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دومین شــماره دوماهنامه »مدت« در سال جاری با 
رویکــرد خبری-تحلیلی )ویژه ماه های خرداد و تیر 
۱4۰۰( به زینت طبع آراسته شده و همانند شماره های 
قبلی، در این شماره نیز بخش های مختلف از جمله 
اخبار، گزارش فعالیت ها، دســتاوردها و رویدادهای 
مهــم، مصاحبه های عمیق با اعضــای هیات علمی 

دانشگاه و ... گردآوری و تدوین شده است.
مناسبت مهم و تاریخی ســالگرد »تصویب تاسیس 
دانشگاه تهران« در هشــتم خرداد  ۱3۱3و ابالغ آن 
در یازدهم همان ماه در سال ۱3۱3 از سوی »مجلس 
شورای ملی« وقت را باید مهترین مناسبت این دو ماه 
دانست. از همین رو و با توجه به اهمیت نمادین آن، 
یادداشت »۱۷۰ ســال با نماد آموزش عالی ایران: از 
دارالفنون تا دانشــگاه تهران« از سوی روابط عمومی 
دانشگاه منتشر و در این شماره نیز قرار گرفته است.
از منظر توســعه ای، دانشــگاه تهران همانند تمامی 
ماه های سال، در خرداد و تیر نیز شاهد دستاوردهای 
زیــادی در حوزه های مختلف و در ســطوح ملی و 
بین المللــی بود و به همین دلیل نیــز در این دو ماه 
دانشگاه میزبان رویدادها و ویژه برنامه های مهمی بود 
که از جمله آنها می توان به »تفاهم نامه کنسرســیوم 
5 دانشــگاه برتر ایران«، »تفاهم نامــه همکاری بین 
دانشگاه تهران و وزارت دادگستری«، »ارتقاء جایگاه 
دانشگاه تهران در رتبه بندی جهانی کیو اس ۲۰۲۲«، 
»قرار گرفتن چهار رشته مهندسی دانشگاه تهران در 
رتبه زیر صــد جهانی«، »رونمایی از چندین طرح و 
دســتاورد دانش بنیان با حضور مقامات و مسئوالن 

کشوری«، »تفاهم نامه همکاری برای ایجاد باغ موزه 
گیاه شناسی«، »همایش دهمین سال تأسیس دانشکده 
علوم و فنون نوین«، »راه اندازی مرکز نوآوری رسانه 
همشهری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران«، و 
.... اشاره کرد که گزارش های تفصیلی هریک از آنها 

در شماره آمده است.
در چهارچــوب »پویش ایران در آینــه ۱4۰۰«، که 
بــا هدف ایده پــردازی و تولید گفتمــان جدید در 
حوزه های مختلف از ســوی روابط عمومی دانشگاه 
دنبال می شود، بیش از ۲۰ مصاحبه و گفت وگو عمیق 
با اعضای هیات علمی دانشگاه تهران انجام شده که 
دامنه آن از حوزه های »آموزش« گرفته تا »مسئولیت 
اجتماعی«، »دانشــگاه بدون دخانیــات«، »ارتباطات 
و رســانه«، »کشــاورزی« و نیــز »واکاوی جزئیات 
پژوهشگران  کاربردی«  دســتاوردهای  و  اختراعات 

واحدهای مختلف دانشگاه تهران را شامل می شود.
در خــرداد و تیرماه ســال جاری خانــواده بزرگ 
دانشــگاه تهران در غم از دســت دادن تنی چند از 
اعضــای خود اعم از اعضای هیات علمی، کارمندان 
و دانشــجویان به سوگ نشست که از جمله آنها می 
توان به مرحومان دکتر ایرج گلدوزیان، دکتر محمود 
منصور، دکتر تیمور توکلــی و آقای بهراد فرخنده،  
دانشجوی مهندســی مکانیک پردیس دانشکده های 
فنی اشــاره کرد. روحشان شاد و قرین رحمت الهی 

باد.

مدیرمسئول
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83 سال پس از تأسیس دارالفنون، در هشتم خرداد ۱3۱3 ش.، 
مجلس شورای ملی وقت، »قانون تأسیس دانشگاه )تهران(« 
را تصویب و دو روز پس از آن، یعنی در دهم خرداد همان 

سال، رسماً برای اجرایی شدن، ابالغ نمود. 
و  اجتماعی  تاریخی،  دالیلی  به  توجه  با  و  اساس،  این  بر 
فرهنگی که در ذیل خواهد آمد، دارالفنون امیرکبیر، 83 سال 
تهران«  »دانشگاه  نام  به  جدیدی  کالبد  در  تأسیس،  از  پس 
به عنوان اولین نهاد آموزش عالی مدرن کشور وارد مرحله 
جدیدی از توسعه و نقش آفرینی در جامعه ایرانی شد و از 
آن زمان تاکنون با عناوین زیبنده ای همچون »نماد آموزش 
عالی ایران«، »دانشگاه ایرانی«، »دانشگاه مادر«، همانند نگینی 

بر سپهر علم و دانش ایران زمین می درخشد.
آنچه در ادامه می آید، یادداشت دکتر عباس قنبری باغستان، 
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه است که به مروری بر سیر 
تاریخی شکل گیری »نماد آموزش عالی کشور« از دارالفنون 
در سال ۱۲3۰ ش. تا دانشگاه تهران امروزی می پردازد. این 
و  مصاحبه ها  یادداشت ها،  سلسله  بر  مقدمه ای  یادداشت، 
شفاهی«  »تاریخ  با  ارتباط  در  آینده  در  که  است  گفتارهایی 

دانشگاه با عنوان »۱۷۰ سال با نماد آموزش عالی کشور: از 
دارالفنون تا دانشگاه تهران« از طریق وب سایت دانشگاه تهران 
و دیگر کانال های اطالع رسانی وابسته به آن منتشر خواهد شد.

