ســبب بروز نگرانی های زیست محیطی 
در جهان شده اســت. هم اکنون، ساالنه حدود 1 میلیون 
تن پالســتیک در ایران مصرف می شــود و این میزان به 
طور مداوم در حال افزایش اســت. این حجم از مصرف 
پالستیک ها در کشــور موجب تولید حجم قابل توجهی 
ضایعات پالستیکی شــده که در حدود 28 درصد از کل 
زباله های تولید شده در کشور را شامل می شود. مواد زائد 
پالســتیکی نیز همچون سوخت های مشتق شده از نفت، 
حاوی عناصر کربن و هیدروژن هســتند با این تفاوت که 
 LPG زنجیره کربنی طوالنی تری نســبت به سوخت های
، بنزین و گازوئیل دارند؛ بنابراین، امکان تبدیل مواد زائد 

پالستیکی به سوخت وجود دارد.
پیرولیز حرارتی / کاتالیستی به عنوان یک روش کارآمد برای 
تبدیل و مدیریت پســماندهای پالستیکی به محصوالت 
ارزشمند همچون ســوخت مایع، چار )محصول جانبی-
جامد( و گاز سنتز )محصول جانبی-گاز( در غیاب اکسیژن 
و در گستره دمای 900–300 درجه سانتیگراد است. بازده 
محصوالت متعدد حاصل از پیرولیــز، به نوع مواد اولیه، 
گستره دمای عملیاتی، سرعت گرمایش و نوع رآکتور مورد 
استفاده بستگی دارد. پیرولیز حرارتی پالستیک ها در دمای 
باال انجام می پذیرد و طیف وسیعی از محصوالت را تولید 
می کند. در حالی که پیرولیز کاتالیستی سبب کاهش دمای 
واکنش، ارتقــا واکنش تجزیه و بهبود کیفیت محصوالت 
می شود. الزم به ذکر است که کاتالیست، به عنوان بار اصلی 
هزینه بازیافت مواد زائد پالستیکی از طریق فرایند پیرولیز 

شناخته می شــود و کاهش هزینه کاتالیزور در کشورهای 
در حال توســعه، به منظور به کارگیری در مقیاس کوچک، 
چالش بســیار جالبی محســوب می شــود. در این میان، 
زئولیت های طبیعی که در بســیاری از نقاط جهان یافت 
می شــود، می تواند به عنوان کاتالیزور تجــاری در فرایند 
پیرولیز کاتالیزوری پســماندهای پالســتیکی بکار گرفته 

شوند.
هدف اصلی این طرح تولید مکمل سوختی از طریق فرایند 
 ،)PE( پیرولیــز بود. در طرح مذکــور، پیرولیز پلی اتیلن
پلی پروپیلن )PP( و پلی اســتایرن )PS( در یک رآکتور 
طراحی شــده در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار 
گرفــت. دمــای کراکینگ بــرای PE و PP برابر با 450 
درجه سانتیگراد و برای PS پایین تر و برابر با 320 درجه 
ســانتیگراد است. شایان ذکر اســت که دمای واکنش باال 
و ســرعت گرمایش می تواند به طور قابل توجهی تولید 
هیدروکربن های ســبک را افزایش دهد. عــالوه بر این، 
مــدت زمان ماند طوالنی نیز منجــر به تولید محصوالت 

هیدروکربنی سبک می گردد.
همچنیــن، به منظور حــذف اثرات نامطلوب ناشــی از 
محتوای اکســیژن زیــاد بر روی خصوصیات ســوخت 
حاصل از فرایند پیرولیز مانند پایداری حرارتی و شیمیایی، 
ویســکوزیته، خوردگی و اختالط با سایر هیدروکربن ها ، 
تصفیه هیدروژنــی )HDO( به عنوان یک روش کارآمد 
بکار گرفته شــد. بنابراین، این پروژه سعی دارد با تبدیل 
پسماندهای پالستیکی به ســوخت مایع از طریق فرایند 
پیرولیز و همچنین کاهش میزان آلودگی محیط زیست، در 

این زمینه گام بردارد.
زباله های پالستیکی از جنس پلی اتیلن )PE( ، پلی پروپیلن 
 )PET( و پلی اتیلن ترفتاالت )PS( پلی اســتایرن )PP(
به عنوان مــاده اولیه در فرایند پیرولیز پس از جمع آوری، 
به منظور ایجاد یک مخلوط همگن، به قطعات کوچک تر 

با توجه به اهمیت این طرح، به ویژه در موضوع بازیافت، حفاظت از محیط 
زیســت و....، صغری داوری فرد، کارشــناس روابط عمومی، در گفت و 
گویی با دکتر مجید سعیدی دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد )1390( و 
استادیار دانشکده شیمی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، مجری این طرح، 

به بررسی اهمیت، کاربرد و مزایای رقابتی این دستاورد پرداخته است.
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)در حدود 2 ســانتی متر( خرد شدند. پیرولیز کاتالیستی / 
غیر کاتالیســتی هر یک از ضایعات پالستیکی به صورت 
منفرد و همچنین مخلوطی این مواد در نسبت های مختلف 
انجام شد. زئولیت طبیعی پس از اصالح حرارتی و اسیدی 
به عنــوان کاتالیــزور در فرایند پیرولیز بکار گرفته شــد. 
فعال ســازی حرارتی زئولیت طبیعی در کوره ای با دمای 
550 درجه ســانتیگراد به مدت 5 ســاعت و فعال سازی 
اسیدی با قرارگیری زئولیت طبیعی در محلولی از نیتریک 
اســید به مدت 48 ساعت همراه با هم زدن انجام گرفت. 
سرانجام پیرولیز ضایعات پالستیکی در یک رآکتور پیرولیز 
آزمایشــگاهی در دمای 450 درجه ســانتیگراد و با نرخ 
حرارتی 10C/min و زمان واکنش 75 دقیقه انجام شــد. 
پس از اتمام هر آزمایش، بازده به دست آمده از هر محصول 
پیرولیز بر اساس وزن محاسبه گردید. خصوصیات روغن 
مایع تولید شده به منظور بررسی تأثیر ترکیب مواد اولیه بر 
کیفیت روغن مایع تولید شده در حضور زئولیت اصالح 
شده انجام شد. شرایط بهینه فرایند مانند دما و زمان واکنش 
از طریق آزمون وزن سنجی حرارتی )TGA( مورد بررسی 
قرار گرفت. پیرولیز در یک سیســتم رآکتوری پیوسته از 
جنس کوارتز و متشکل از مخزن گاز نیتروژن، رگوالتور 
گاز، MFC جهــت کنترل دبی گاز، المنت حرارت دهی، 
رآکتور کوارتز، مخزن جمع آوری روغن زیســتی، مبرد و 
مخزن جمع آوری گاز انجام گردید. زئولیت اصالح شده 
همراه با خوراک در داخل رآکتور قرار گرفته و با افزایش 
دما، مواد زائد پالستیکی )پلیمرهای آلی( به مونومرهایی 

تبدیل شده و در کندانسور روغن مایع متراکم شد.
از محصول مایع تولید شده می توان برای سوخت رسانی به 
موتورهای دیزلی به عنوان یک ســوخت منفرد یا ترکیب با 
سوخت دیزل تجاری استفاده کرد. عالوه بر این، محصول 
گازی نیز می تواند به عنوان منبع گرمایی برای رآکتورها و یا 
اجــاق گاز جهت پخت و پز و محصوالت جامد نیز برای 
سوختن مشترک با زغال سنگ و زیست توده استفاده شوند.

از منظر کاربردی، نتایج این طرح پژوهشــی چه 
استفاده هایی می تواند داشته باشد؟

فناوری پیشــنهادی برای تبدیل زباله های پالســتیکی، نه 
تنها چالش های مدیریت پســماند را برطرف می کند بلکه 
منجر به تولید محصوالت ارزشــمندی همچون سوخت 
مایع، ماده جامد )char( و جریان گاز غیر متراکم می شود. 
همچنین اجزای اصلی گازهای تولید شده از پیرولیز انواع 
مختلف پالســتیک عبارت اند از: متان، هیدروژن، پروپان، 
پروپن، اتان، اتن و بوتان کــه می توانند به عنوان خوراک 
فرایند تولید پالســتیک در صنایع پتروشیمی به گاز سنتز 

تبدیل شــوند. عالوه بر این، گازهای تولید شده می توانند 
به عنوان ســوخت در بویلرها یا در توربین گازی به منظور 
تولیــد برق بدون هیچ گونه تصفیه ای مورد اســتفاده قرار 
گیرند. الزم به ذکر است که بوتن و ایزوپرن می توانند پس 
از بازیابی در تولید الســتیک استفاده شوند؛ در حالی که، 
پروپن و اتان می توانند به عنوان مواد شیمیایی در تولید پلی 

الفین بکار گرفته شوند.
نتایج این طرح پژوهشی چه مشکلی یا نیازی را از 

بخش صنعت یا جامعه برطرف می کند؟
عــالوه بر تولید مکمل های ســوختی به عنــوان یکی از 
نیازهای اساســی کشور با اســتفاده از تکنولوژی پیشنهاد 
شده، این طرح پژوهشی نقش مهمی در رفع آلودگی های 
زیست محیطی دارد. امروزه حجم پسماندهای پالستیکی به 
دلیل کاربردهای گسترده انواع پالستیک ها در سبک زندگی 
مدرن، بسیار قابل توجه است و به دلیل آثار زیان بار آن بر 
طبیعت، به یکی از چالش های زیست محیطی تبدیل شده 
است. از ســوی دیگر، تولید گسترده محصوالت پلیمری 
سبب کاهش منابع خام از جمله نفت و گاز گردیده است. 
از این رو به منظور ارائه راهکاری مناســب در مواجهه با 
معضل پسماندهای پالستیکی، سعی شده است تا در این 
طرح پژوهشــی با بهره گیری از فرایند پیرولیز کاتالیستی 
/ غیر کاتالیســتی، به دو هدف کلی زدودن پســماندهای 
پالستیکی از محیط زیست و همچنین تبدیل تهدید مذکور 

به یک فرصت جامه عمل پوشاند.
در این راستا، پیرولیز پرمصرف ترین پالستیک ها در کشور 
شــامل پلی اتیلن ))PE( سبک و ســنگین(، پلی پروپیلن 
)PP( و پلی اســتایرن )PS( و همچنین ارتقا محصوالت 
حاصــل از پیرولیز تحت مطالعــه و تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. فرایند پیشــنهادی با توجه به ســادگی فرایند، از 
جاذبه ی کافی اقتصادی جهت ســرمایه گذاری برخوردار 
اســت و می تواند در راســتای حفظ محیط زیست مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
نتایج این طرح در ســطح کالن تــر، چه مزایایی 

می تواند برای کشور داشته باشد؟
در ســال های اخیر، روند رو به رشد مصرف پالستیک در 
جهان و عمر کوتاه استفاده از آنها منجر به تولید حجم زیادی 
از پســماندهای پلیمری شده است و دفع این پسماندها به 
دلیل حجم باال و عدم تجزیه، به تهدیدی جدی برای محیط 
زیست تبدیل شده است. در این میان، ایران، علی رغم داشتن 
1٪ از جمعیــت جهان، در حدود 1.15٪ از پســماندهای 
پالســتیکی جهان را به خود اختصاص داده است. در ایران 
بخشــی از زباله های پالستیکی همچنان در محل های دفن 
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زباله انباشته می شــوند و بدین ترتیب آسیب های مخربی 
به محیط زیســت وارد می نمایند. از سوی دیگر استفاده از 
دستگاه زباله ســوز نیز سبب ورود آالینده های مضر به جو 
می گردد. بنابراین مدیریت کارآمد این دســته از پسماندها 
از نظر انرژی، زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی کشورها 
حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت این موضوع در کشور، 
ارائه رویکردی با مضمون حفظ محیط زیست، کاهش دفن 
پسماندهای پالستیکی و همچنین کمک به چرخه بازیافت 
مواد اولیه امری ضروری است و الزم است گام های مؤثری 

در این زمینه برداشته شود.
در این میان، پیرولیز به عنوان یکی از راهکارهای مناســب 
و امیدوارکننده جهت بازیافت پســماندهای پالستیکی و 
جلوگیری از دفن یا سوزاندن آنها، شناخته می شود. در این 
فرایند، پسماندهای پالستیکی در فضایی عاری از اکسیژن 
تحت تجزیه ترموشــیمیایی قرار گرفته و به محصوالتی 
تبدیل می گردند که مجدداً فرایندپذیر هستند. محصوالت 
مایع و گاز تولید شــده می توانند به عنوان سوخت یا منبع 
مواد شــیمیایی بکار گرفته شوند. به عبارت دیگر پیرولیز 
سوختی با ارزش حرارتی باال تولید می کند که می تواند در 
موتورهای گازســوز جهت تولید برق و گرما بکار گرفته 
شــود. همچنین چار حاصل شــده از فرایند نیز به عنوان 
 CO ،NOx، CO2 جاذب گازهــای گلخانه ای ماننــد
و SOx و گاز ســنتز تولید شــده نیز به عنوان ماده اولیه 
فرایندهای تولید پالســتیک در صنایع پتروشیمی استفاده 
می شــود. همچنین این فرایند ســبب کاهش قابل توجه 
آلودگی محیط زیست )آب سطحی، زیرزمینی، خاک، هوا( 

و افزایش سطح سالمت جامعه می شود.
آیا این کار و نتایج پژوهشی شما نمونه های داخلی 

و خارجی مشابه هم دارد؟
امروزه روند رو به رشــد جمعیت و سبک زندگی مدرن، 
سهم تولید زباله های پالستیکی را نسبت به سایر پسماندها 
به مقدار قابل توجهی افزایش داده است. بنابراین، مدیریت 
صحیح پســماندهای پالســتیکی نقش مؤثری در حفظ 
محیط زیست ایفا می کند. در ســال های اخیر محققان با 
توجه به حجم عظیمی پسماندهای پالستیکی تولید شده 
و مخاطرات زیســت محیطی حاصــل از دفن این نوع از 
پسماندها در طبیعت به دلیل دوام و پایداری زیاد، به مطالعه 
روش های جایگزین آن پرداخته انــد. در میان روش های 
متعدد مورد بررسی در بســیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا، 
فرایند پیرولیز مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته 
است و طرفداران زیادی در بسیاری از کشورهای دنیا پیدا 

کرده است.