 
تأسیس دارالفنون

سیاست ایجاد اولین دانشگاه در تاریخ معاصر ایران را باید 
در تأسیس »دارالفنون« در سال ۱۲3۰ ش. در زمان امیرکبیر 
»تاریخ  کتاب  در   )۱39۷ همکاران  و  جست.)زرگری نژاد 
دانشگاه تهران« در این زمینه می نویسند: »با فرارسیدن عصر 
صدارت امیرکبیر، میرزا تقی خان که از تربیت یافتگان مکتب 
میرزابزرگ و عباس میرزا بود، در جمع بندی از تالش های 
محدود گذشته و با عنایت به وضعیت جدید، شالوده ترقی 
و نوسازی کشور را پایه گذاری دولت منتظم قانونی دانست 
و بر آن شد تا برای توسعه و تعمیق خود آگاهی اجتماعی 
و تحول ذهنی جامعه به سوی درک ضرورت های نوسازی 
و ایجاد پشتوانه داخلی برای تعلیم و گسترش دانش جدید، 
مدرسه دارالفنون را پایه گذاری کند؛ مدرسه ای که چون به 
دلیل ماهیت هدف ها گستردگی وظایف و مسئولیت ها و تنوع 

۱۷۰سال با نماد آموزش عالی ایران:

از دارالفنون تا دانشگاه تهران 
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و تعدد رشته ها و سطح آموزش آن )که بسی فراتر از »مدرسه« 
در عرف جامعه ایران و حتی در قیاس با ماهیت مدرسه در 
دانشگاه  باید آن را نخستین  ناچار  به  بود(  اروپایی  ممالک 
ایران و هسته اولیه و زیرساخت اولین دانشگاه کشور، یعنی 

دانشگاه تهران محسوب کرد« )ص 3۲(.
زرگری نژاد و همکاران )۱39۷( در ادامه با بازخوانی اندیشه 
از  با مفهوم رایج  تفاوت آن  از مفهوم »مدرسه« و  امیرکبیر 
»مدرسه« در آن زمان استدالل می کنند که امیرکبیر در واقع 
با تأسیس دارالفنون، شالوده نخستین مرکز آموزش عالی در 
کشور را بنا نهاد: »چنانکه در روند گفت و گوی اجمالی از 
ابعاد آموزش ها، تنوع رشته ها، انواع آموزش نظری و عملی، 
برنامه های اعزام دانش آموختگان دارالفنون به دانشگاه های 
خارجی برای تکمیل اندوخته های خود )بورس تحصیالت 
تکمیلی( و تدارک خوابگاه و اعطای کمک هزینه تحصیلی 
در  امیرکبیر  کرد،  خواهیم  مالحظه  دارالفنون  محصالن  به 
واقع با تأسیس دارالفنون که در عرف زمانه، عنوان مدرسه 
دنبال می کرد  را  دولتی  دانشگاهی  ایجاد  یافت، سیاست  را 
اهداف  تحقق  به  بتواند  عالی،  آموزش  مرکز  این  راه  از  تا 
معارف  حامیان  از  خود  که  آبادی،  دولت  شود.  نائل  خود 
جدید در عصر ناصری و مظفری بود، درباره ماهیت و مرتبه 
تقلید  به  دارالفنون  »نام  دارالفنون نوشته است که:  آموزشی 

اونیورسیته های خارج به این مؤسسه داده شد« )ص 33(.
دارالفنون  بودن  »دانشگاه«  برای  که  دیگری  از جمله دالیل 
سواره  نظام؛  )پیاده  تحصیلی  رشته های  تنوع  می شود،  ذکر 
نظام؛ توپخانه؛ مهندسی؛ طبابت و جراحی؛ دواسازی؛ علم 
معدن( و نیز نوع و ساختار دروس ارائه شده در آن می باشد 
امروزی شامل دروس »عمومی« و  دانشگاه های  که همانند 
»تخصصی« بوده است و در آن، محصالن ابتدا همه دروس 
عمومی را خوانده و سپس متناسب با رشته تحصیلی خود 
دروس  جمله  از  می رفته اند.  تخصصی  دروس  سمت  به 
عمومی که بر اساس کتاب های تاریخی در دارالفنون تدریس 
می شده اند می توان به تاریخ؛ جغرافیا؛ نقشه کشی؛ طب ایرانی 

و ریاضی اشاره کرد.

 زمینه های شکل گیری ایده تأسیس دانشگاه تهران
رقابت های  نیز  و  امیرکبیر  قتل  از جمله  مختلف،  دالیل  به 
سیاسی و کینه ورزی هایی سیاسی نسبت به وی، دارالفنون، 

آنطور که مورد نظر بنیانگذار آن بود، توسعه پیدا نکرد.
با این حال، تجربه تاریخی شکل گیری دارالفنون و نیز شرایط 
سیاسی، بافت اجتماعی و فرهنگی که پس از آن در جامعه 

ایران شکل گرفت، جامعه نخبگانی کشور را روز به روز به 
سمت ایده تأسیس و راه اندازی یک دانشگاه جامع که بتواند 
ادامه نقش آفرینی دارالفنون را به عهده داشته باشد، هدایت 

می کرد.
در این زمینه، »توسعه چشمگیر معارف در نخستین سال های 
در  دولتی  و  ملتی  مدارس  پیاپی  تأسیس  مشروطه،  عصر 
اواخر حکومت قاجار، شکل گیری مدارس عالی با حمایت 
تعدادی از وزرا و رجال سیاسی، بازگشت تدریجی نخستین 
خورشیدی   ۱۲9۷ سال  در  قاجاری  اعزامی  دانشجویان 
برای  اجتماعی  توقعات  و  انتظارات  افزایش  و  پاریس  از 
گسترش هرچه بیشتر معارف و تأسیس »دارالفنون جدید« 
اینک  که  استادان،  این  از  مطلوب  استفاده  برای  کشور  در 
عالی علوم  در مدرسه  ویژه  به  مدارس مختلف کشور،  در 
دانشسرای  و  دارالمعلمین  فالحت،  عالی  مدرسه  سیاسی، 
عالی تدریس می کردند، علل و عوامل ذهنی و عینی عمده ای 
بودند که دولتمردان عصر پهلوی اول را به اندیشه تأسیس 
اکثر  که  دولتمردانی  انداخت؛  کشور  در  بزرگ  دانشگاهی 
آنان از دارالفنون فارغ التحصیل شده، یا تعلیمات اولیه را در 
آنجا آموخته بودند و اینک شاهد آن بودند که نخستین مرکز 
تحصیل آنان، )به ویژه از آن زمان که رشته طب از آن جدا 
دانشگاهی  ماهیت  و  شده  دولتی  مدرسه ای  به  تبدیل  شد( 
خود را از دست داده است. پس از نظر آنان، به همین دلیل 
ضرورت داشت تا بار دیگر در ایران دارالفنونی که همانند 
دارالفنون اولیه ماهیت دانشگاهی داشته باشد، تأسیس شود 

)دکتر زرگری نژاد و همکاران، ۱39۷، ص ۱85(.
از جمله گفته شده است که یکی از اولین ایده پردازی های 
سال  در  کشور،  در  »دانشگاه«  تأسیس  به ضرورت  مربوط 
۱3۰5 ش. از سوی دکتر سنگ، نماینده وقت مجلس شورای 
از  به خارج  به سفر محصالن  اشاره  با  که  است  بوده  ملی 
کشور به دلیل عدم وجود دانشگاه در کشور، از وزیر معارف 
وقت در خصوص تأسیس دانشگاه سوال کرد و وزیر معارف 
وقت نیز در پاسخ به سوال وی، این طور جواب داد که »راجع 
به اونیورسیته که می توانیم آن را دارالعلم بگوییم کمال عالقه 
و  آن هستم« )زرگری نژاد  مقدمات  تهیه  دارم و مشغول  را 
همکاران، ۱39۷، به نقل روزنامه اطالعات، شماره ۱۱9۲۲، 

۱۲ اسفند ۱34۲، ستون چهل سال قبل(.
پس از طرح ایده تأسیس دانشگاه، همچنین گفته می شود که 
در بین جامعه نخبگانی آن روز، افراد زیادی )از جمله دکتر 
سیاسی،  اکبر  علی  دکتر  رهنما،  عیسی صدیق، غالمحسین 
دکتر محمود حسابی، دکتر رضا شفق، محمد علی گرگانی 
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به مقامات و مسئوالن وقت گوشزد  این موضوع را  و…( 
کرده اند و حتی نقل است که عبدالحسین تیمورتاش، وزیر 
دربار وقت، دکتر عیسی صدیق )صدیق اعلم( را نیز مأمور 
کرد تا با سفر به ایاالت متحده آمریکا، مطالعات دقیقی نسبت 

به تأسیس دانشگاه تهیه نماید.
به لحاظ تاریخی، علی اصغر حکمت، وزیر معارف وقت، 
اولین بار در سال ۱3۱۰ ش. طرح تأسیس دانشگاه را تهیه و 
تدوین کرده است. این طرح طی مدت دو سال مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته و در نهایت در جلسه بهمن سال ۱3۱۲ 
در  می گیرد.  قرار  مورد تصویب  و  دولت طرح  هیأت  ش. 
»بازخوانی خاطرات حکمت از تأسیس دانشگاه تهران« آمده 
است: »در اسفند ۱3۱۲ شمسی، در هیأت وزرا، صحبت از 
عمارات جدید و ساختمان های تازه که در تهران برپا شده 
اعلیضرت  عصر  در  طهران  گفتند  همه  آمد-  درمیان  است 
خیلی آباد شده است. و من موقع را غنیمت شمرده گفتم: 
ساختمان هایی که در شهرهای بزرگ امروزه در درجه اول 
نمایان است، همه جا عمارت اُنیورسیته می باشد. و این برای 
اُنیورسیته  پایتخت دولت شاهنشاهی کمال نقص است که 
نداشته باشد. شاه فوری گفت امسال شروع کنید و بسازید. 
چند شب بعد رو به وزیر مالّیه، مرحوم علی اکبر داور، نموده 
گفت: در بودجه سال آینده مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان 
به معارف بدهید که اُنیورسیته بسازند. وی نیز اطاعت کرده 
منظور  مبلغ  بعد( همان  بودجه سال ۱3۱3 ش.)سال  در  و 

گردید« )دبیرسیاقی، محمد، ۱384(.
موضوع تأسیس دانشگاه پس از تصویب در هیأت دولت در 
بهمن ۱3۱۲ ش. همانند دیگر فرایندهای رسمی و قانونی، 
بررسی های صورت  از  پس  و  شده  ارائه  وقت  پارلمان  به 
گرفته در کمیسیون معارف پارلمان و صحن پارلمان و …، 
درنهایت در 8 خرداد ۱3۱3، در بیش از ۲۰ ماده و چندین 

تبصره تصویب می شود.
در قانون تأسیس دانشگاه و در ماده های مختلف آن موضوعات 
مختلف از جمله اجازه تأسیس، شعب دانشگاه، انتخاب رئیس 
دانشگاه، وظایف شورای دانشگاه، اجازه اعطا مدرک معلمی 
گفته  همچنین  است.  شده  بینی  پیش  نیز   … و  )لیسانس( 
شده که دانشگاه تهران از ادغام مدارس عالی آن زمان از قبیل 
دارالفنون، دارالمعلمین عالی، دانشکده معقول و منقول، مدرسه 
حقوق و علوم سیاسی، مدرسه فالحت و مدرسه عالی طب 

تشکیل و اجزا مختلف آن ایجاد خواهد شد.
این قانون، دو روز پس از تصویب، در نهایت در روز دهم 
خرداد ۱3۱3 ش. به صورت رسمی از سوی پارلمان وقت 

برای اجرا، ابالغ می شود.
بنای دانشگاه  بنا نهادن سنگ  در خصوص مکان یابی برای 
تهران، گفته شده است که زمینه های شناسایی زمین و مقدمات 
خرید آن و … از اواخر سال ۱3۱۲ خورشیدی، و در همان 
زمانی که الیحه تأسیس دانشگاه برای تقدیم به مجلس فراهم 
می شد، نیز آغاز شده بود، تا اینکه در نهایت و پس از مشاوره 
و بررسی های فراوان، باغ جاللیه، محل فعلی پردیس مرکزی 

دانشگاه تهران، را برای احداث دانشگاه برگزیده شد.