پیرولیز حرارتی و پیرولیز کاتالیزوری PS در یک رآکتور 
 5-ZSM بستر ثابت با اســتفاده از دو کاتالیزور زئولیت
و زئولیت- Y توســط ویلییامز و همکارش مورد بررسی 
قرار گرفته اســت و محصول اصلی حاصــل از پیرولیز 
حرارتی پلی اســتایرن، روغنی متشــکل از اســتایرن و 
ســایر هیدروکربن های آروماتیک بود. در حالیکه پیرولیز 
کاتالیــزوری منجر به افزایش بــازده گاز و کاهش مقدار 

روغن تولیدی، شده بود.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملی نفت ایران، 
طرح بازیافت ضایعات هیدروکربنی منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس از طریق بازیابی ضایعات الستیک، پالستیک، 
زباله هــای شــهری، تایــر، هیدروکربورهــای ضایعاتی 
پتروشیمی ها و پاالیشــگاه ها با اســتفاده از فرایند نوین 
پیرولیز کاتالیستی انجام گرفته است. بر اساس این طرح، 
ضایعاتی همچون نایلون، پالســتیک، الستیک موجود در 
زباله های شهری در مدت شش ساعت به سوخت تبدیل 

می شود.
مزایای رقابتی طرح شــما نسبت به سایر طرح ها 

چیست؟
از مزایای طرح پژوهشــی ارائه شده نسبت به طرح عنوان 
شــده، می توان به کاهش زمان انجــام پیرولیز و همچنین 
امکان بازیافت مواد به شــکل مخلوط مواد اولیه و کاهش 
دفن پســماندها پس از پردازش زباله اشــاره کرد. در این 
فراینــد، مواد با پایه کربنی در فضایی عاری از اکســیژن، 
تحت گرما تجزیه شده و محصوالت مایع و گازی تولید 
شده می توانند به عنوان سوخت یا منبع مواد شیمیایی بکار 

گرفته شوند.
آینده طرح پژوهشی خودتان را چگونه ارزیابی می کنید؟

تولید گســترده محصوالت پالستیکی عالوه بر به تحلیل 
رفتن منابع خام، سبب آلودگی بیش از پیش محیط زیست 
گشــته اســت. از این رو به منظور حفظ محیط زیست و 
ارائه راهکاری در مواجهه با معضل پسماندهای پالستیکی، 
تالش شــده اســت تا با بهره گیری از فرایند پیرولیز غیر 
کاتالیســتی / کاتالیســتی به اهداف مذکور دست یافت. 
عالوه بر این اجرای موفقیت آمیز این پژوهش در مقیاس 
آزمایشگاهی گامی بلند در راستای کاهش دفن پسماندهای 
پالستیکی و همچنین کمک به چرخه بازیافت مواد اولیه 

خواهد بود.
همچنین، طرح پژوهشی پیشنهادی عالوه بر سادگی فرایند 
و حجم پایین ســرمایه گذاری، راه برون رفت از بسیاری 
معضالت زیست محیطی را ارائه می دهد و از جاذبه کافی 

به منظور جذب سرمایه گذار برخوردار است.
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مقالــۀ مهنــدس رضــا کریــم زاده، دانش آموختۀ مقطع 
کارشناسی ارشــد )1398( مهندســی مکانیک گرایش 
ســاخت و تولید با راهنمایی دکتر محسن حامدی، استاد 
دانشکده مهندســی مکانیک دانشــکدگان فنی دانشگاه 
تهران با عنوان الگوریتمی هوشــمند برای بهینه ســازی 

توپولوژی در ساخت افزایشی )پرینت سه بعدی(:
 »An intelligent algorithm for topology
optimization in additive manufacturing«
 The International Journal of معتبــر  مجلــه  در 
Advanced Manufacturing Technology از انتشارات 

اشپرینگر-نیچر منتشر شد.
 

در ایــن مقاله، الگوریتمی برای بهینه ســازی توپولوژی 
سازگار با روش های ساخت افزایشی که نیاز به ساختار 
نگهدانده دارند توســعه یافته اســت. این سازگاری با 
هدف کاهش میزان ســاختار نگهدارنــده برای صرفه 
جویــی در زمــان ســاخت و مصرف ماده می شــود. 
الگوریتم بهینه ســازی توپولوژی پیشــنهاد شده در این 
پژوهــش بر پایه روش SIMP اســت، اما چالش های 
وارد شــدن محدودیت و شرایط ســازگاری با ساخت 
افزایشی و پیچیدگی های ایجاد شده با کمک تکنیک های 
هوشــمند در نظر گرفته شــده و پیچیدگی ریاضی آن 
برای بدست آوردن حساســیت و هم از نظر سازگاری 
با ساخت افزایشی حل شــده اند. الزم به ذکر است که 
الگوریتم ارائه شــده با نمونه ســازی برای مســئله های 
شاخص تیر یک ســر گیردار )cantilever( و تیر دو 

ســر درگیر )MBB( اعتبارســنجی شده است. ساخت 
نمونه ها در آزمایشــگاه میکروفب دانشــکده مهندسی 

مکانیک انجام شده است.
برای مشاهده مقاله به لینک زیر مراجعه شود:

https://rdcu.be/cBijG

چاپ مقالۀ دانش آموختگان دانشگاه تهران با عنوان »الگوریتمی هوشمند 
برای بهینه سازی توپولوژی در ساخت افزایشی )پرینت سه بعدی(« 
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 )SeGaP2021( 1400 رویداد جامع جایزه بازی های جدی 
پاییز امسال و در پنجمین دوره به میزبانی دانشکده برق 
 و مهندسی کامپیوتر دانشــگاه تهران برگزار خواهد شد.
دکتر هادی مرادی، دانشیار و دانش آموختۀ دانشگاه تهران، 
دبیر علمی پنجمیــن دوره جایزه بازی های جدی 1400 
)SeGaP2021( شد. جایزه بازی های جدی 1400 طبق 
روال چهار دوره گذشــته در سه بخش اصلی جشنواره، 
هکاتون و ســمپوزیوم برگزار می شود و همچنان عالوه 
بر بازی های دیجیتال، حامی ســایر سرگرمی های جدی 
همچون بازی های رومیزی یا شبیه  سازها نیز خواهد بود.
یکی از نکات مهم این رویداد در سال 1400، تغییر زمان 
برگزاری آن است. با توجه به پایان سال میالدی و تداخل 
آن با تاریخ برگزاری رویداد در دی ماه و همچنین مشکل 
در برقراری ارتباط و مشــارکت سخنران های خارجی، 
دبیرخانه جایزه بازی های جــدی تصمیم دارد برخالف 
 ،DGRC دو دوره گذشــته و با تداوم ســنت برگزاری

سیگپ 2021 را در هفته اول آذر برگزار کند.
پنجمین دوره جایزه بازی های جدی در بخش جشنواره 
بازی جدی سال 1400 نیز میزبان آثار تولید شده در این 
زمینه است. صاحبان اثر بازی خود را )نسخه جدید یک 
بازی یا نســخه به روزرسانی شده بازی در دوره های قبل 

جشنواره( برای دبیرخانه جایزه ارسال کردند.
بخش هکاتون بازی های جدی 1400 نیز همچون ســال 
گذشته شاهد رقابت سه روزه در سه شهر تهران، تبریز و 
اصفهــان خواهد بود و موضوع هکاتون و نهاد حامی آن 

متعاقبًا اعالم می شود.
بخش سمپوزیوم بین المللی بازی های جدی 1400 امسال 
نیــز پذیرای مقاالت تخصصی انگلیســی بود و مقاالت 
پذیرفته شــده بعد از دریافت مجــوز همچون دوره های 
 IEEE گذشــته، برای نمایه ســازی به پایگاه اســتنادی
Xplore ارسال می شــوند. همچنین با توجه به اهمیت 
موضوع روش تحقیق و تجاری ســازی بازی های جدی، 

جایزه ویژه ای برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.
الزم به تاکید اســت که در صورت تداوم شرایط کرونا 
در کشــور همچون سال گذشــته برگزاری این رویداد 

به صورت آنالین قابل تصور خواهد بود.
الزم به ذکر اســت دکتر احسان شاه قاسمی، دکتر داتیس 
خواجه ئیان، دکتر هادی مرادی، دکتر لیال کاشــانی وحید 
و دکتر رضا رســتمی از دانش آموختگان دانشگاه تهران 
جز دوران کمیتۀ علمی این سمپوزیوم بین المللی هستند.
جهت دریافت اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود:
https://segap.ir/fa/news.php?rid=155

دانش آموختگان دانشگاه تهران، در پنجمین دورۀ جایزه بازی های 
(SeGaP۲۰۲۱) ۱۴۰۰ جدی 
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مه لقــا مالح در ســال 1296 هنگامی که پدر 
و مــادرش با کاروان برای زیارت به مشــهد 
می رفتند، در یک کاروان ســرای عباســی در 
بیــن راه به دنیا آمد. پدر مه لقا، آقابزرگ مالح 
به دلیل داشــتن منصب دولتی در شــهرهای 
مختلف ســاکن می شــد. به همین دلیل مه لقا 
در شــهرهای مختلفی مانند مشــهد، قوچان، 
اصفهان، دامغان، همدان و کرمانشــاه تحصیل 
کرد. او بعــد از تحصیل در فلســفه و علوم 
اجتماعی و جامعه شناســی در دانشگاه تهران 
مدرک فوق لیســانس علوم اجتماعی گرفت. 
ســپس برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و 
در دانشگاه سوربن علوم اجتماعی خواند و با 

مدرک دکتری به ایران بازگشت.
مالح در فرانســه دوره کتابــداری را نیز در 
کتابخانه ملی فرانســه گذراند و در بازگشت 
به ایران در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول به 
کار شد. بعد از مدتی در سال 1347 به ریاست 
کتابخانــه مؤسســه تحقیقات روان شناســی 

برگزیده شد.
پــس از بازنشســتگی تمام وقت خــود را در 
راه مبارزه بــرای جلوگیری از آلودگی محیط 

زیست گذاشت.
مه لقا مالح در سال 1373 با مشارکت همسرش 
و چند استاد دانشــگاهی عالقه مند به محیط  
زیســت ســازمان غیر دولتی زیست محیطی 
»جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط  زیست« 
را بنیــان گذاشــت، وی دو دهه اخیر عمرش 
را در جمعیت زنان مبــارزه با آلودگی محیط 
زیست صرف آموزش زنان خانه دار و معلمان 
مــدارس برای آشــنایی با محیط زیســت و 

ضرورت حفظ سرزمین کرد.
او موفق شــد شــعبات ســازمان غیر دولتی 
جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیســت 
را در 16 اســتان کشــور هم گسترش دهد و 
حاال چند سالی  بود که منزل شخصی اش را به 
دفتــر کار جمعیت و پاتوق طرف داران محیط 

زیست تبدیل کرده بود.

مه لقا مالح، مادر محیط زیست ایران و دانش آموختۀ 
دانشگاه تهران درگذشت 
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گزارش سلسله نشست های علمی دانش آموختگان

دکتر بابک زنده دل دکتر سید مجتبی 
حسین زاده یوسف آباد

دکتر فاطمه نصرتیدکتر سید احمد قاسمی

دکتر الهام ابراهیمی دکتر رضا محمدپور

دکتر جعفر بوالهری دکتر باقر غباری بنابدکتر علی کرمی

دکتر نادر سید امیریمهندس رضا سرخوش



هشتمین نشســت علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 
بــا موضوع »تأمین مالی شــرکت ها در بــازار با رویکرد 
صادرات« با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط 
با دانش آموختگان )دبیر پنل( و سخنرانی دکتر سید مجتبی 
حسین زاده، استادیار دانشگاه ایرانیان و کارشناس رسمی 
دادگســتری و دانش آموختۀ دانشــگاه تهران و دکتر رضا 
محمدپور، استادیار دانشکده اقتصاد و علوم انسانی دانشگاه 
آفاق و دانش آموختۀ دانشگاه تهران به صورت مجازی در 
تاریخ 5 آبان برگزار شد. آنچه در ادامه می خوانید، گزارش 
این سخنرانی هاست که توســط پریسا رجبی، دانشجوی 
کارشناســی علوم ارتباطات اجتماعی، تهیه و تنظیم شده 

است.
 

دکتر ســید مجتبی حســین زاده 
یوسف آباد، دانش آموختۀ دانشگاه 
تهــران )1397( در مقطع دکتری 
رشــته علوم اقتصــادی بوده که 
ســابقه کارشناسی در تنها اگزیم 
بانک ایــران را در کارنامۀ خود 

دارد. وی همچنین اســتادیار و عضو هیئت علمی 
دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه الکترونیک 
ایرانیان و کارشــناس رسمی دادگســتری در امور 

سرمایه گذاری، پولی و اعتباری است.

 دکتر سید مجتبی حسین زاده یوسف آباد:
صندوق نوآوری و شکوفایی صندوقی 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

دکتر ســید مجتبی حسین زاده، اســتادیار دانشگاه ایرانیان 
و کارشناس رسمی دادگســتری و دانش آموختۀ دانشگاه 
تهران در هشتمین نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه 
تهران با موضوع »تأمین مالی شرکت ها در بازار با رویکرد 
صادرات«، به تأمین مالی دانش بنیان ها اشاره کرد و افزود: 
تأمین مالــی به هر فرایندی که باعث ایجاد، جمع آوری و 
افزایش منابع مالی یا ســرمایه ای برای هر نوع مخارجی 

است، گفته می شود.
او تصریح کرد: تأمین مالی فقط مختص بنگاه ها نیست و 
به خانوار و دولت هم مربوط اســت. تأمین مالی بنگاه به 

دو صورت منابع بیرون و درون تقسیم بندی می شود. منابع 
درون بنگاه شامل سرمایه های شرکت هاست. منابع بیرون 

بنگاه به منابع داخل و خارج از کشور تقسیم می شود.
حسین زاده به منابع بیرون بنگاه از منابع داخل کشور اشاره 
کرد و افزود: منابع داخل کشور از محل بازار سرمایه، بیمه 
و بانک اســت اما برای انتخاب بهترین روش تأمین مالی 
در ابتدا باید هزینه تأمین مالی برآورد شود و در گام بعدی 
وضعیت ریسک کسب وکار تعیین کننده روش تأمین مالی 
خواهد بود. حد بهینه از هر روش، دردسترس بودن و دوره 

بازگشــت سرمایه از دیگر معیارهای انتخاب روش تأمین 
مالی است. برای انتخاب تأمین مالی باید آیتم های مختلف 

در نظر گرفته شود تا بهترین تصمیم گرفته شود.
دانش آموختــۀ دانشــگاه تهران با اشــاره به نظام بانکی و 
ســازوکارهای آن، بیان داشت: نهادهای بازار پولی که زیر 
نظر بانک مرکزی اســت به دو بخش رسمی و غیررسمی 
تقسیم بندی می شود. بخش رسمی شامل مؤسسات مالی و 
اعتباری هستند و بخش غیررسمی نهادهای مالی خارج از 

کنترل بانک مرکزی است.
حسین زاده خاطرنشــان کرد: در بخش رسمی بانک ها و 
مؤسســات اعتباری اقداماتی را انجام می دهند و در ســه 
حوزه تســهیالت، اعتبــارات و اوراق مشــارکت قدم بر 
می دارند. در بانک ها تسهیالت به سه بخش قرض الحسنه، 