اهمیت تاریخی تأسیس دارالفنون و دانشگاه تهران
از منظر جامعه شناختی، ارتباط وثیقی بین رویدادهای تاریخی 
و توسعه وجود دارد. گاهی سلسله رویدادهای تاریخی منجر 
به توسعه می شود و گاهی نیز بزنگاه های توسعه، تاریخ ساز 
می شوند. به این اعتبار، بدون دستیابی به تصویر جامعی از 
آنچه به لحاظ تاریخی در تأسیس دارالفنون و متعاقباً دانشگاه 
تهران گذشته است، نمی توان فهمید چرا، چطور و چگونه 
این دانشگاه به جایگاهی رسیده است که »هم اکنون هست«.
مروری بر حافظه تاریخی این سرزمین، نمایانگر نقش بی بدیل 
دارالفنون و میراث دار اصلی آن، دانشگاه تهران، در توسعه و 
آبادانی ایران و به خصوص گذار از بزنگاه های مهمی تاریخی 
در دو سده اخیر است. در این دوره، هم دارالفنون و دانشگاه 
تهران عالوه بر مأموریت پرورش انسان ها، در بسیاری از این 
تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور هم مهد  تحوالت مهم 

شکل گیری و هم سرآغاز آن ها بوده است.
هدف  با  تهران  دانشگاه  روابط عمومی  اداره کل  این رو،  از 
دستیابی به شناختی جامع از سلسله تحوالت تاریخی، علمی، 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و آنچه که در مجموع منجر 
به شکل گیری دارالفنون و هویت جدید آن، یعنی دانشگاه 
تهران در قامت فعلی آن شده است، از طریق سلسله گفتارها، 
یادداشت ها و مصاحبه هایی با اساتید، مورخین و صاحبنظران 
این عرصه تالش خواهد نمود تصویر روشنی در این زمینه 

به دست دهد.

منابع
-دبیرسیاقی، سیدمحمد )۱384(، »داستان بنا شدن دانشگاه تهران 
به روایت علی اصغر حکمت«، پیک نور-علوم انسانی, دوره 3, 

شماره ۱ )ویژه تاریخ(; صص ۱6 تا صفحه ۲5.
وثوقی،  و  حسین،  محمد  گل،  صفت  غالمحسین،  زرگری نژاد، 
دوم،  و  نخست  تهران، جلد  دانشگاه  تاریخ   .)۱39۷( محمدباقر 

تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
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گـــــــــــزارش های خبــــری

چهار رشته مهندسی دانشگاه تهران رتبه 
زیر صد جهانی را کسب کردند

ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در رتبه بندی 
جهانی کیو اس ۲0۲۲

در مراسم افتتاح پنج طرح ملی دانش بنیان
رئیس جمهور: 

توسعه و پیشرفت کشور در آینده از مسیر 
اقتصاد دانش بنیان است

با حضور رئیس دانشگاه تهران و شهردار 
تهران

تفاهم نامه همکاری برای ایجاد باغ موزه 
گیاه شناسی منعقد شد



کیو اس ۲۰۲۲، جایگاه  رتبه بندی جهانی  نظام  اساس  بر   
دانشگاه تهران از رتبه 6۰۰-59۱ در سال ۲۰۲۱ به 53۰-

5۲۱ ارتقا یافت.
که  اس  کیو   ۲۰۲۲ سال  رتبه بندی  نتایج  اعالم  اساس  بر 
از  دانشگاه  منتشر شد، ۱3۰۰   )Jun  8( ۱9 خرداد ۱4۰۰ 
سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند که دانشگاه تهران 
توانست با ارتقا جایگاه، رتبه 53۰-5۲۰ جهانی و سوم ملی 

را کسب کند.
در رتبه بندی اخیر کیو اس، شش دانشگاه از ایران حضور 
دانشگاه  و   38۱ رتبه  با  شریف  صنعتی  دانشگاه  دارند. 
صنعتی امیرکبیر با رتبه 465 به ترتیب دانشگاه های اول و 
دوم ایران هستند و دانشگاه تهران با رتبه 53۰-5۲۱ در رتبه 
سوم قرار دارد. دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 55۰-
شهید  دانشگاه  و   ۷5۱-8۰۰ رتبه  با  شیراز  دانشگاه   ،54۱
بهشتی با رتبه ۱۲۰۰ -۱۰۰۱ دیگر دانشگاه های حاضر در 

این رتبه بندی هستند.
در رتبه بندی کیو اس در سال ۲۰۲۲ تمام دانشگاه های ایران 

نسبت به سال گذشته از لحاظ رتبه ارتقا پیدا کرده اند.
عملکرد دانشگاه های کشور در رتبه بندی جهانی کیو اس 

در سال های مختلف
در این رتبه بندی تعداد ۲4 کشور اسالمی حضور داشته اند. 
در میان کشورهای اسالمی کشور مالزی با ۲۲ دانشگاه )با 
بهترین رتبه 65( و ترکیه با ۲۱ دانشگاه )بهترین رتبه 5۲۰ 
-5۱۱( و اندونزی با ۱6 دانشگاه )بهترین رتبه ۲54( بیشترین 
بین  در  رتبه  بهترین  مالزی،  کشور  دارند.  را  تعداد حضور 
دانشگاه های کشورهای اسالمی را نیز به دست آورده است.

مؤسسه تکنولوژی ماساچوست)MIT( ، دانشگاه آکسفورد 
کمبریج  دانشگاه  )آمریکا(،  استنفورد  دانشگاه  )انگلیس(، 
تکنولوژی  مؤسسه  هاروارد)آمریکا(،  دانشگاه  )انگلیس(، 

)انگلیس(،  لندن  کالج  امپریال  )آمریکا(،  )کلتک(  کالیفرنیا 
ال  سی  یو  دانشگاه  )سوئیس(،  زوریخ  فناوری  مؤسسه 
)انگلیس(، دانشگاه شیکاگو به ترتیب ۱۰ دانشگاه برتر جهان 
در رتبه بندی سال ۲۰۲۲ کیو اس شناخته شدند و دانشگاه 

ملی سنگاپور )NUS( در رتبه جهانی ۱۱ قرار دارد.
در  سیموند«  »کاکارلی  مؤسسه  توسط  اس  کیو  رتبه بندی 
 ۲۰۱۰ سال  از  عماًل  و  می گیرد  صورت  انگلستان  کشور 
قرار  ارزیابی  مورد  را  دنیا  دانشگاه های  مستقل  به صورت 
می دهد. روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس 
شده  طراحی  دانشگاهی  فعالیت های  از  گسترده ای  دامنه 
چهار  قالب  در  شاخص  شش  توسط  دانشگاه ها  است. 
حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و 

بین المللی سازی ارزیابی می شوند.
در رتبه بندی جهانی کیو اس، بررسی شهرت دانشگاه با وزن 
4۰درصد، ارزیابی کارفرمایان با وزن ۱۰درصد، نسبت اعضای 
هیأت علمی بین المللی با وزن 5درصد، نسبت دانشجویان 
بین المللی با وزن 5درصد، میزان استنادات به ازای هر عضو 
هیأت علمی با وزن ۲۰درصد و نسبت اعضای هیأت علمی 
به دانشجو با وزن ۲۰درصد برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها 
بهره برده است. همچنین پایگاه رتبه بندی کیو اس در ارزیابی 
تأثیر  اندازه گیری  به خصوص  مربوط  در شاخص های  خود 
پژوهش، اطالعات پنج ساله موجود دانشگاه ها را در پایگاه 

استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می دهد.
منابع اطالعاتی مورد استفاده در رتبه بندی جهانی کیو اس 
نظرسنجی ها،  از  حاصل  اطالعات  شامل   ۲۰۲۲ سال  در 
اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها و اطالعات انتشارات 
 )Scopus( علمی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس
در بازه زمانی پنج ساله )۲۰۱9-۲۰۱5( و استنادات در بازه 

زمانی شش ساله )۲۰۲۰-۲۰۱5( است.

ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در رتبه بندی جهانی کیو اس ۲۲۰۲ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در رتبه بندی جهانی کیو اس ۲۲۰۲
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 بر اســاس نظام رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۱، دانشگاه تهران در 
حوزه »علوم پایه« در رشــته اکولوژی به عنوان تنها دانشگاه از 
ایران با رتبه )5۰۰-4۰۱( در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر این حوزه 
قرار گرفت و در حوزه »مهندسی« نیز با کسب رتبه )5۱-۷5(، 

در چهار رشته توانستند رتبه زیر صد جهانی را کسب کنند. 
بر اســاس گزارش اعالم شــده در نظام رتبه بندی شانگهای 
۲۰۲۱، دانشگاه تهران در حوزه »علوم پایه« در رشته اکولوژی 
به عنوان تنها دانشگاه از ایران با رتبه )5۰۰-4۰۱( در جمع 5۰۰ 

دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفت.
در حوزه »مهندســی« نیز این دانشــگاه در رشــته های منابع 
آب،   مهندسی معدن، مهندســی متالورژی و علوم و فناوری 
ابزارآالت رتبه )۷5-5۱(، در رشــته های مهندســی مکانیک، 
مهندسی عمران و علوم و فناوری غذایی رتبه )۱5۰-۱۰۱(، در 
رشته های مهندسی برق و الکترونیک،   علوم و مهندسی انرژی 
و علوم و فناوری حمل ونقل رتبه )۲۰۰-۱5۱(، در رشته های 
مهندسی کامپیوتر، مهندسی مخابرات و مهندسی شیمی رتبه 
)3۰۰-۲۰۱( و در رشته های مهندســی مواد و بیوتکنولوژی 
رتبه )4۰۰-3۰۱( و در رشته مهندسی علوم و فناوری محیط 

زیست رتبه )5۰۰-4۰۱( را کسب کرد.
همچنین دانشگاه تهران توانست در حوزه »علوم زیستی« در 
رشته های علوم کشاورزی رتبه )3۰۰-۲۰۱( و علوم دامپزشکی 
رتبه )۲۰۰-۱5۱( را به دســت آورد. در حوزه علوم اجتماعی 
نیز در رشــته های اقتصاد رتبــه )4۰۰-3۰۱( و مدیریت رتبه 

)3۰۰-۲۰۱( را کسب کرد.
الزم به ذکر است، نظام رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین 
رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای 
ژیائوتنگ چین منتشر می  شود. این رتبه بندی در قالب یک پروژه 
بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰3 میالدی 

توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد.
این نظام رتبه بندی در سال ۲۰۲۱ میالدی برای پنجمین سال، 
رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است 
که بر اســاس آن 34 دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور 
دارند. رتبه بندی موضوعی شــانگهای در سال ۲۰۲۱ در قالب 
پنج حوزه کلی شامل حوزه مهندسی )۲۲ رشته(، حوزه علوم 
پایه )8 رشــته(، حوزه علوم زیســتی )4 رشته(، حوزه علوم 
پزشکی )6 رشته( و حوزه علوم اجتماعی )۱4 رشته( صورت 

گرفته اســت. اســامی بیش از ۱8۰۰ دانشــگاه از بین 4۰۰۰ 
دانشگاه مورد بررســی از 93 کشور جهان در فهرست نهایی 

این رتبه بندی قرار گرفته اند.
تنها دانشــگاه هایی می توانند در این حوزه هــا مورد ارزیابی 
قــرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی 
۲۰۱9-۲۰۱5 در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند. این 
حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت است. شانگهای در 
سال ۲۰۲۱ از پنج شاخص به شرح جدول زیر برای ارزیابی و 
رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام 

از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.

رتبه رشته حوزه اصلی 
4۰۱-5۰۰اکولوژیعلوم پایه 

مهندسی

5۱-۷5مهندسی معدن
5۱-۷5مهندسی متالورژی

5۱-۷5منابع آب 
5۱-۷5علوم و فناوری ابزارآالت

۱۰۱-۱5۰مهندسی مکانیک 
۱۰۱-۱5۰مهندسی عمران 

۱۰۱-۱5۰علوم و فناوری غذایی
۱5۱-۲۰۰مهندسی برق و الکترونیک
۱5۱-۲۰۰علوم و فناوری حمل ونقل
۱5۱-۲۰۰علوم و مهندسی انرژی

۲۰۱-3۰۰مهندسی کامپیوتر 
۲۰۱-3۰۰مهندسی مخابرات 
۲۰۱-3۰۰مهندسی شیمی 
3۰۱-4۰۰مهندسی مواد 
3۰۱-4۰۰بیوتکنولوژی

مهندسی علوم و فناوری 
4۰۱-5۰۰محیط زیست 

علوم زیستی
۲۰۱-3۰۰علوم کشاورزی 
۱5۱-۲۰۰علوم دامپزشکی 

علوم 
اجتماعی

3۰۱-4۰۰اقتصاد 
۲۰۱-3۰۰مدیریت 

جایگاه دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۱

چهار رشته مهندسی دانشگاه تهران رتبه زیر صد جهانی را کسب کردند
بر اساس نظام رتبه بندی شانگهای ۲0۲1
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در مراسمی با حضور رئیس جمهوری، از پنج طرح فناورانه 
ملی، از جمله طرح توسعه قوای محرکه الکتریکی اتوبوس 
برقی شــهری که توسط محققان دانشگاه تهران به سرانجام 

رسیده، رونمایی شد.
روحانــی،  حســن  دکتــر  حجت االسالم والمســلمین 
رئیس جمهوری، در هفتاد و ششــمین پویش تدبیر و امید 
برای جهــش تولید و افتتــاح طرح های ملــی دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری که ۷ تیرماه 
۱4۰۰به صــورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، در ابتدای 
سخنان خود با یادآوری سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری 
اسالمی در هفتم تیر ۱36۰ و گرامیداشت یاد شهید بهشتی 

و یاران شهیدش گفت: »دشمنان فکر می کردند این انفجار 
پایان نظام جمهوری اســالمی را رقــم می زند و بعد از آن 
سامان دهی این نظام بسیار سخت و مشکل خواهد بود، اما 
دیدیم که خون این عزیزان مثل همه شهیدان تاریخ، چگونه 

توانست تحرک جدیدی را در جامعه به وجود آورد«.
وی با بیان اینکه امروز هفتاد و ششــمین افتتاح هفتگی را 
داشتیم که بســیار ارزشــمند بود، تصریح کرد: »البته همه 
طرح هایی که امروز افتتاح شــد، ارزشــمند بود. کارخانه 
نوآوری که در کرمانشــاه مشــاهده کردیم کــه الحمداهلل 
استان های ما یکی بعد از دیگری در این مسیر قرار می گیرند 
و مرکزی برای همه شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده های 

رئیس جمهور: 

توسعه و پیشرفت کشور در آینده از مسیر اقتصاد دانش بنیان است

در مراسم افتتاح پنج طرح ملی دانش بنیان
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ما در هر استانی با کارخانه نوآوری فراهم می شود و امروز 
هم در کرمانشاه این کارخانه نوآوری افتتاح شد«.

دکتر روحانی خاطرنشــان کرد: »خانه های خالق که هم از 
لحاظ حفظ آثار تاریخی و خانه های ســنتی گذشــته و هم 
به عنوان مرکزی که اندیشمندان صاحب نظر ما بتوانند از آن 
مرکز اســتفاده و بهره برداری کنند، برای ما بسیار ارزشمند 
است و هم مسأله خودروی برقی و اتوبوس برقی که برای 
آینده حمل ونقل بسیار اهمیت دارد و به ویژه رصدخانه ملی 
که این مســأله بســیار حائز اهمیت بود. کشور ما از دیرباز 
کشور علم و دانش در زمینه های مختلف از جمله در زمینه 
نجوم بــوده و در تاریخ رصدخانه مراغه زبانزد اســت که 
به عنوان مرکزی برای نجوم اســتفاده و بهره برداری می شد 
و در این مســیر الزم بود یک حرکــت نویی در این مقطع 

تاریخی در کشور ایجاد شود«.
رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: »معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، پژوهشــگاه دانش های بنیادی، سازمان 
برنامه وبودجه همه دست به دســت هم دادند و این مسیری 
که از بیست سال پیش آغاز شــده بود در دولت دوازدهم 
بــه پایان و به ثمر رســید و البته ۷۰ درصــد این طرح و 
پروژه در دولت دوازدهم انجام گرفت. این رصدخانه جزو 
رصدخانه های مهم در منطقه اســت و می تواند مطالعات را 

در زمینه جهان بزرگ تسهیل کند«.
وی با اظهار خشــنودی از ادامه مســیر علــم و دانش در 
سال های جنگ اقتصادی گفت: »از معاونت علمی و فناوری 
تشکر می کنم برای اینکه در این هشت سال زحمات بسیار 
زیادی کشیده شد و کشور ما در مسیر علم و فناوری شاهد 

یک جهش بزرگ بود. اینکه شــرکت های دانش بنیان از 55 
شرکت به 58۰۰ شــرکت دانش بنیان رسید، نشان می دهد 
که در این هشــت سال چه کار عظیم و بزرگی انجام گرفته 

است«.
دکتر روحانی در پایان ســخنان خود تأکید کرد: »توسعه و 
پیشرفت کشــور در آینده از مسیر اقتصاد دانش بنیان است 
که می تواند کشــور را به حرکــت دربیاورد و از این طریق 
می توانیم فاصله  خود را با کشــورهای پیشرفته کم کنیم و 
ان شاءاهلل در این زمینه بتوانیم شاهد تحوالت بسیار بزرگی 

باشیم«.
در این مراسم که با حضور مدیران و مسئوالن دانشگاهی و 
صنعت و شهردار تهران برگزار شد، فرمان افتتاح رسمی پنج 
طرح فناورانه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
شامل: رصدخانه ملی کاشــان، خانه های خالق در کاشان 
و تهران، نمایشــگاه دائمی محصوالت دانش بنیان صادراتی 
ایران ساخت، طرح توسعه قوای محرکه الکتریکی اتوبوس 
برقی شــهری و کارخانه های نوآوری پارک علم و فناوری 
کرمانشاه که با هزینه ای بالغ بر 384 میلیارد تومان اجرا شده 

توسط رئیس جمهور صادر شد.
در ابتدای مراســم دکتر ســورنا ســتاری، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور، نیز گزارشی را در خصوص طرح ها 
و پروژه های افتتاح شده، ارائه داد. همچنین تفاهم نامه خرید 
اتوبوس برقی شهری توسط شهرداری، بین معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، شــهرداری تهران، شــرکت 
دانشگاهی مدیریت انرژی نوآور افق )مانا( و صنایع شهید 

شاهمرادی )صنایع زرین خودرو( منعقد شد.
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اولین نشســت »شــورای مدیریت آموزش عالی اســتان 
تهران« به ریاســت دانشــگاه تهران و بــا حضور اعضای 
شــورا، از جمله دکتر رحیمــی، معاون پژوهش و فناوری 
وزارت عتف و رؤسای دانشــگاه های اصلی تهران شامل 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه 
شــهید بهشتی، دانشــگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه تربیت 

مدرس و... برگزار شد.
این نشست به منظور مرور و تبیین آئین نامه اهداف شکل گیری 
شورا، بررســی اختیارات اولیه تفویض شده از سوی وزارت 
عتف به شــورای مدیریت اســتانی و بحث و تبادل نظر در 
خصوص نحوه شکل گیری و فعالیت کمیته ها و کارگروه های 
تخصصی، ۱۲ خرداد۱4۰۰، با حضور مسئوالن وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و رؤسا و نماینده های دانشگاه های عضو 

شورای مدیریت آموزش عالی استان تهران برگزار شد.
دکتر نیلی احمدآبادی: شورای مدیریت آموزش عالی استان 