عقود مبادله و عقود مشارکتی تقسیم بندی می شود.
او تاکید کرد: در کشــور ما ابزارهای تأمین مالی اسالمی 
تحت عنوان صکوک ها به کار گرفته می شــوند. برخی از 
این ابزارها سود مشخص ندارند و سود آنها انتظاری است، 

یعنی در یک بازه زمانی میزان سود آن مشخص می شود.
اســتادیار دانشــگاه ایرانیان بــه تأمین مالی نــوآوری و 
سرمایه گذاری جسورانه برای شرکت های دانش بنیان اشاره 

سلسله نشست های دانش آموختگان - ۸

منابع داخل کشور از محل بازار 
سرمایه، بیمه و بانک است 

اما برای انتخاب بهترین روش 
تأمین مالی در ابتدا باید هزینه 

تأمین مالی برآورد شود و در گام 
بعدی وضعیت ریسک کسب وکار 

تعیین کننده روش تأمین مالی 
خواهد بود

گزارش ها
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کرد و اظهار داشت: هدف پروژه ها از ابتدا مشخص است 
و ارزیابی اقتصادی مشــخص شــده است. پس از تعیین 
پروژه، شرکت مستقل و فعالیت آن نامحدود می شود. پس 

از آن نوبت به استارت آپ و نوپا می رسد.
حسین زاده گفت: در استارت آپ ها اصاًل وضعیت مشخص 
نشده، زیرا هنوز شاکله ای از آن موضوع دیده نشده است. 
هویت اســتارت آپ ها نامشــخص اســت و هدف آنها 
تغییرپذیر می باشــد. در شرکت های نوپا، هویت مشخص 

اما آسیب پذیر است و هدف آن تغییرپذیر می باشد.
او افزود: یکی از بهترین نهادهای کمک کننده به تأمین مالی 
شرکت های دانش بنیان و نوپا، صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری است. تمامی شرکت ها و مؤسساتی که از 
سوی کارگروه تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان 
تاییدیه دریافت کنند، مشــمول حمایت های این صندوق 

می شوند.
کارشناس رســمی دادگســتری ادامه داد: در اولین گام، 
برای تهیه نمونه کاالی دانش بنیانی، تســهیالتی با کارمزد 
4 درصد با بازپرداخت سه ســاله به متقاضی داده می شود. 
دومین گام پرداخت تسهیالت 11 درصد با بازپرداخت 5 
ســاله باهدف کمک به را اندازی تولید صنعتی است. این 
صندوق در مرحله تولید صنعتی نرخ تسهیالت 11 درصد 
با بازپرداخت هفت ساله به متقاضی می دهد. نکته اساسی 

که در پرداخت این تسهیالت وجود دارد، نظارت است.
حســین زاده عنوان کرد: فروش اقساطی با نرخ 9 درصد، 
ســرمایه در گــردش از منابع داخلی با نــرخ 11 درصد، 
سرمایه در گردش بانکی با نرخ های 12، 15 و 18 درصد، 
ســرمایه در گردش فوری با نرخ هــای 11 و 18 درصد، 
تسهیالت فضای کاری با نرخ 18 درصد و بازپرداخت 4 
ســاله، استقرار موقت با نرخ کارمزد 4 درصد و تسهیالت 

توســعه فضاهای نوآوری با نرخ 4 درصد برخی دیگر از 
حمایت های مالی این صندوق است.

او بیان کرد: این صنــدوق با صندوقی دیگر تحت عنوان 
صندوق های پژوهش و فناوری در همه استان قرارداد دارد 
که تا سقف 5 میلیارد ریال می توان از آن ها تسهیالت اخذ 
کرد. این صندوق برای افرادی که به دنبال تولید دانش بنیان 

هستند، اقدامات مؤثری انجام می دهد.
 

دکتر رضا محمدپور، دانش آموختۀ 
دانشگاه تهران )1398( در مقطع 
علوم  رشــتۀ  تخصصی  دکترای 
اقتصــادی بوده و بورســیه بنیاد 
اســالمی  انقالب  مســتضعفان 
می باشد که سابقۀ مدیر صادرات 

و مدیر بازرگانی خارجی در شرکت های تابعۀ بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی را در کارنامۀ خود دارد. 
وی همچنین اســتادیار دانشــکدۀ اقتصاد و علوم 
انسانی دانشــگاه آفاق ارومیه بوده و سوابق فعالیت 
و مشاوره در برخی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی 

دولتی و خصوصی را در کارنامۀ خود دارد.

 دکتر رضا محمدپور:

شرکت های دانش بنیان بازار هدف خود 
را بیابند

دکتر رضا محمدپور، اســتادیار دانشــکده اقتصاد و علوم 
انسانی دانشــگاه آفاق و دانش آموختۀ دانشگاه تهران در 
هشتمین نشســت علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 
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بــا موضوع »تأمین مالی شــرکت ها در بــازار با رویکرد 
صــادرات«، گفت: یکی از مســائل مهم هر کســب وکار 
امروزی به خصوص کسب وکار فعال در حوزه صادرات، 
تأمین مالی اســت. امروزه با توجه به اهمیت امر صادرات 
برای کشورهای در حال توسعه، به نظر می رسد آشنایی با 
صادرات و روش های تأمین مالی صادرات برای مدیران از 

اهمیت فراوانی برخوردار باشد.
او با اشــاره بــه اینکه تأمین مالی صــادرات به دو روش 
اعتبار خریدار و اعتبار فروشــنده صورت می گیرد، ادامه 
داد: در اعتبار خریدار، تســهیالتی بــا هدف فراهم کردن 
امکان فروش مــدت دار کاال و خدمات از ســوی بانک 
اعطا می شود. خریدار کاالی صادراتی یا کارفرمای خرید 
خدمات صادراتی، تمایل دارد وجه واال یا خدمات فنی را 
به صورت مدت دار بپردازد، در حالی که فروشنده ترجیح 
می دهد وجه مربوطه را نقدی دریافت کند. در اینجا بانک 

عامل می تواند به عنوان واسطه مالی نقش آفرینی کند.
اســتادیار دانشکده اقتصاد و علوم انســانی دانشگاه آفاق 
بیان داشت: در اعتبار فروشــنده، صادرکننده یا فروشنده 
قرار تجاری خــود را به صورت مدت دار منعقد می کند و 
می پذیــرد که خریدار یا بانک وجــه کاال را تحت اعتبار 
اسنادی یوزانس یا برات مدت دار بپردازد. سپس فروشنده 
از بانــک خود، درخواســت تســهیالت در قالب اعتبار 
فروشنده می کند. بانک پس از بررسی و حصول مواد الزم 
به تنزیل اعتبار اســنادی یا برات مــدت دار در قالب عقد 

خرید دین اقدام می کند.
محمدپور گفت: کشــور ما در حال حاضر شرایط خاصی 
دارد و از ســوی دیگر تحریم هایی حادث شده، توصیه من 
برای شرکت های دانش بنیان این است که بازار هدف خود را 
مشخص کنند و انرژی و تمرکز خود را بر روی همان داشته 
باشــند. یکی از این بازارها اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. 
ایران در میان کشــورهای cis جایــگاه بالقوه و بالفعلی را 

داراست. یکی از این کشورها، کشور روسیه است.
او به تشــریح معرفی اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخت 
و افزود: کشــورهای عضو این اتحادیه فدراسیون روسیه، 
بالروس، قزاقســتان، جمهوری قرقیز و ارمنستان است. 
کشــورهای دعوت شده برای عضویت هم تاجیکستان و 
ازبکستان هســتند. کل جمعیت این اتحادیه بالغ بر 183 
میلیون نفر اســت. این اتحادیه دارای 17 شهر با جمعیتی 

بین یک تا دو میلیون نفر است.
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران بیان داشت: قرارداد موقت 
تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد 
شــده اســت و این قرارداد از اواخر اکتبر 2019 وارد فاز 

اجرایی شــد. با اجرای این قرارداد 502 قلم کاالی ایرانی 
مشــمول تجارت ترجیحی خواهد شد و از این تعداد 70 

کاالی ایرانی مشمول تعرفه صفر خواهد شد.
محمدپــور تاکید کرد: ایران ویژگی هایــی دارد که امکان 
صــادرات را به شــرکت ها می دهد. تعداد کشــورهای 
همسایه، همسایگان متفاوت ، نزدیکی به اتحادیه های مهم 
اقتصــادی و تجاری، هم جواری بــا اقتصادهای نوظهور، 
نقطه تالقی قاره ها، دسترســی به دریاهــا و آب های آزاد 
جهان، برخورداری از منابع عظیــم انرژی، تنوع اقلیمی، 
برخــورداری از امنیت و نیروی کار جوان و تحصیل کرده 

برخی از ویژگی های ایران در تجارت فرامرزی است.
او به تبیین ظرفیت و اهمیت روسیه، مسکو و آستارا خان 
پرداخت و با اشــاره به روابط تجاری دوجانبه جمهوری 
اسالمی ایران با فدراسیون روسیه، گفت: از سال 86 تا سال 
98 همواره تراز تجاری ایران منفی بوده، اگرچه صادرات 
قابل توجهی به این کشور داشتیم اما حجم واردات ما بیشتر 

از حجم صادرات به این کشور بوده است.

دانش آموختۀ دانشــگاه تهران تصریح کرد: مهم ترین اقالم 
صادراتی ایران به روســیه شامل مواد غذایی، مواد غذایی 
تبدیلی کشــاورزی، مصالح ساختمانی، مواد پتروشیمی و 
خودرو و قطعات خودرو اســت. مهم ترین اقالم وارداتی 
ایران از روسیه شــامل گندم، جو، ذرت، کاغذ و چوب، 
انواع آهن آالت و فوالد، روغن آفتاب گردان، ماشین آالت 

و تجهیزات صنعتی است.
محمدپور خاطرنشان کرد: روسیه به عنوان یکی از کشورهای 
عضو اتحادیه اوراسیا می تواند برای صادرکنندگان جذاب 

باشد.
او در پاسخ به این ســوال که چگونه تجارت با روسیه و 
کشــورهای آسیای مرکزی و قفقاز را شروع کنیم؟ گفت: 
مزیت یابــی کاالهای صادراتی، مراجعــه به جداول اقالم 
صادراتی، مراجعه به جداول اقالم وارداتی کشــور، اخذ 
مشاوره از کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق 

توصیه من برای شرکت های 
دانش بنیان این است که بازار 
هدف خود را مشخص کنند و 
انرژی و تمرکز خود را بر روی 
همان داشته باشند. یکی از 

این بازارها اتحادیه اقتصادی 
اوراسیاست
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بازرگانی، بررســی اشکال مناسب حمل ونقل کاال، کسب 
اطالع از معافیت های گمرکی، بررســی قوانین صادراتی 
کشور، کسب اطالع از میزان تعرفه های گمرکی و داشتن 
لیست قیمت از این مراحل است. مکاتبه از راه دور، حضور 
باواسطه در کشور هدف و حضور مستقیم در کشور هدف 
با تشــریح مزایا و معایب آن از دیگــر مراحل تجارت با 

کشورهای ذکر شده در سال است.
اســتادیار دانشکده اقتصاد و علوم انســانی دانشگاه آفاق 
گفت: مشــتری یابی از طریق شــرکت در نمایشگاه های 
تخصصی، عضویت در هیئت های تجاری اعزامی به کشور 
هدف، شــرکت ها و تجار ایرانی مقیم در کشور هدف و 

نهادهای سیاسی و تجاری دو کشور صورت می گیرد.
محمدپور با اشــاره به برخی مشخصه های بازار روسیه و 
سایر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، ادامه داد: یک بازار 
بزرگ مصرفی است که برخی از مناطق آن تا 85 درصد، 
مصرف کننده محصوالت وارداتی هستند. مصرف کنندگان 
قبل از کیفیت بــه قیمت توجه دارنــد. مصرف کنندگان 
در مســکو تمایل به محصوالت جدید دارند درحالی که 
مصرف کنندگان در ســن پطرزبــورگ در این خصوص 

محافظه کار هستند.
او با بیان اینکه محصوالت خارجی با ســه مشکل موانع 
تجاری، موانع مربوط به توزیع کنندگان و قیمت تمام شده 
محصول روبرو هستند، گفت: فساد اداری در این کشورها 
سبب شده تا پرداخت هایی جهت تسریع در روند اداری 

انجام شود.
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران ادامه داد: ورود بازار با یک 
محصول جدید راحت تر از گرفتن سهم بازار محصوالت 
فعلی از دست سایر رقباســت. اگر توان عرضه و رقابت 
در شهر یا کشورهای مهم و بزرگ را برای محصول خود 

ندارید، بهتر اســت که محدوده هــای جغرافیایی کوچک 
برای عرضه انتخاب کنید.

محمدپور بیان داشــت: نکات مهمی کــه طرف تجاری 
هدف بر اساس آنها طرف تجاری ایرانی را ارزیابی می کند 
شامل: داشتن کارت ویزیت، داشتن وب سایت و چندزبانه 
بودن آن، داشــتن ایمیل صاحــب کارت ویزیت، تعداد 
شماره تلفن ها و دورنگارهای شرکت، تعداد شعب شرکت 
در نقاط مختلف جهان، سوابق فعالیت تجاری در روسیه 
و سایر کشــورها، نوع غرفه در نمایشگاه، میزان ارتباط با 
سفارت و نهادهای کشــورمان در کشور مقصد، توانایی 
ارائه سریع لیســت قیمت و پیش نویس قرارداد و برند و 

نوع محصول شرکت ایرانی می باشد.
او عنوان کرد: نکات مهم در اعتبارســنجی طرف تجاری 
کشور مقصد شامل درخواســت کدهای سه گانه شرکت 
روســی، توجه به مشخصات تماس شــرکت، بازدید از 
محل ســاختمان و امکانات شــرکت روســی، برگزاری 
جلســات مذاکره رسمی در محل سفارت در مسکو، عدم 
اعطای هرگونه وکالت، حق نمایندگی خارج از قرارداد و 
عدم مذاکره با شــرکت ها و اشخاص مجهول، ناشناس و 

مشکوک است.
نکات مهم در تنظیم قرارداد و مفاد آن، نحوه افتتاح حساب 
غیر مقیم در بانک های خارجی در کشور هدف صادراتی، 
فهرســت بانک های روســی دارای روابــط کارگزاری، 
نحوه تأســیس دفتر نمایندگی شــرکت در کشور مقصد 
صادراتی، مراکز نمایشگاهی مسکو، انواع ویزا برای سفر 
به روســیه، تعرفه ها و مقررات گمرکی، قوانین مالیاتی در 
کشور روسیه، نهادهای مهم فدراسیون روسیه در ایران و 
مشخصات دبیران میز کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از 

دیگر مواردی بود که دکتر محمدپور به آن اشاره کرد.
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 نهمین نشســت علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران با 
موضوع »دانشگاه: نیاز های جامعه و صنعت« با حضور دکتر 
فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان )دبیر 
پنل( و سخنرانی دکتر بابک زنده دل، مدیر کل برنامه ریزی و 
نظارت سازمانی اسناد و کتابخانه ملی ایران و دانش آموختۀ 
دانشــگاه تهران، دکتر الهام ابراهیمی، مدیریت نوآوری و 
کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و دانش آموختۀ دانشگاه تهران 
و مهندس رضا ســرخوش، مدیر عامل شــرکت فناوری 
اطالعات کیسون و دانش آموختۀ دانشگاه تهران به صورت 
مجــازی در تاریخ 12 آبان برگزار شــد. آنچــه در ادامه 
می خوانید، گزارش این سخنرانی هاست که توسط پریسا 
رجبی، دانشجوی کارشناســی علوم ارتباطات اجتماعی، 

تهیه و تنظیم شده است.