تهران به دنبال کاهش اختیارات دانشگاه ها نیست
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در این 
نشست با اشاره به برگزاری موفق نشست های بین دانشگاهی 
گفت: »تجربه دانشــگاه ها در برگزاری نشست های مشترکی 
همچون اجالس دانشگاه های بزرگ کشور نشان می دهد که 
همکاری دانشگاه ها در قالب این گونه نشست ها امر مطلوبی 
بوده اســت. همفکری، انتقال تجربه ها، بررسی موضوع ها و 
تعامل دانشگاه ها در حل مشکالت نه تنها در سطح ملی، بلکه 

در سطح بین المللی هم همواره صورت گرفته است«.
وی افزود: »لذا، بحث هماهنگی و همفکری به عنوان نخستین 
هدفی که برای این دبیرخانه ذکر شده است، می تواند فرصت 
بسیار مغتنمی را برای دانشگاه های استان تهران فراهم آورد. 
این دانشگاه ها به دلیل اینکه مسائل مشابه دارند و حوزه های 
مختلفی را تجربــه کرده اند، قطعاً به اشتراک گذاشــتن این 

تجربه ها می تواند مثمر و مفید واقع شود«.
دکتر نیلی احمدآبادی کاهش بروکراســی را از دیگر موارد 
قابل توجه برشمرد و خاطرنشان کرد: »وزارت علوم، سیاست 
واگذاری اختیارات و تصمیم گیری به واحدهای ذیصالح در 
آموزش عالی و دانشــگاه ها را در دستور کار خود قرار داده 
است، شورای گســترش وزارت نیز تالش کرده تا حدودی 
اختیارات برنامه ریزی، تصویب رشته و جذب دانشجو را به 
دانشگاه ها واگذار کند که البته این امر می تواند توسعه یابد. در 
پژوهش هم شاهد هستیم که تصویب مؤسسات پژوهشی به 
دانشگاه ها سپرده شده است، قاعدتاً این تصمیم ها نیازمند کار 
کارشناسی است، ضمن اینکه بروکراسی را کاهش می دهد، 

ولی نباید فرایندها را دچار اخالل کند«.
رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه در این شورا ما به دنبال 
کاهش اختیارات دانشگاه ها نخواهیم بود، تاکید کرد: »حضور 
دانشگاه های بزرگ در اســتان تهران، شرایط ویژه ای را ایجاد 
کرده است که شاید در استان های دیگر کشور این شرایط وجود 
نداشته باشد. این دانشگاه های بزرگ، قباًل اختیارات بیشتری را 

شورای مدیریت آموزش عالی استان تهران 
به دنبال کاهش اختیارات دانشگاه ها نیست

در اولین نشست »شورای مدیریت آموزش عالی استان تهران« مطرح شد:
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نسبت به دانشگاه های شهرستان ها از طرف وزارتخانه دریافت 
کرده اند، طبیعی اســت که در این شورا ما به دنبال کاهش آن 
اختیارات نخواهیم بود، حتی اگر این اختیارات به گونه ای نیز 
بیشتر شود، یقیناً ما به عنوان یکی از دانشگاه های بزرگ کشور 

از این رویکرد استقبال خواهیم کرد«.
وی در ادامه بیان کرد: »ممکن اســت دانشــگاه های استان 
تهران به لحاظ اختیارات متفاوت باشــند و این شورا در این 
زمینه بتواند به کاهش بروکراسی و به ویژه اتخاذ تصمیم های 
کارشناسی تر کمک کند. باز تأکید می کنم که فرصت همفکری 
و به اشتراک گذاشتن تجربه ها موضوع بسیار با ارزشی است 
که از دوباره کاری ها ممانعت به عمل می آورد و بر اســتحکام 
تصمیم ها می افزاید. این جلسه نیز با حضور معاونان وزارت 
علوم و اعضای شــورا به منظور آگاهی از تصمیم های اتخاذ 

شده و همفکری برای اقدام های بعدی تشکیل شده است«.
دکتر نیلی احمدآبادی در پایان سخنان خود تأکید کرد: »قطعًا 
این شــورا نباید ســطح اختیارت موجود دانشگاه ها به ویژه 
دانشگاه های بزرگ را تغییر دهد، اگر اتفاقی قرار است بیفتد 
باید برای دانشگاه هایی باشد که اختیارات آنها محدود است 
تا این امر بتواند فرایند کارهای آنها را تسهیل تر کند. واقعیت 
این است که بدنه کارشناســی وزرات علوم، قوی نیست و 
کارشناسان آموزش عالی در دانشگاه ها هستند. اگر سیستمی 
را بتوانیم طراحی کنیم که بدنه کارشناســی دانشــگاه ها در 
تصمیم سازی و تصمیم گیری وارد شوند، بسیار بهتر خواهد 
بود. این بحثی که تحت عنوان اســتقالل دانشــگاه ها مطرح 
است، بدین منظور نیســت که اختیار بدون مسئولیت باشد، 
بلکه موضوع این اســت وقتی اختیاری به دانشــگاه واگذار 
می شود، بر اساس تنوع و خالقیتی که ایجاد شده است بدنه 
کارشناسی دانشگاه ها می توانند به آموزش عالی کمک کنند، 
اما وقتی تصمیم بخواهد در جای دیگری اتخاذ شــود، یقینًا 

این بدنه کارشناسی منفعل خواهد شد«.

معاون پژوهشــی وزارت علوم: هدف از تشکیل شورای 
مدیریت آموزش عالی استان ها، تمرکززدایی در آموزش 

عالی است
دکتر غالمحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، نیز ضمن تبیین مفهوم منطقه بندی 
و روند تصویب شورای مدیریت آموزش عالی استانی گفت: 
»این اولین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان تهران 
اســت که برگزار می شــود. هدف نهایی این است که نوعی 
تمرکززدایی در آموزش عالی نســبت بــه وضعیت موجود 

صورت بگیرد و تشکیل شورای مدیریت آموزش عالی استان 
به گونه ای این بستر را فراهم و تسهیل خواهد کرد«.