دکتــر بابــک زنــده دل نوبری، 
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران در 
مقطــع دکتری رشــته مدیریت 
تحقیق در عملیات )1397( بوده 
و از سال 1396 تاکنون مدیرکل 
ســازمان  نظارت  و  برنامه ریزی 

اســناد و کتابخانه ملی ایران و مجــری پروژه های 
نظام مدیریت عملکرد، سند تحول دانش بنیان، بهبود 
فرایندها بــا رویکرد کایزن و نظام آراســتگی این 
ســازمان بوده اســت. وی عالوه بر 13 سال سابقه 
خدمت در دانشــگاه تهــران در حوزه های فناوری 
اطالعات و برنامه ریزی، بیش از 8 ســال نیز سابقه 
فعالیت مشــاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی 
در شــرکت های بانکی، کاشی و سرامیک و فناوری 

اطالعات را را در کارنامۀ خود دارد.

 دکتر بابک زنده دل:
نظام آموزش عالی در 

سیاست گذاری های خود تجدیدنظر کند
دکتر بابک زنده دل نوبری، مدیر کل برنامه ریزی و نظارت 
ســازمانی اســناد و کتابخانه ملی ایــران و دانش آموختۀ 
دانشــگاه تهران در نهمین نشست علمی دانش آموختگان 

دانشــگاه تهران با موضوع »دانشــگاه: نیازهای جامعه و 
صنعت«، گفت:

طبق گزارش اخیر دانشگاه آکســفورد در سال تحصیلی 
2018-2019 جمع کل هزینه های این دانشــگاه 2 و نیم 
میلیــارد پوند بوده درحالی که تأثیــر اقتصادی آن 15 و 7 
میلیارد پوند در اقتصاد بریتانیا بوده اســت. یعنی 6 برابر 
میزان سرمایه گذاری، بازگشت نسبت به آن سرمایه است.

او افزود: در حوزه توریسم مرتبط با دانشگاه، از 577 هزار 
بازدید از شهر آکسفورد 407 هزار بازدید مربوط به دانشگاه 
بوده که 221 میلیون پوند در آمد مســتقیم و 400 میلیون 
پوند در آمد غیرمســتقیم داشته اند. از 15 و 7 میلیارد پوند 
ذکر شــده، 50 درصد مربوط به حوزه تبادل دانش است، 
3 درصــد مربوط به حوزه یادگیری و 5 درصد مربوط به 
صادرات خدمات دانشگاه است. طبق این نسبت، باید دید 
که دانشگاه های ما چه میزان از این ظرفیت استفاده کرده اند 

و می توانند استفاده کنند.
زنده دل نوبری با اشــاره به گزارش های گاردین، تصریح 
کــرد: در آمریــکا در یک ســال، 4 میلیون نفــر فقط در 
دانشگاه ها مشــغول به کار هستند. در 20 سال اخیر 591 
میلیارد دالر تأثیر اقتصادی دانشــگاه های آمریکا در تولید 
داخلی آمریکا بوده اســت. 4 و 3 دهم میلیون شــغل هم 

ایجاد شده است.

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت ســازمانی اسناد و کتابخانه 
ملی ایران تصریح کرد: حدود 20 ســالی فرایند جذب و 
استخدام در دستگاه های دولتی از طریق آزمون های متمرکز 
یا غیرمتمرکز اتفاق می افتد. اما خروجی ما در این 20 سال 
چه بوده اســت؟ افرادی که جذب نظام اداری شده اند، بر 

اساس مدرک دانشگاهی خود، اثرگذاری داشته اند؟
زنده دل نوبری تاکید کرد: دانش عمومی افراد ســطحی تر 

سلسله نشست های دانش آموختگان - ۹

دانش عمومی افراد سطحی تر 
شده است. در حوزه 

سیاست گذاری در دو دهه اخیر 
در حوزه نظام آموزش عالی خوب 
عمل نکرده ایم. اگر امروز به آن 

فکر نکنیم، دیر می شود

14
00

ن 
آبا

 ،3
ره 

ـما
شـ

 -
ان

تگ
وخ

ش آم
دان

مه 
هنا

ما
ران

ه ته
گا

نش
ی دا

موم
ط ع

رواب
ل 

ه ک
دار

ن ا
گا

خت
آمو

ش 
 دان

ط با
رتبا

تر ا
دف

36



شده اســت. در حوزه سیاست گذاری در دو دهه اخیر در 
حوزه نظام آموزش عالی خوب عمل نکرده ایم. اگر امروز 

به آن فکر نکنیم، دیر می شود.

دکتر الهام ابراهیمی، دانش آموختۀ 
کارشناســی ارشــد دانشــکده 
تهران در سال  دانشگاه  مدیریت 
1388 و دکتری در ســال 1394 
است. وی در حال حاضر عضو 
مدیریت  گــروه  علمــی  هیئت 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر 
نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی 
پژوهشگاه اســت. ابراهیمی به عنوان مدرس مدعو، 
راهنما و مشــاور پایان نامه ها و رســاله های مقطع 
کارشناسی ارشد و دکترا و نیز سرارزیاب استاندارد 
34000 تعالی منابع انســانی با دانشــکده مدیریت 

دانشگاه تهران همکاری دارد.

 دکتر الهام ابراهیمی:
اعتماد دوسویه میان جامعه - صنعت و 

دانشگاه شکل نگرفته است
دکتر الهام ابراهیمی، مدیریت نوآوری و کاربردی ســازی 
پژوهش های علوم انســانی پژوهشــگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و دانش آموختۀ دانشگاه تهران در نهمین 
نشســت علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران با موضوع 
»دانشگاه: نیازهای جامعه و صنعت«، گفت: اعتماد دوسویه 
میان صنعت و دانشگاه شکل نگرفته است. شاید صنعت 
و دانشگاه نســبت به هم بی اطالع باشند. بخشی از عدم 

شکل گیری ارتباط، بی اطالعی دوسویه است.
او با اشــاره به الگوهای ارتباطی در تولید دانش کاربردی، 
افزود: در ســال 2017 کشــور کره جنوبی یکی از دالیل 
رکود خود را عدم ارتباط دانشــگاه با صنعت عنوان کرد. 
زمانی که از ارتباط دانشــگاه با صنعت ســخن می گوییم 
باید بخش جامعه را هم در نظر بگیریم. الگوی چهارگانه 

هلیکس بهترین الگو در این زمینه است.
دانش آموختۀ دانشگاه تهران بیان داشت: متأسفانه با مفهومی 
به نام تجاری سازی مواجه هســتیم درحالی که با انواع و 
اقسام رشته ها سروکار داریم که با دانشگاه و صنعت ارتباط 
دارند. رشته هایی از جمله تاریخ، فلسفه، ادبیات و نظایر آن 
صرفاً نظری پنداشته می شوند. مفهوم کاربردی سازی در 

این زمینه مناسب تر است.
ابراهیمی به فرصت های پیشــروی دانشگاه و صنعت اشاره 
کرد و ادامه داد: این نیاز در دانشگاه شکل گرفته که به سمت 
دانشگاه های نسل ســوم کارآفرین حرکت کنند. این نیاز از 
سمت دانشگاه احساس شده است. سیاست گذاری هایی هم 
در این رابطه صورت گرفته اما به طور کامل عملی نشده است.
او با اشــاره محدودیت های دانشگاه در ارتباط با جامعه و 
صنعت، گفت: قوانین بیمه و مالیات، محرمانگی طرح ها، 
مســائل حقوقی طرح ها، بوروکراسی اداری و بی اعتمادی 

دوسویه جامعه، صنعت و دانشگاه از این موارد است.
مدیریــت نوآوری و کاربردی ســازی پژوهش های علوم 
انســانی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 
خاطرنشان کرد: متأسفانه طیف وسیعی از رشته های علوم 
انسانی را فراموش می کنیم. رشته های محض علوم انسانی 
داریــم. مفهومی به نام TRL ســطح آمادگی فناوری نیز 
داریم که در مورد این رشــته ها مصــداق ندارد. اما گامی 
برداشته شده که معادل سازی برای رشته های علوم انسانی 

و اجتماعی صورت گرفته باشد؟

ابراهیمی به راهکار های مد نظر خود اشاره کرد و ادامه داد: 
بازنگری در فرهنگ زیست بوم دانشگاه باید صورت بگیرد 
و همچنین از سمت جامعه و صنعت، تزریق جریان اعتماد 

به دانشگاه انجام شود.

ســرخوش،  رضــا  مهنــدس 
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران در 
 )1385( ارشد  کارشناسی  مقطع 
بوده و در حال حاضر مدیرعامل 
و عضــو هیئت مدیره شــرکت 
فناوری اطالعات کیسون )کیتکو( 

می باشد. وی ســابقه همکاری با دانشگاه تهران را 
به عنوان ممیز ارشــد جایزه ملی تحول دیجیتال در 

تمام ادوار برگزاری آن را در کارنامۀ خود دارد.

اعتماد دوسویه میان صنعت و 
دانشگاه شکل نگرفته است. 

شاید صنعت و دانشگاه نسبت 
به هم بی اطالع باشند. بخشی 

از عدم شکل گیری ارتباط، 
بی اطالعی دوسویه است
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 مهندس رضا سرخوش:

باید بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار 
شود/ دانشگاه باید نیازهای صنعت را 

شناخته و پاسخ دهد
مهنــدس رضا ســرخوش، مدیرعامل شــرکت فناوری 
اطالعات کیسون و دانش آموختۀ دانشگاه تهران در نهمین 
نشســت علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران با موضوع 
»دانشــگاه: نیازهــای جامعه و صنعت« گفت: یکســری 
از بنگاه هــای فعال در حوزه صنعت، ســطح قابل قبولی 
نســبت به آنچه در دنیا وجود دارد، ندارند. کیفیت برخی 
محصوالت و خدمات مطلوب نیست و قیمت تمام شده 
آنها بســیار زیاد اســت. همین موضوع باعث می شود تا 

نتوانیم صادرات خوبی نداشته باشیم.
او افــزود: امروز عماًل اســمی از بنگاه های ایرانی در دنیا 
شــنیده نمی شــود. یکی از دالیل، می تواند عدم ارتباط با 
دانشــگاه اســت. هیچ ارتباطی بین دانشگاه و صنعت در 
کشور وجود ندارد. دانشگاه به علت مدرک گرایی موجود 
در کشور، ترجیح می دهد آموزش بدهد تا اینکه بخواهد 
از طریق صنعت ورود کند. این ارتباط یک ارتباط گسیخته 

است.
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران ادامه داد: قسمتی از صنایع 
که به صورت ســنتی کار می کنند و نیازی برای ارتباط با 
دانشــگاه ندارند. اگر ارتباطی هم بین دانشگاه و صنعت 
دیده می شود به علت نیروی کار است و این ارتباط، ارتباط 
دانشگاهیان با صنعت است و نه ارتباط دانشگاه با صنعت.
ســرخوش تصریح کرد: سیاست گذاری ها باید تغییر کند، 
دانشــگاه ها به جای اینکه از دولت بودجــه بگیرند، باید 
بتوانند منابع مالی مورد نیاز خو را از صنایع دریافت کنند. 
نگاهی که توســط دانشگاه به صنعت وجود دارد، درست 
نیســت. مسائل و مشکالتی که توسط صنعت وجود دارد 

باید توسط مراکز تولید دانش، حل شود.
مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات کیسون خاطرنشان 
کرد: دانشــگاه باید بتواند نیازهای صنعت را پاسخ دهد، 
مشــکالت آنها را حل کند و دانش آموختۀ باکیفیت قابل 

قبول تحویل دهد. مهارت های ارتباطی و نرم در دانشگاه 
آموزش داده نمی شود.

ســرخوش با بیان اینکه نیازها و مســائل در دنیا پیچیده 
شــده اســت، گفت: با توجه به اینکه قسمت عمده ای از 
صنایع سنتی است اما نیازهای ما نیز پیچیده است. نیازهای 
آموزشی در دانشگاه ها پاسخ داده نمی شود. باید در لحظه 

آموزش ببینیم و آموزش دهیم.
او ادامه داد: در دانشــگاه های ما به وسعت یک دریا و به 
عمق یک وجب آموزش داده می شــود. دانشــگاه کمک 
می کند که افراد عالقه مندی های خود را پیدا کنند اما جایی 
نیســت که بتواند نیازمندی های آموزشــی موجود را در 

دوره های تکمیلی تر در دانشگاه پاسخ دهد.

دانش آموختۀ دانشــگاه تهــران عنوان کرد: اگــر بتوانیم 
ارتباط درستی بین دانشــگاه و صنعت برقرار کنیم، قطعًا 
کســب وکارها رونق بهتری خواهند داشت و اشتغال زایی 

افزایش پیدا می کند.
سرخوش بیان داشــت: باید آموزش مهارت های نرم در 
داخل دانشگاه ها به صورت جدی دنبال شود. دانشجویان 
نیاز دارند بعد از دانش آموختگی تمام این مهارت ها را به 
کار گیرند. آموزش های بروز تخصصی باید در دستور کار 
قرار گیرد. ارتباط بین دانشــگاه ها و صنایع از طریق حل 
مشکالت و مسائل موجود در صنعت که منتهی به تأمین 
مالی از صنایع برای دانشــگاهیان می شــود از یک سو و 
تأمین نیروی کار با کیفیت برای صنایع از طریق دانشگاه ها 
از ســوی دیگر به صورت کوتاه مدت حالل بســیاری از 

مشکالت است.

اگر ارتباطی هم بین دانشگاه 
و صنعت دیده می شود به 

علت نیروی کار است و این 
ارتباط، ارتباط دانشگاهیان 
با صنعت است و نه ارتباط 

دانشگاه با صنعت
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سلسله نشست های دانش آموختگان - ۱۰

دهمین نشســت علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران با 
موضوع » کاربرد های مدیریتی ســامانه هوشــمند بازار و 
کســب و کار )BIS/MKIS( « بــا حضور دکتر فاطمه 
نصرتــی، رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان )دبیر پنل( 
و سخنرانی دکتر نادر سید امیری، مدیر دفتر آموزش های 
کاربردی دانشکده کارآفرینی و دانش آموختۀ دانشگاه تهران، 
و دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و دانش آموختۀ دانشگاه 
تهــران به صورت مجازی در تاریخ 19 آبان برگزار شــد. 
آنچه در ادامه می خوانید، گزارش این سخنرانی هاست که 
توسط پریسا رجبی، دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات 

اجتماعی، تهیه و تنظیم شده است.

دکتر نادر سیدامیری دانش آموختۀ 
دانشگاه تهران در مقاطع دکتری 
رشــته   )1393( تخصصــی 
بازاریابی، کارشناســی  مدیریت 
مدیریت  رشــته   )1387( ارشد 
کارآفرینی و کارشناسی )1384( 

رشته مدیریت دولتی و دانشیار دانشکده کارافرینی 
دانشــگاه تهران هستند. وی ســوابق اجرایی عضو 
کمیته بازاریابی و تبلیغات دانشکده کارآفرینی، مدیر 
دفتر دوره های آزاد و کاربری دانشــکده کارآفرینی 
دانشگاه تهران،  و مدیر دفتر آموزش های کاربردی 
دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران را در کارنامۀ 

خود دارا می باشد. 

 دکتر نادر سید امیری:
دانشگاه ها دانشجوی توانمند متناسب با 

نیاز صنعت تربیت کنند
سیستم هوشمند بازار بسیاری از مشکالت 

کسب وکار را حل می کند 

دکتر نادر ســیدامیری، مدیر دفتر آموزش های کاربردی 
دانشــکده کارآفرینی و دانش آموختۀ دانشگاه تهران در 
دهمین نشســت علمی دانش آموختگان دانشــگاه تهران 

با موضوع »کاربرد های مدیریتی ســامانه هوشمند بازار 
و کســب و کار)BIS/MKIS( «، گفت: یک سیســتم 
درست اطالعاتی، پایه و اســاس موفقیت یک کسب و 
کار اســت. درصد زیادی از فضای اکوسیستم استارآپی 
ما در ورود به بازار مشــکل دارند. باید به دنبال داده ای 
برویم که بر روی آن آنالیز صورت بگیرد و از ســناریو 

ساخته شده مسیر موفقیت را ترسیم کنیم.
او افزود: به طورکلی به یک سیســتم اطالعات بازاریابی 
نیــاز داریم. این سیســتم دو بخــش دارد؛ بخش اصلی 
تحقیقات بازار و رسیدن به یک اطالعات جامع از فضای 
بازار هدف اســت و بخش دوم هوشمندی بازار است. 
کارآفرینی و توســعه محصوالت از کارکردهای این دو 

بخش است.
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران تصریح کــرد: تحقیقات 
بازار به دنبال داده های اطالعاتی از دل خود بازار است. 
به عنوان مثــال باید شــناختی از مخاطبان صورت بگیرد. 
در بحث هوش بازار به دنبــال داده های ثانوی مخاطب 
هســتیم. این دو بخش کــه در کنار هم قــرار بگیرند، 
فرصت های بازاری بیرون می آید و ایده های کسب وکار 

را به همراه دارد.
ســید امیری بیان داشــت: سیستم های هوشــمند بازار 
به طورکلی یک سیســتم جامع هســتند اما در دو مقیاس 
کوچک و بزرگ هم دیده می شوند. مقیاس کوچک برای 
ایجاد کسب وکارها مؤثر اســت. اگرچه عدم استفاده از 
سیستم های هوشــمند، آن کسب وکار را دچار مشکالتی 

می کند. 
او خاطرنشان کرد: شــرکت های بزرگ سامانه هوشمند 

سیستم های هوشمند بازار 
به طورکلی یک سیستم جامع 

هستند اما در دو مقیاس کوچک و 
بزرگ هم دیده می شوند. مقیاس 

کوچک برای ایجاد کسب وکارها 
مؤثر است. اگرچه عدم استفاده 

از سیستم های هوشمند، آن 
کسب وکار را دچار مشکالتی می کند
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بزرگ دارنــد، تحلیل هــم از داده های اولیــه و ثانوی 
می گیرنــد و آنالیز می کنند اما ایــن تحلیل باید تبدیل به 

یک سناریو و یک استراتژیک پاِلن شود. 
مدیر دفتــر آموزش های کاربردی دانشــکده کارآفرینی 
تاکید کرد: الزامًا راه اندازی سیســتم هوشــمند بازار به 
معنای موفقیت نیســت، بلکه باید آن دیتا تبدیل به یک 

سناریو و استراتژیک شود.
ســید امیری اظهار داشت: ما در حوزه بحث های تحلیل 
بازار مشــکل داریم. شــرکت های فعالی کــه در حوزه 
مشــاوره مدیریتی و بازار هستند، رویکردهای غیرمرتبط 

دارند.
او بیــان داشــت: دانشــجوی توانمند متناســب با نیاز 
صنعت نتوانسته ایم تربیت کنیم. تعداد زیادی دانشجوی 
فارغ التحصیل در رشــته های مختلف داریم که می توانند 
در فضای ســامانه هوشمند بازار درگیر شوند و اثربخش 
باشــند. جبران کمبود استارت آپ و کسب وکارهای نوپا 
مربوط به توســعه مشاوره هوشــمندی بازار بسیار مؤثر 

است.
دانش آموختــۀ دانشــگاه تهــران گفت: نیــاز داریم که 
دانش آموختــگان تحت تیمی، آموزش ورود به جامعه را 
ببینند و مســتقل شــدن را یاد بگیرند. باید فضایی برای 
آرامش ذهن این افراد مهیا شود که اساتید و هیئت علمی 
در آنجــا بــه دانش آموختــگان بــرای ورود به فضای 

کسب وکار و به دوراز فضای دانشگاهی کمک کنند.
سید امیری ادامه داد: متأسفانه فضای کسب وکار در ایران 
دچار یک تغییر ناهمگن است و قابل پیش بینی نیست اما 
اگر یک سیستم هوشمند بازار داشته باشیم این پیش بینی 

به بهترین نحو انجام می شود.

دکتــر ســید احمــد قاســمی 
دکتری  مقطــع  دانش آموختــۀ 
تهران)1400(  دانشگاه  بازاریابی 
و در حال حاضــر عضو هیئت 
علمی پژوهشــگاه علوم انسانی 
و مطالعات اجتماعی می باشــند. 

وی مدیریت پژوهشــکده بیمه و مجری طرح های 
هوشمند سازی اتاق بازرگانی و شرکت ها و ریاست 
بنیاد مدیریت هوشــمند بازار و اجرای پنجره واحد 

کسب و کار ملی را در کارنامۀ اجرایی خود دارد. 

 دکتر سید احمد قاسمی:
یکی از مشکالت کسب وکار در ایران 

عدم وجود هوش تجاری است
جای شرکت های حرفه ای بازار در ایران بسیار 

خالی است 

دکتر سید احمد قاســمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و دانش آموختۀ دانشگاه 
تهران در دهمین نشســت علمی دانش آموختگان دانشگاه 
تهران با موضوع »کاربرد های مدیریتی ســامانه هوشمند 
بازار و کسب وکار )BIS/MKIS(« با اشاره به مبحث هوش 
تجاری، گفت: 30 تا 50 سال در دنیا این موضوع به عنوان 
محور حوزه کسب وکار و تجارت استفاده می شود. یکی از 
مشکالت اساسی در این حوزه، عدم وجود هوش تجاری 

در ایران است. 
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او افزود: در حوزه اتاق بازرگانی بســیاری از تجار پیش 
از مبحــث هوش تجاری، ظرفیت های بازارهای داخلی و 

بین المللی را اطالع نداشتند.
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران ادامه داد: ســامانه هوشمند 
دو کاربرد اساســی در بازار بین الملــل دارد؛ کاربرد اول 
در حوزه ایجاد کســب وکار در زمینه مشاوره بازار است، 
بسیاری از شرکت های ایرانی قرارداد چندین میلیاردتومانی 
با شــرکت های خارجی برای دریافت مشاوره بازار دارند. 

کاربرد دوم حوزه بهره وری کسب وکار و تجارت است.
قاســمی بیان داشت: هدف این است که یک مسیر جدید 
در حوزه کسب وکارهای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات 
بازار پیشــروی فارغ التحصیالن قرار دهیم. میزان تجارت 
ما مطلوب نیست که این موضوع می تواند به شرکت های 
داخلی برای افزایش تولید کمک کند. توسعه تجارت ایران 

در بازارهای جهانی نیز در این راستا رقم می خورد.
او با اشاره به ویژگی های سامانه هوشمند، تصریح کرد: در 
سامانه هوشمند جمع آوری داده بعد از تحلیل، متناسب با 
نوع پرسشگری اطالعات طبقه بندی می شود. قابلیت تولید 
شاخص در این سیستم ها حائز اهمیت است، سامانه هایی 

که تحلیل داده ندارند از جنس سامانه هوشمند نیستند. 
عضو هیئت  علمی پژوهشــگاه علوم  انسانی و مطالعات 
اجتماعی خاطرنشــان کرد ســامانه هایی که پایگاه دانش 
ندارند و اطالعــات را نمی توانند به صورت کیفی تحویل 
دهند، سامانه هوشمند نیســتند. در حوزه سامانه سیستم 
پردازش گیــر، دِیتا تحلیل می شــود و مدیریت مبتنی بر 
شاخص را جایگزین مدیریت مبتنی بر برنامه های روزمره 

می کند.
قاســمی گفت: این سیستم ارزیابی دقیقی از بازار خواهد 

داشــت. در لحظه مباحث مختلف از جمله قیمت مقایسه 
می شود. تحلیل ارزش ها برای محصول از خصوصیات این 
سیســتم اســت. در حوزه نظارت ارزیابی نیز این سیستم 
کاربرد دارد و مدیریت مبتنی بر شاخص را در اختیار قرار 

می دهد. 
او افزود: زنجیره ارزش در این سیستم قابل دسترسی است 
و نقشــه تجاری در سراســر دنیا را در اختیار تجار قرار 

می دهد.
دانش آموختۀ دانشگاه تهران اظهار داشت: فرصت بزرگی 
برای رشته های انسانی و افراد فعال در حوزه تجارت است 
و آشنایی با مفاهیم BI باعث می شود با شرکت های بزرگ 

آشنا شوند و ارتباط برقرار کنند. 
قاسمی ادامه داد: جای شرکت های حرفه ای بازار در ایران 
بســیار خالی اســت. باید یاد گرفت که چگونه از تحلیل 
داده های بازار استفاده کرد. این سیستم می تواند اشتغال زایی 
گسترده ای برای جوانان باهوش ایجاد کند، به شرط اینکه 
افراد یاد بگیرند. باالی 350 هزار شرکت بازاریابی حرفه ای 
نیاز داریم که تنها کافی اســت با مفاهیم هوش مصنوعی 

بازار آشنا شوند. 
او بیان کرد: شرکت ها در حوزه فروش و صادرات مشکل 
دارند. مشــکل در ندانســتن در اســتفاده از این سیستم 
است. گروهی از فارغ التحصیالن باید به عنوان یک دانش 
تخصصی به این سمت سوق داده شوند و افراد آشنا شوند 

تا شرکت های بازاریابی ایجاد کنند. 
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی تاکید کرد: ظرفیت صادراتــی فوق العاده ای در 
ایران داریم اما باید نحوه استفاده صحیح از این ظرفیت را 

از طریق سیستم هوشمند بازار یاد بگیریم.
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یازدهمین نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران با 
موضوع »معنویت و سالمت روان« با حضور دکتر فاطمه 
نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان )دبیر پنل( و 
سخنرانی دکتر جعفر بوالهری، استاد دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و دانش آموختۀ دانشــگاه تهــران، دکتر علی کرمی، 
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( و دانش آموختۀ 
دانشــگاه تهران و دکتر باقر غباری بناب، اســتاد دانشکده 
روان شناســی و علــوم تربیتی و دانش آموختۀ دانشــگاه 
تهــران به صورت مجازی در تاریخ 26 آبان برگزار شــد. 
آنچه در ادامه می خوانید، گزارش این سخنرانی هاست که 
توسط پریسا رجبی، دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات 

اجتماعی، تهیه و تنظیم شده است.

دکتر فاطمه نصرتی، دانش  آموختۀ 
مقاطــع  در  تهــران  دانشــگاه 
دکتری  و   )1385( کارشناســی 
)1390( بــوده و در حال حاضر 
استادیار دانشکده روان شناسی و 
علوم تربیتی در رشتۀ روان شناسی 

و آموزش کودکان اســتثنایی می باشد. وی همچنین 
رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه تهران 
و عضو کمیتــۀ تخصصی کارگروه روان شناســی 
شــورای تحول و ارتقاء علوم انسانی می باشد. وی 
سابقۀ عضویت در کمیتۀ راهبردی فرهنگی و مدیر 
دفتر امور دانشــجویان شــاهد و ایثارگر دانشکدۀ 
روان شناسی و علوم تربیتی را در کارنامۀ خود دارد.

 دکتر فاطمه نصرتی: 
باورهای مذهبی به فهم معنای حوادث 

زندگی کمک شایانی می کند
مقابله های مذهبی نقش مؤثری در کاهش فشارهای 

روانی، استرس و افزایش آرامش افراد دارند

دکتر فاطمه نصرتی رئیس  دفتر ارتباط با دانش آموختگان 
دانشگاه تهران در یازدهمین نشست علمی دانش آموختگان 
دانشــگاه تهران با موضوع »معنویت و ســالمت روان«، 
گفت: انسان های امروزی در حال دست وپنجه نرم کردن 
با استرس و پیامدهای منفی در زندگی هستند و فشارهای 

روانی مختلفی را تجربه می کنند که کنترل و مدیریت این 
استرس ها کار آسانی نیست. 

او افزود: برخی از متخصصان، روش های دینی و فرهنگی 
را بسیار پراهمیت می دانند و از این راهبردها برای مقابله با 
مسائل روانی استفاده می کنند. مقابله های مذهبی می توانند 
موجب کاهش فشارهای روانی، استرس و افزایش آرامش 

افراد شود.

رئیس  دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه تهران ادامه 
داد: بر اساس مطالعۀ مشترک با دکتر غباری، بحث فرایند 
اثرگذاری ذکرهای مذهبی مورد بررسی قرار گرفت. این 
ذکرها موجب افزایش آرامش انســان می شــود. در این 
مطالعه 36 منبع بررســی و 19 منبع مــورد تحلیل قرار 
گرفت که نتایج نشــان داد این ذکرهــا از ابعاد مختلف 
می تواند به انسان در کنترل استرس و پیامدهای ناشی از 

آن کمک کند. 
نصرتی تصریح کرد: نه تنها در متون دینی به این مســئله 
اشاره شده بلکه در تحقیقات پژوهشی در سطح دنیا هم 
به این موضوع پرداخته شده است. انسان مدرن امروزی 
از فشارهای گوناگون رنج می برد و از هر 4 نفر یک نفر 
واجد مالک های تشخیصی اختالل عصبی هستند. ضعف 
سیســتم ایمنی از نتایج فشارهای روانی است که امروزه 

به همه انسان ها وارد می شود. 
او بیان داشــت: مذهب به انسان کمک می کند تا معنای 
حوادث زندگی را بفهمد. حوادثی که در ظاهر استرس زا 
و دردناک هســتند، از طریق مذهب شناسایی می شود و 
فهم این حوادث دردناک می تواند موجب بهترشدن روان 

و روحیه فرد شود.

سلسله نشست های دانش آموختگان - ۱۱

برخی از متخصصان، روش های 
دینی و فرهنگی را بسیار 

پراهمیت می دانند و از این 
راهبردها برای مقابله با مسائل 

روانی استفاده می کنند. 
مقابله های مذهبی می توانند 

موجب کاهش فشارهای روانی، 
استرس و افزایش آرامش 

افراد شود
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دکتر علی کرمــی دانش آموختۀ 
 )1363( ارشــد  کارشناســی 
در رشــتۀ در میکروب شناســی 
پزشــکی از دانشــگاه تهران و 
دکتری بیوتکنولوژی و بیولوژی 
دانشــگاه  از   )1375( مولکولی 

کپنهاگ دانمارک و فوق تخصص زیست مولکولي 
و مهندســي ژنتیک از آمریکا می باشد. وی در حال 
حاضر اســتاد دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا…)عج( 

می باشد.
وی عضو هیئــت مدیره انجمــن پدافند غیرعامل 
کشور، عضو هیئت تحریریه چندین مجله علمی و 
پژوهشــی، عضو کمیته ملی کنوانسیون خلع سالح 
بیولوژیک و شــرکت در جلســات کنوانسیون در 
مجامع بین المللی، رئیس کمیته تهدیدات بیولوژیک 
پدافنــد غیر عامــل وزارت علوم، مســئول کمیته 
بیولوژیک پدافند غیر عامل وزارت بهداشت، مسئول 
پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( 
و رئیس پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی را 

در کارنامۀ خود دارد. 

 دکتر علی کرمی: 

جهان دچار بحران فقر معنوی شده است
پشت پرده تمامی فرقه های موجود، ایجاد اختالل 

روانی در جامعه است
دکتر علی کرمی، اســتاد دانشــگاه علوم پزشکی بقیه اهلل 
)عــج( و دانش آموختۀ دانشــگاه تهــران در یازدهمین 

نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران با موضوع 
»معنویت و سالمت روان«، با اشاره به هفت اصل اساسی 
سالمت، گفت: تغدیه بر روی سالمت نقش مهمی دارد. 
نمی تــوان گفت دیگر که تغذیه ســالم داریم. ورزش و 
تحرک مســتمر کاهش پیدا کرده است . کاهش استرس 
و اضطراب، عــدم خواب کافی و صحیح، دعا و نیایش، 
احساســات مثبت و شادی و استفاده صحیح از موبایل و 

فضای مجازی از این هفت اصل اساسی است.
او افزود: در رابطه با اخبار اســترس زا کرونا در فضای 
مجازی با انتشار اطالعات درست، مردم را باید از نگرانی 
در بیاوریم و اساتید باید در این رابطه کمک کنند. کرونا 
و شایعات آن اعصاب و روان مردم را بهم ریخته است.

دانش آموختۀ دانشــگاه تهران بیان داشــت: قدرت های 
بزرگ بر روی کنترل ذهن بشر کار می کنند تا مردم را از 
مســایل دینی و معنوی دور کنند و استرس و تنش را در 
وجود آنها افزایش دهند. باید در مقابل این تهاجم ایستاد.
کرمی خاطر نشــان کرد: اضطراب در خصوص واکسن 
و واکسینه شــدن در بین خانواده ها و افراد افزایش پیدا 
کرده است .واکســن های ایران، ساخته شدن دانشمندان 
خودمان است و نباید در این رابطه به دشمن اعتماد کرد.
او افزود: تهدیدات زیســتی افزایــش پیدا خواهد کرد و 
هــدف آنها این اســت که معنویــت را از دنیا بگیرند و 
دین هــای کاذب را جایگزین کنند. پشــت پرده تمامی 
فرقه های موجود، ایجاد اختالل روانی در جامعه اســت 
که بتوانند مردم را کنترل کنند و ذهن آنها را در دســت 

بگیرند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( ادامه داد: منشا 
برخی از شــایعات از افراد در برخی فرقه های گوناگون 
اســت که باعث بی قراری مردم می شــود. باید مردم را 
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ترغیب کنیم که بتوانند غلط را از درست تشخیص دهند.  
کرمی افزود: دشــمن مدام در تالش اســت که آرامی را 
از جامعــه بگیرد. باید همه مردم با هم یکصدا شــویم و 

نگذاریم دشمن این تهدید کرونا را بین ما زیاد کند . 
او تاکید کرد: اسالم برای کاهش اضطراب و استرس راه 
های بسیاری دارد. نماز و قرآن بسیار برای انسان آرامش 
به همراه دارد. باید در این مسیر پر صالبت قدم برداریم 

و دشمنان را به اهداف شومشان نرسانیم.

کرمی بیان داشــت: جهان دچار یــک بحران فقر معنوی 
شــده است و در شــرایط کرونا این فشارهای روانی در 
ســالمت معنوی افراد تاثیر گذاشته است. مردم به بحث 
های تئوریک عالقه نشان نمی دهند و باید در جامه عمل 

این مسائل نمایان داده شود.

غباری بنــاب،  باقــر  دکتــر 
دانش آموختۀ کارشناسی )1363( 
استثنایی  کودکان  آموزش  رشتۀ 
از دانشــگاه تهران و دکتری در 
رشته روانشناسی )1371( و فوق 
ویسکانسین  دانشگاه  از  دکتری 

می باشــد. نظریه پردازی در زمینۀ توکل به خدا در 
الگوی دلبستگی معنوی؛ دلبستگی اسالمی بر مبنای 
قــرآن، حدیث و متون دیگر اســالمی و رفتارهای 
مؤمنان؛ الگوهای دلبستگی به خدا در نظام معنویت 
مسیحی و اسالمی و تهیه ابزار در زمینه دلبستگی به 
خدا در نظام اســالمی از جمله پژوهش های ایشان 

می باشد.
وی عضو انجمن بین المللی روان شناسی کاربردی 
)ICAP(؛ ســازمان نظام روان شناســی در ایران و 
مسئول بخش ایرانی مؤسسه بین المللی بخشایشگری 
بوده و همچنین سابقۀ عضویت در شورای نظارت 

بر اسباب بازی، کمیتۀ علمی هوش مرکز سنجش و 
پیشگیری ســازمان کودکان استثنایی، هیئت علمی 
همایش بین المللی نقش دین در بهداشــت روان و 
همچنین هیئت امنای پژوهشکده کودکان استثنایی 
وزارت علــوم و تحقیقات و فناوری را در کارنامۀ 

خود دارد.

 دکتر باقر غباری بناب:
مذهب با سالمت روان ارتباط تنگاتنگی 

دارد
دینداری و معنویت دروازه های بهشت معنوی هستند

دکتر باقر غباری بناب، اســتاد دانشــکده روان شناسی و 
علوم تربیتی و دانش آموختۀ دانشگاه تهران در یازدهمین 
نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران با موضوع 
»معنویت و ســالمت روان«، گفت: دینداری و معنویت 
شــباهت های بســیاری باهم دارند و در کانون ارتباط با 
خداوند یکی هستند. ولی در کل تفاوت های آن را افراد 
مختلــف مطرح کردند که یکی از آنها این اســت که در 
معنویت به رابطه اصیل فرد با یک موجود متعالی اشــاره 

داریم و دینداری هم رابطه خالص فرد با خداست.
او بــا بیان اینکــه دینداری با معنویت در بیشــتر مواقع 
توأم باهم اســت و با ســالمت روان هــم ارتباط دارد، 
افزود: کاهش اضطراب، افســردگی، مشکالت در روابط 
بین فردی، ناامیــدی و درماندگی از اثــرات دینداری و 
معنویت با سالمت روانی است. شکرگزاری، امیدواری و 
مقابله های مثبت معنوی از دیگر اثرات ارتباط دینداری و 

معنویت با بالندگی و شکوفایی است .
دانش آموخته دانشــگاه تهران ادامه داد: دین و دینداری 
واقعی در رابطه فرد اثر می گــذارد و با مردم، طبیعت و 
خدا رابطه برقرار می کند که سالمت جسمانی، معنوی و 

روانی را به همراه دارد.
غباری تصریح کرد: دینداری و معنویت بیشترین اثری که 
دارد، در رابطه هایی ماســت؛ رابطه با مردم، طبیعت، خدا 
و ارتباط سالم با خود داشت. دینداری و معنویت دروازه 

های بهشت معنوی هستند.
او خاطرنشــان کرد: مذهــب با ســالمت روان ارتباط 
تنگاتنگی دارد و می تواند بسیاری از فشارهای روانی از 

جمله استرس و اضطراب را کاهش دهد.
استاد دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی گفت: طبق 

باید مردم را ترغیب کنیم 
که بتوانند غلط را از درست 
تشخیص دهند. دشمن مدام 
در تالش است که آرامی را از 
جامعه بگیرد. باید همه مردم 

با هم یکصدا شویم و نگذاریم 
دشمن این تهدید کرونا را بین 

ما زیاد کند 
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پژوهشــی که انجام شده در 90 درصد مواقع وقتی افراد 
اســترس دارند، از مذهــب آرامــش می خواهند، یعنی 
خداونــد. در نتیجه این پژوهش، ارتباطی بین ســالمت 
جسم و روان با معنویت و دینداری دیده می شود. مذهب 

بر رفتارهای سالمت آفرین و سالم اثر می گذارد.
غباری افزود: معنویت وقتی دچار مشکالت پاتولوژیک 
شــد، آســیب آن از نظر فردی و اجتماعی و روانی قابل 
اصالح نیست و باید در حوزه اقدامات مؤثری انجام داد 

و پژوهش های بسیار دیگری صورت بگیرد.
او تاکید کرد: حالت های روانی ما، مشکل و طرح واره هایی 
ایجاد می کنند که پذیرای معنویت صحیح نمی شویم. اگر 
می خواهید معنوی شوید باید از رذائل خود را تهی کنید.

 
عمومي  دکتــراي  متولد 1327، 
دانشــگاه تهران 1354 تخصص 
روانپزشــکي از دانشــگاه علوم 
فلوي   ،1364 ایــران  پزشــکي 
معنوي  ســالمت  کوتاه مــدت 
امریــکا  کلــرادوي  دانشــگاه 

می باشد. وی سوابقی چون معاونت بهداشتي درماني 
استان سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشکي 
اصفهان و عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه 
و بیش از 100 مقاله و کتاب داخلي و بین المللي و 
مؤســس و عضو مرکز تحقیقات سالمت معنوي را 

در کارنامۀ خود دارد.

 دکتر جعفر بوالهری: 

برای مواجهه با بحران های روانی دینی 
باید به سمت روش های علمی برویم

دکتر جعفر بوالهری، اســتاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
دانش آموختۀ دانشــگاه تهران در یازدهمین نشست علمی 
دانش آموختگان دانشــگاه تهران با موضــوع »معنویت و 
سالمت روان«، افزود: خانوده، مدرسه، سازمان های گوناگون 
و ســاختارهای دینی و معنوی تعیین کننــدۀ رفتار دینی ما 
هستند و مشاهدات بر شکل گیری باورهای تأثیرگذار است.

اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی ایران بیان داشــت: 
روش های فــراوان علمی، علوم رفتاری و پژوهشــی 
بــرای برخورد بــا تردیدهــا، تضادهــا و بحران های 
روانی دینــی در پژوهش های نوین هســت و باید به 
آن سمت برویم. روش های ســنتی و ناکارآمد را باید 

گذاشت. کنار 
دانش آموختۀ دانشگاه تهران با بیان اینکه باید از معنویت 
فریبنده دوری کرد، بیان داشــت: بر اســاس نوشته هایی 
دربارۀ آدولف هیتلــر، ایمان پخته و کامل موجب تعالی 
اخالقی می شــود. خدا نه یک پدیــده تمام قدرتمند، که 
تمام مهربان است. باور به این قدرت قادر به غلبه بر تمام 
قدرت های شیطانی اســت و انسان دینی نیاز ندارد دایم 
از قدرت خدا در برخورد با مشــکالت زندگی استفاده 
یــا بهره بیمارگونه ببرد. لطــف، مهربانی و رحمانیت او 
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معرفی دانش آموختگان شاخص داخلی 
و بین المللی دانشگاه تهران

محمدجواد باهنر

دکتر نیکچهره محسنی اراکی

دکتر کارو کارلوس

دکتر سید محمد احصایی



اندیشمند برتر
دکتر نیکچهره محسنی اراکی

سال و محل تولد: 1310، اراک
دانش آموختۀ کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه 

تهران، 1333
نیکچهره محسنی بیســت و نهم آبان ماه 1310 در شهر 
اراک به دنیا آمد. نام کاملش نیز بر همین اساس، »نیکچهره 
محســنی اراکی« است. او تا ســال چهارم ابتدایی را در 
زادگاه خویش به تحصیل گذراند. پس از گرفتن لیسانس 
زبان و ادبیات فرانســه از دانشگاه تهران، در سال 1333 
به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن پاریس روانشناسی 

خواند و آن را تا سطح دکترا ادامه داد.
فعالیت ها و افتخارات: 

▪  لیســانس زبان و ادبیات فرانســه از دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران

▪  دارای مــدارک لیســانس، فوق لیســانس و دکترای 
روان شناسی از دانشگاه سوربن پاریس )1333-46(

▪  شروع به تدریس در دانشــکده علوم تربیتی دانشگاه 
تهران از سال 1346

▪  سابقه تدریس در دانشگاه نروژ و مؤسسه روان شناسی 
»ژان پیاژه« در پرتغال

 ▪ مؤسس »آزمایشگاه روان شناسی کودک« در دانشکده 
علوم تربیتی دانشگاه تهران

 ▪  ســردبیر مجله روان شناســی و علوم تربیتی دانشکده 

علوم تربیتی به مدت 3 سال
▪  عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه روان شناسی معاصر، 
مجله های روان شناسی دانشــگاه الزهرا )س( و دانشگاه 

چمران
▪  عضو انجمن روانشناسی ایران

▪  دریافــت تقدیرنامه از دانشــگاه جورجیا )اتننر( برای 
تحقیق بر روی کودکان آمریکایی

▪  ســابقه همکاری با بسیاری از دانشــگاه های داخلی 
از جمله دانشگاه گیالن، شــیراز )تدریس مقطع دکترا(، 

دانشگاه الزهرا )س(، عالمه، آزاد و...
▪  بازنشستگی در سال 1379

برخی از آثار: نــگارش در حــدود 17 مقالۀ علمی - 
پژوهشــی به زبان های فارسی و فرانسه و ارائه برخی از 
آنها در ســمینارها و کنفرانس هایی در آمریکا، دانمارک، 
فرانســه و...   ؛ ترجمه کتاب »پنج گفتار روان شناسی« از 
ژان پیاژه؛ تألیف کتاب های »ادراک خود«، »روان شناسی 
نوجوانی« )با همکاری دکتر حســن احدی(، »نظریه های 

رشد« و...

استاد و هنرمند ممتاز
دکتر سید محمد احصایی

سال و محل تولد: 1318، قزوین
دانش آموختۀ گرافیک از دانشــکدۀ هنرهای زیبا 

دانشگاه تهران

دانش آموختگان شاخص داخلی و بین المللی دانشگاه تهران 

دانشــگاه تهران مفتخر اســت که دانشمندان و 
فرهیختگان بسیاری را در حوزه های مختلف و در 
اقصی نقاط جهان پرورش داده است. شناختن و 
شناساندن دانش آموختگان شاخص دانشگاه تهران 
در بخش هــای مختلف علمــی، فرهنگی، هنری 

شامل اســاتید دانشگاه، دانشمندان و پژوهشگران 
منتخب هنرمندان، نویســندگان ادبی و شــاعران 
ممتاز؛ چهره های سیاســی، مســئوالن و مدیران 
ارشــد،              از جمله اهداف و وظایف دفتر ارتباط با 

دانش آموختگان دانشگاه تهران می باشد.

معرفی دانش آموختگان
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دکتر ســیدمحمد احصایی عضو هیئــت علمی پردیس 
هنرهای زیبا دانشگاه تهران، گرافیست، خطاط، کارشناس 
هنر و ادیتور کتاب های نثر در سازمان کتاب های درسی 
ایران، عضو شــورای عالی هنرهای تجســمی کشــور، 
عضــو هیئت مؤســس انجمن هنرمندان نقاشــی ایران، 
عضو پیوستۀ فرهنگســتان هنر، عضو شورای ارزشیابی 
هنرمندان نقاشــی- گرافیک در وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی است.
استاد محمد احصائی از پایه گذاران نقاشی خط در دوره 
معاصــر ایران، به عنوان یک هنرمند صاحب ســبک در 
عرصه های داخلی و بین المللی، برای اولین بار گرافیسم 
خط را در دانشکده هنرهای زیبا آموزش داد. همچنین او 
بنیان گذاری و تدوین برنامه های خطاطی رشــتۀ گرافیک 
را به نام خود ثبت کرد و اولین کســی بود که از حروف 

به عنوان وسیله ای برای بیان استفاده کرد.
رویکرد احصایی، حرکت از خوشنویسی به سوی نقاشی 
است. او که خوشنویســی توانا است، خود را از نقاشان 
ســقاخانه به »ســنت« و ســپس »خط« و از همه مهم تر 
»خوشنویســی« نزدیک تر می دانست. ترکیب های درهم 
پیچیده محمد احصایی، نوعی گســترش زیبایی شناسی 
سیاه مشق برای تبدیل آن به یک نقاشی مدرنیستی است. 
آثار نقاشی خط احصایی به دو دسته مهم تقسیم می شوند: 

مجموعه الفبای ازلی
عبــارات »اهلل« و »ال الــه اال اهلل« در یکــی از مهم  ترین 
دوره های کاری محمد احصایی، یعنی دوره الفبای ازلی 
بارها تکرار شــده است. این مجموعه که به عبارتی ذکر 
تصویری پروردگار )اهلل( اســت، به غیر از موفقیت های 
تجــاری قابل توجهی که در بازار هنر جهانی به دســت 
آورده، نشان دهنده سویه ای متفاوت از نقاشی خط ایرانی 
و معاصریتی درخور تأمل اســت که مســتقیمًا در سنت 
ایرانی اســالمی ریشــه دارد. مهمترین جلوه مراقبه گونه 
این مجموعه آثار ضربه قلم های ســریع و کنشــی است 
که از یک سو یادآور شیوه نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی 
و کارهــای کالیگرافی گونه مارک تابی، ویلم دکونینگ و 
دیگر همتایان آنهاســت و از سوی دیگر سنت سیاه مشق 

در خوشنویسی ایرانی را تداعی می کند.
مجموعه گره ها

بدون شک مهم ترین دستاورد محمد احصایی در پویش 
نقاشــی خط ایران، مکاشفه شــکلی او در حروف الفبای 
فارســی اســت که در بســیاری از کارهایش، به نوعی 
شالوده فکنی در کلمه منتهی شــده است. وی به زیبایی 

بافتار کلمه را می شــکافد و حروف متشــکله آن را آزاد 
می ســازد تا از این رهگذر زیبایی شناسی خط فارسی را 
به اصول نقاشی مدرنیســتی پیوند دهد. نتیجه این نگاه 
نقاشانه به متن، تابلوهایی است بسیار تماشایی با کیفیت 
گرافیکــی خیره کننده که کلمات یا نشــانه های متنی در 
آن ها کمابیش عاری از معنا بوده و تنها با هویت شــکلی 

خود بر پهنه یک ترکیب انتزاعی ظاهر می شوند.
در یک تعریف کلی، آثار احصایی، ترکیب شکل گرایانه 
و گرافیکی از کلمات و حروفی اســت که به زیبایی در 
هم تنیــده و بافتی آکنده از گره هایی بی شــمار را پدید 
می آورند. او این کار را بسیار استادانه و در شاخص ترین 
آثارش با ترکیب هایی کمیته گرا مرکب از نوشتارهایی به 
رنگ های اصلی، غالبًا روی زمینه ســیاه، انجام داده و به 
اعتبار آن، شــهرتی جهانی کسب کرده است. سنت سیاه 
مشق، یک مصداق الهام بخش از چنین جلوه ای مرتبط با 
این متون است که به خاطر ناخوانا شدن متن در اثر کنش 
خودجوش و حســی نویسنده، به یک تجربه صوفیانه و 
عارفانه ایرانی نسبت داده می شود. این سنت، یک سلوک 
شــاعرانه است که با نگارش دست نوشته هایی شهودی، 
بدون معنایی روشــن، به صورت کنش خط خطی کردن 

تجلی می یابد.
از آثار ماندگار این استاد هنرمند، می توان به تألیف بخش 
خط و خوشنویســی کتاب های درســی ایران و آموزش 
خوشنویســی »راهنمای معلمــان«، تحریر قرآن کریم به 
قلــم ریحان، تحریر دیوان حافظ به قلم نســتعلیق، خط 
نقاشی برجسته دیوارهای تاالر دانشکده الهیات و معارف 
اسالمی دانشــگاه تهران، نگارش پنج قطعه کتیبه به خط 
محقق برای مسجد الغدیر در تهران، نگارش و سفالگری 
نقش برجســته کتیبه ایــران، ورودی مــوزه ملی ایران، 
سفارش اجرای کار سفال نقش برجسته برای سفارتخانه 
ایران در کشــورهای امارات متحده عربــی در ابوظبی، 
طراحــی لوگوی های بنیــاد نهج البالغه، فرهنگســرای 
نیاوران، فرهنگســتان هنر و سازمان کتاب های درسی و 
همچنین لوگوی بسیاری از روزنامه های اخیر اشاره کرد.

در مورد جوایز و نشــان هایی کــه دکتر محمد احصایی 
به آن مفتخر شــده اند نیز می توان بــه انتخاب به عنوان 
چهره ماندگار عرصه هنرهای تجســمی در سال 1383، 
برنده جایزه ملی دولت فرانسه در جشنواره جهانی کانی 
سورمر، هنرمند برگزیده خادم قرآن کریم، دریافت نشان 
درجه یک فرهنگ و هنر از رئیس جمهور در خرداد 84، 

کسب عنوان اولین نقاشی برگزیده سال اشاره کرد.
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متفکر و چهرۀ سیاسی
محمدجواد باهنر

سال و محل تولد: 1312، کرمان
دانش آموختۀ ارشــد و دکتری الهیات از دانشگاه 

تهران، 1353
در سن پنج سالگی برای آموزش به مکتب خانه ای سپرده 
شــد و نزد معلم مکتب خانه قرآن را فرا گرفت از حدود 
یازده ســالگی با راهنمایی حجت االسالم حقیقی، فرزند 
معلم مکتب خانه، به مدرسه معصومیه کرمان وارد شد و 
تعلیم دروس حوزوی را آغاز نمود. او همزمان با دروس 
حوزوی با شــرکت در امتحانات متفرقه دروس خود را 
در دبیرســتان نیز ادامــه داد. وی پس از دانش آموختگی 
در مقاطع ارشــد و دکتری از دانشــگاه تهران، به حرفه 
معلمــی روی آورد و در دوران پهلــوی به تدوین کتب 
درسی دینی و قرآن پرداخت. باهنر پیش از کسب سمت 
نخســت وزیری، به عنوان سومین وزیر آموزش و پروش 
ایران مشــغول به کار بود. باهنر را می توان از نخســتین 
تدوینگران و مؤلفان کتــب مذهبی مدارس ایران قبل و 

بعد از انقالب اسالمی ایران دانست.
فعالیت ها و افتخارات: دومین نخســت وزیر ایران پس 
از انقالب اسالمی، سومین وزیر آموزش و پروش ایران.

برخی از آثار: مواضع ما در والیت و رهبری، دین شناسی 
تطبیقی، ســیری در عقاید و اخالق اســالمی، انســان و 
خودسازی، گذرگاه های الحاد، گسترش نهضت حسینی، 
مباحث پیرامون فرهنگ انقالب اسالمی، گفتارهای تربیتی.

دانش آموختۀ شاخص بین المللی
دکتر کارو کارلوس

دانش آموختۀ کارشناســی ارشد مهندسی برق از 
دانشگاه تهران، 1352 

فعالیت ها و افتخارات: اســتاد و عضــو هیئت علمی 
دانشــکده فنی دانشــگاه تهران، بنیانگذار و مدیر »قطب 
کنترل و پردازش هوشــمند«، »پدر علم روباتیک ایران«، 
دانشــیار مدعو، گروه مهندســی صنایع دانشگاه تورنتو، 

کانادا؛ تابستان 1368 و 1369 )1989–1990(؛
 دانشــیار مدعو، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایاالت متحده 

آمریکا؛ 1367–1368 )1988–1989(؛
 دانشــیار مدعو، در گروه های مهندسی برق و مهندسی 
مکانیک و صنایع دانشگاه  گاریونیس  )دانشگاه بنغازی 

فعلی(،  بنغازی، لیبی؛ 1363–1364 )1984–1985(؛
 دانشــیار مدعو، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، )1975–
1976( محقق مرکز بین المللی فیزیک نظری و ریاضیات 
دانشیار مدعو، مؤسســه ریاضی کاربردی، مؤسسه علوم 

چین، پکن، چین؛ تابستان 1370 )1991(؛
 دانشیار مدعو، مؤسسه فناوری برق هاربین، چین؛ تابستان 
1371 )1982( دستیار تحقیق در شرکت پژوهشی تولیدی 
انتاریو کانادا دســتیار تحقیق در آزمایشگاه پژوهش های 
الکترونیکی، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی عضو وابسته مرکز 
بین المللی مهندســی ژنتیک و بیوتکنولوژی، الکتریسته، 

ایتالیا؛ شهریور 1371؛
استاد مدعو، مؤسســه فیزیک ایروان، ارمنستان؛ تابستان 
1376 محقق مدعو، مؤسسه پردازش داده و الکترونیک، 

فورشانگزنتروم کارلرسروهه، آلمان؛ 
تابستان 1383؛

ســخنران در مدرسه زمستانی، دانشگاه پیشرفت پرسنل، 
برنامه تربیت مدرس دانشگاه گئورگ آگوست گوتینگن، 

آلمان؛ دی 1386 و 
 اســتاد مدعو، دانشــگاه آمریکایی ارمنســتان، ایروان، 

ارمنستان.
برخی از آثار: سیستم های هوشمند مهندسی بیومدیکال
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سال و محل تولد:
1322، پاریز کرمان

رشته تخصصی: دامپزشکی

سال و محل تولد:
1316، تهران

رشته تخصصی: دامپزشکی

سال و محل تولد:
1299، تهران

رشته تخصصی: فیزیک

سال و محل تولد:
1310، اراک

رشته تخصصی: روان شناسی

سال و محل تولد:
1341، آبادان

رشته تخصصی: اقتصاد سیاسی

محمدعلی راد حسن تاجبخش

نیکچهره محسنیآلنوش طریان

عباس مصلی نژاد

دانش آموختگان آبان ماه که جزو مفاخر دانشگاه هستند

دانش آموختگان فاخر
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کانون مهندســان معمار دانشــگاه تهران تشکلی صنفی، 
علمی و فرهنگی اســت که با رویکرد برقراری ارتباط، 
انتقــال اطالعــات و تجــارب به منظور اعتــالی دانش 
معمــاری اعضاء کــه دانش آموختگان رشــته معماری 
دانشکده )پردیس( هنرهای زیبا هستند، به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
 نطفه اصلی شــکل گیری کانون مهندسان معمار دانشگاه 
تهران را می توان در گردهمایی روز شنبه 5 اسفند 1374 
مطابق با 24 فوریه 1996 میالدی جســتجو کرد. در این 
گردهمایی که به همت تعدادی از دانش آموختگان دوره های 
مختلف معماری و هیئت مؤســس کانون مهندسان معمار 
دانشــگاه تهران، به منظور معرفی فعالیت های انجام شده 
و برنامه های آتِی کانوِن در شــرف تأسیس برگزار گردید، 
حدود 300 تن از دانش آموختگان معماری دانشــکده ی 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران در آمفی تاتر دانشکده گرد 
هم آمدند. در این نشســت توضیحــات کوتاهی مبنی بر 

ضرورت تشکیل کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران و 
کلیاتی از فعالیت های انجام شده در این باره توسط چندی 
از اعضای هیات مؤســس ارایه شد. همچنین گزارشاتی 
درباره ی روند قانونی شــکل گیری و برنامه های پیش رو 
مانند تعیین نام، تنظیم اساسنامه و آگهی دعوت برای اولین 
مجمع عمومی و اعالم کاندیداتوری برای انتخابات هیئت 
مدیره و هیئت بازرسان کانون قرائت شد. در ادامه کلیاتی 
از اساســنامه ی کانون شــامل اهداف، شرایط عضویت، 
تشکیالت اجرایی و مسایل مالی که توسط هیئت مؤسس 

تنظیم شده بود قرائت گردید. 
به عنوان ماحصل ایــن گردهمایی، در روز 29 فروردین 
ســال 1375، اولین مجمــع عمومی کانون مهندســان 
معمار دانشــگاه تهران در حضــور 208 دانش آموخته و 
نمایندۀ وزارت کشور در انجمن شرکت های ساختمانی 
تشکیل شد که در آن انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 

هیئت مدیره و بازرسان صورت گرفت.

 آشنایی با کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

معرفی کانون
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خالصه ی فعالیت های کانون مهندسان معمار دانشگاه 
تهران

از ابتدای تأسیس تا کنون )دوره های اول تا هشتم(
1. مسافرت های گروهی داخلی و خارجی

2. بزرگداشت پیشکسوتان معماری و نکوداشت معماران
3. مسابقات معماری

4. همایش های معماری 
5. میهمانی های فصلی و نوروزی

6. کارگاه های پاکت آبی )از فکر تا عمل(
7. نشســت های ماهانه »معماری، تکنولــوژی، هنر« در 

باغ موزه قصر
8. کالس های آموزشی و سمینارهای تخصصی

9. بازدید از بناها و کارگاه های ساختمانی
10. انتشــار بیش از چهل عنــوان ویژه نامه و خبرنامه و 

آگاهی نامۀ فرهنگی - تخصصی

11. پیشنهاد و پیگیری ثبت سردر دانشگاه تهران به عنوان 
میــراث فرهنگی و تهیه و نصب پالک یادبود با درج نام 

آرشیتکت کورش فرزامی
12. تولید تندیس سردر دانشــگاه تهران به عنوان جایزۀ 
ویژۀ کانون برای معماران برگزیده، انجام اسکن سه بعدی 

سردر دانشگاه تهران و ساخت تندیس
13. همکاری بــا خانه گفتمان شــهر و معماری )خانه 

وارطان(
14. مشارکت در تأسیس کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

هیئت مدیرۀ دورۀ هشتم
1. آقای مهندس افشین اخالص پور )رئیس هیئت مدیره(

2. خانم مهندس هدی پژهان )نایب رئیس(
3. آقای مهندس کورش بزرگمنش )خزانه دار(

4. آقای مهندس سعید عباس زاده )عضو اصلی(
5. خانم مهندس حوریه مشهدی موخر )عضو اصلی(
6. آقای مهندس حمیدرضا ناصرنصیر )عضو اصلی(

7. آقای مهندس امیر یاری )عضو اصلی(
8. آقای مهندس علی اکبر موسوی )عضو علی البدل(

9. خانم مهندس رها رهبانی )عضو علی البدل(
10. آقای دکتر سهیل سهیلی زاده )عضو علی البدل(

11. آقای مهندس سیروس مهراندیش )بازرس اصلی(
12. مهندس شهرام گل امینی )بازرس اصلی(

13. آقای دکتر نادر روزرخ )بازرس علی البدل(
www.TUA.ir
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 این برنامه که از جمله برنامه رویدادهای کانون مهندسان 
معمار دانشگاه تهران و از زمرۀ سفرهای علمی به شمار 
می رود. بازدید ســایت مرکزی دانشگاه تهران که یک اثر 
به ثبت رســیدۀ ملی هســت، را می توان از فعالیت های 
مشارکتی کانون نامبرده از اعضای کانون دانش آموختگان 
دانشگاه تهران برشمارد. برنامه ای که با حمایت معاونت 
روابط عمومی دانشگاه و نیز دفتر ارتباط با دانش آموختگان 

دانشگاه صورت گرفت.
این بازدید بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی و اداری 
ســاعت 9 صبح روز نوزدهم آبان ماه 1400 با حضور و 
راهنمایی دکتر ســیروس باور، استاد، پژوهشگر برجسته 
و مؤلــف چند کتاب برگزیده در باب معماری معاصر و 
مــدرن در ایران، تعدادی از اعضــای هیئت مدیره کانون 
مهندســان معمار دانشــگاه تهران و جمع محدودی از 

معماران و عالقه مندان به معماری آغاز شد. 
شــرح نحوۀ شــکل گیری سایت دانشــگاه و هر یک از 
دانشــکده ها )دانشــکدگان کنونی( توسط آندره گدار و 

ماکسیم ســیرو، معماران فرانسوی و نخستین و در ادامه 
دوبرول، فروغی، فرمانفرمایان، پاک نیا و فرزامی در یک 
مســیر از سردر اصلی شروع و در رینگ اصلی به سمت 

شمال سایت پی گرفته شد.
اهمیت توجه به ســوی مطلوب جغرافیایی و مالحظات 
اقلیمی در کلیت ســایت دانشــگاه و همچنین نورگیری 
و آســایش محیطی طبیعی از نکات ارزشمند مورد تاکید 
سیروس باور بود و از طرف دیگر تاکید بر انتخاب فنون 
و روش های پیشــرفتۀ روز برای ســاخت و نگهداری 
ســاختمان ها که با وجود تعدد معمــاران و طراحان در 
طول زمان باز گویی شــده، آن گونه که با بلند اندیشــی 
الزم شکل دهندگان نخســتین توانسته است یک هویت 
یکپارچــه و مانا را برای این دانشــگاه مــادر به ارمغان 
آورد، با وجودی که مداخالت گســترش های در سطح 
و ارتفاع ساختمان های نخستین موجب نقدهایی در این 
نحوۀ گسترش باقی می گذارد. نقطۀ انتهایی شمالی مسیر 
دانشکدگان پزشکی است که با وجود استقالل اداری از 

گزارش بازدید جمعی از معماران و دانش آموختگان دانشگاه تهران
 از سایت مرکزی دانشگاه
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دانشگاه تهران، همچنان به لحاظ نقطۀ آغازین پایه گذاری 
دانشــگاه نوین در ایران و دانشگاه تهران و نیز به لحاظ 
هویــت فرهنگی و معماری، همزاد با ســایت یکپارچۀ 
دانشگاه شــناخته و درک می شــود و عنصری محوری 

به حساب می آید.
تجربــۀ پلکان های فاخــر و رفیع تا عبــور از باغ میانی 
مشــتمل بر نماد دینی و فرهنگی دانشگاه، مسجد و طی 
راه به سوی کتابخانۀ مرکزی که هر دو از آثار فاخر مدرن 
میانی ایران معاصر هســتند. بخش دیگری از این تجربۀ 
علمی یک روزه بازدیدکنندگان اســت که با ساعتی تأمل 

در ســاختمان کتابخانۀ مرکزی، موجب تجدید خاطرات 
دانش آموختــگان ادوار و بازخوانی اهمیت یک ســایت 

دانشگاه جامع و مادر در کشور هست.
پس از نیمروز و در ادامه، بازدید سرسرا و اجزای ساختمان 
دانشــکدۀ حقوق، معرف تداوم طراحی اصیل دانشگاه در 
نسل های پسین شکل گیری دانشگاه و توسط استادان ایرانی 
معماری است. ایستگاه آخر بازدید باشگاه دانشگاه است که 
مشــتمل برکوشک و باغ منظر شرقی و شمالی با مجاورت 
غربی خیابان 16 آذر هســت و به عالوه بر حافظۀ مشترک 
چند نســل از استادان و شاگردان در دانشگاه تهران شمرده 
می شود. باشــگاه دارای سبکی از معماری فاخر سالن ها و 
نارنجستان )پاسیوی میانی( و پوسته ای هنرمندانه و موز اییکی 
با نهایت درک عملی از محیط طبیعی ســرز مینی باقی مانده 
است و هم اکنون نیز با خدمات و مدیریت موجود پذیرای 
دانش آموختگان و میهمان های دانشگاه است. این برنامه با 
امید پیوند و تداوم های علمی دانش آموختگان و عالقه مندان 
ســاعت 3 عصر و با عکس های یادگاری به پایان رســید. 
برنامه های مشابه و آتی کانون ها از طریق سایت اطالع رسانی 

خواهد شد.
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کتاب های چاپ شده دانش آموختگان دانشگاه تهران در  مهرماه

کارآفرینی؛ راه اندازی موفقیت آمیز یک 
کسب و کار

دکتر محمود احمدپور داریانی، دکتر 
آصف کریمی*، زاهده ابرقوی زاده**

*دانش آموختۀ دکتری، 1390، کارشناسی 

ارشد، 1385، مدیریت
**دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، 1393، 

مدریریت اجرایی

آموزش فراگیر راهنمای عملی در حمایت 
از یادگیرندگان با توانایی های گوناگون

تیم لورمن، جوان دپلر، دیوید هاروی
مترجمان: دکتر احمد به پژوه، دکتر 

عباسعلی حسین خانزاده*
*دانش آموختۀ دکتری، 1388 و کارشناسی 

ارشد، 1384، روان شناسی و آموزش کودکان 
استثنایی

مؤسسه انتشارات دانشــگاه تهران از سال 1326 اقدام به چاپ کتاب ها و ترجمه کتاب های علمی و ادبی 
مورد نیاز دانشگاهیان اعم از استاد و دانشجو نموده است. ماهنامه دانش آموختگان در هر شماره به معرفی 

کتاب هایی خواهد پرداخت که نویسندگان و مترجمان آن از دانش آموختگان دانشگاه تهران می باشند.

معرفی کتاب

جامعه شناسی تاریخی ایران: 
شکل گیری نظام ارباب غایب

دکتر حمید عبداللهیان
دکتر محمد خوانساری

دانش آموختۀ کارشناسی، 1363، 
پژوهشگری، کارشناسی ارشد، 1366، 

جامعه شناسی
دوره مختصر منطق صوری

دانش آموختۀ دکتری، 1323، فلسفه و 
علوم تربیتی

فرهنگ توضیحی تحلیل گفتمان
دکتر ژاله کهنمویی پور*، دکتر 
حمیدرضا شعیری، دکتر اکبر 
عبداللهی**، فرشته رحیم زاده

*دانش آموختۀ کارشناسی زبان فرانسه

**دانش آموختۀ کارشناسی، 1382، 

زبان و ادبیات فرانسه

مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای جذب 
سطحی

دکتر شهره فاطمی، دکتر زینب جباری 
 مستحسن

دکتر شهره فاطمی:
دانش آموختۀ دکتری، 1380، کارشناسی 

ارشد، 1372، مهندسی شیمی

مبانی استنباط حقوق اسالمی اصول 
فقه

دکتر ابوالحسن محمدی
دانش آموختۀ دکتری، 1347، 

کارشناسی ، 1341، حقوق

دوره مختصر منطق صوری
دکتر محمد خوانساری

دانش آموختۀ دکتری، 1323، فلسفه و 
علوم تربیتی

جغرافیای روستایی
دکتر محمدرضا رضوانی

دانش آموختۀ دکتری، 1375 و کارشناسی 
ارشد، 1369، جغرافیای انسانی

تاریخ سخنوری در ایتالیا )از سده 
شانزدهم تا سده بیستم(

دکتر ایمان منسوب بصیری
دانش آموختۀ کارشناسی، 1385، زبان و 

ادبیات ایتالیایی

اندازه  گیری باقی مانده آفت کش ها در 
محصوالت کشاورزی )مبانی و روش  ها(

دکتر خلیل طالبی جهرمی، دکتر سید 
احسان ترابی

دانش آموختۀ دکتری و کارشناسی ارشد، 
1391، حشره شناسی کشاورزی

دانش آموختۀ کارشناسی، 1350، شیمی
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https://press.ut.ac.ir/book_3612.html
https://press.ut.ac.ir/book_3612.html
https://press.ut.ac.ir/book_3584.html
https://press.ut.ac.ir/book_3620.html
https://press.ut.ac.ir/book_3620.html
https://press.ut.ac.ir/book_1041_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%81%D9%82%D9%87+1549.html
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فرم دعوت به ارائه سخنرانی در سلسله نشست های علمی ویژه دانش آموختگان

دانش آموختگان به عنوان یکــی از مهمترین خروجی های 
دانشگاه، با دانش و مهارت های خود نقش مهمی در توسعه 
و رفع نیازهای جامعه )اعم از بخش های صنعت، اقتصاد، 
بازار، کشــاورزی و …( ایفا می کنند و از طرفی با توجه 
به نیاز متقابل دانشــگاه به ارتباط با صنعت، به عنوان حلقه 
وصل و ارتباط دانشگاه با بخش های مختلف صنعت عمل 

می نمایند.
از اینــرو با هــدف تقویت ایــن ارتباط و اســتفاده از 
ظرفیت های دانش آموختگان و انتقال تجربه آنها به نســل 
جدید دانشجویی، سلسله نشست ها و وبینارهای تخصصی 
ویژه »دانش آموختگان« دانشگاه تهران در دستور کار دفتر 
ارتباط با دانش آموختــگان اداره کل روابط عمومی قرار 

گرفت.
براین اساس، دفتر ارتباط با دانش آموختگان، ضمن دعوت 
از دانش آموختگان دانشــگاه تهــران برای حضور در این 

نشست ها، درخواســت می نماید تا موضوعات پیشنهادی 
خود جهت ارائه ســخنرانی در این نشست ها را از طریق 

تکمیل فرم ذیل با ما در میان بگذارند.

https://alumni.ut.ac.ir/fa/form/360

فرم ارسال خبر دانش آموختگان دانشگاه تهران

دفتــر ارتبــاط بــا دانش آموختــگان اداره کل 
روابط عمومی دانشگاه تهران »با هدف تقویت رابطه 
فرهیخته،  دانش آموختگان  با  دانشــگاه  ارزشمند 
اســتفاده از ظرفیت های بالقــوه و انتقال تجربه و 
بازتاب هر چه بیشتر، بهتر و سریع تر اخبار مرتبط با 
دانش آموختگان از شما فرهیختگان دعوت می کند 
که با تکمیل و ثبت فرم زیر ما را برای رسیدن به 

این مهم یاری بفرمایید.
https://alumni.ut.ac.ir/fa/form/387

Published by: UT Public Relations Office; Managing Director: Abbas Ghanbari Baghestan (Ph.D) 
Editor-in- Chief: Fatimah Nosrati (Ph.D) 

Executive Advisor: Zohreh Ramezani Dostkuhi 
Internal Manager: Reza Karimzadeh 

News & Reports: Hediyeh Mirzaei, Reza Karimzadeh, Parisa Rajabi 
Cover Design: Mohammad Reza Gharghani 
Graphic and Designer: Leyli Iskanderpour 

Address: UT General Office of Public Relations, UT Central Administration, 16 Azar St. Tehran, Iran. 
  Tell: 021- 61112895 

  Email: alumni.info@ut.ac.ir
  Website: http://alumni.ut.ac.ir/fa