وی افزود: »امیدوارم با کمک و همکاری که صورت خواهد 
گرفت، شــورای مدیریت آموزش عالی استانی هم بتواند به 
تدریج به عنوان یکی از ارکان آموزش عالی کشور فعالیت کند. 
استان تهران یک استان ویژه ای است که باید به آن نگاه ویژه 
داشته باشیم. بعد از تهران، استان اصفهان با دو دانشگاه بزرگ 
قرار گرفته که رئیس شورای مدیریت در این استان دوره ای 
تعریف شــده است، بدین مفهوم که هر یک از دانشگاه های 
اصفهان و صنعتی اصفهان به مدت دو سال این مسئولیت را 
بر عهده خواهند داشت. در استان های دیگر نیز این وظیفه بر 
عهده دانشگاه جامع و بزرگ آن استان قرار خواهد گرفت. در 
استان تهران هم هر چند دانشگاه های بزرگ و جامع بسیاری 
وجود دارد، اما به عنوان دانشگاه مادر کشور، ریاست شورا و 

مسئولیت دبیرخانه به دانشگاه تهران واگذار شده است«.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

با بیان اینکه به صــورت تعمدی در ایــن آئین نامه وظایف 
شــورا تدوین نشده اســت، تاکید کرد: »وظایف شورا باید، 
انعطاف پذیر، متغیر، پویا و بر حســب شــرایط باشد، بر این 
اساس در آئین نامه وظایف تدوین نشده است و تصمیم بر آن 
شــد تا به تدریج وظایف مشخص و ابالغ شود، حتی شورا 
می تواند با همفکری و هم افزایی برخی از این وظایف را به 

مرور برای خود ایجاد کند«.
دکتر رحیمی با تأکید اینکه وظایف و اختیارات این شــورا 
به هیچ وجه با اختیارات رؤســای دانشگاه ها تالقی نخواهد 
داشت، اظهار کرد: »هر کجا وظایف شورا با اختیارات رئیس 
دانشــگاهی تالقی داشته باشد، باید به نفع آن دانشگاه مسأله 
را در نظــر بگیریم و کنار بیاییم، ما نمی خواهیم وظایف و یا 

دکتر نیلی احمدآبادی: 
وقتی اختیاری به دانشگاه واگذار می شود، 
بر اساس تنوع و خالقیتی که ایجاد شده 

است بدنه کارشناسی دانشگاه ها می توانند 
به آموزش عالی کمک کنند، اما وقتی 
تصمیم بخواهد در جای دیگری اتخاذ 
شود، یقیناً این بدنه کارشناسی منفعل 

خواهد شد
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اختیارات فعلی رئیس دانشــگاهی مخدوش شود. همچنین 
اختیــارات مربوط به هیأت امنا در این شــورا نخواهد آمد، 
اگر برای رســیدگی موضوعی هیأت امنــا اختیاری را دارد 
و آن موضوع در شــورا نیز بخواهد مورد بررســی قرار داده 
شود، قطعاً به گونه ای باید پیگیری شود تا جایگاه اختیارات و 

وظایف هیأت امنا در نظر گرفته شود«.
وی خاطرنشان کرد: »هم اکنون همه دانشگاه های استان به جز 
دانشگاه های علوم پزشکی عضو این شورا هستند، ما در حال 
مذاکره با وزارت بهداشــت هستیم اگر رؤسای دانشگاه های 
پزشکی نیز مشارکت داشــته باشند، این شورا می تواند همه 
زمینه های آموزش عالی اســتان را تحت پوشش قرار دهد و 
این موضوع قطعاً یک توان افزوده ای را در اســتان به همراه 

خواهد داشت«.

شــورای مدیریت آموزش عالی استان ها در همه استان ها 
تشکیل می شود

در بخش دیگر از این نشســت، دکتر محمدعلی شاه حسینی، 
دبیر دبیرخانه امور اجرایی دانشــگاه معین استان تهران، تاکید 
کرد: »آخرین آئین نامه مصوب وزارت علوم، در این خصوص 
سال گذشته انتشار یافت که بر اساس سند آمایش آموزش عالی 
و اسناد باالدستی در حوزه واگذاری اختیارات به استان ها این 
شورا تشکیل شده است. در تمام استان های کشور شورایی با 
عنوان شورای مدیریت آموزش عالی استانی فعالیت خواهند 
داشت. رؤسای دانشــگاه های دولتی استان و نماینده هایی از 
دانشگاه های پیام نور، فنی حرفه ای، علمی کاربردی، فرهنگیان 

و دانشگاه آزاد اسالمی از اعضای این شورا هستند«.
وی افزود: »در رأس شورای مدیریت آموزش عالی استانی، 
شــورای مرکزی آموزش عالی در وزرات علوم، قرار گرفته 

است که وزیر علوم، رئیس شورا، رئیس مرکز سیاست علمی 
کشور، دبیر شورا و معاونان وزارت علوم و همچنین پنج نفر 
از رؤسای دانشگاه های دولتی منتخب کشور از جمله اعضای 

آن محسوب می شوند«.
دکتر شاه حســینی با اشاره به دستور جلسه شورای مدیریت 
آموزش عالی استان تهران اظهار کرد: »در این جلسه، مروری 
خواهیم داشــت بر اهداف شــکل گیری، فلسفه وجودی و 
کارکردهایی که این شورا خواهد داشت و بخش عمده ای نیز 
به بررسی اختیارات اولیه ای پرداخته می شود که وزارت علوم، 
طی مصوبه شماره یک خود ابالغ کرده است. این مصوبه در 
دو حوزه آموزشی و پژوهش و فناوری ابالغ شده و بر اساس 
آن چندین کارکرد کالن به شــورای مدیریت استانی واگذار 
شده است که در خصوص میزان کاربرد و عملیاتی بودن آن 
در این جلسه بررســی های الزم صورت خواهد گرفت. در 
نهایت درباره تشکیل کمیته های تخصصی نیز بحث و تبادل 

نظر انجام می گیرد«.
دبیر دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین استان، تمرکززدایی 
و واگــذاری برخــی تصمیم گیری ها و اجــرای طرح های 
مشخص در سطح استان، هم افزایی مؤسسات آموزش عالی 
واقع در هر اســتان در راســتای افزایش کارایی و اثر بخشی 
و مأموریت گرایی، مشــارکت هر چه بیشــتر مؤسسات در 
تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی های آموزش عالی کشور، 
توجه بیشــتر به نیازهــا و بهره گیری مؤثرتــر از فرصت ها، 
مزیت ها و ظرفیت های اســتانی، کمک به متناسب سازی و 
متوازن کردن توسعه مؤسسات آموزش عالی کشور و کاهش 
بروکراسی ناشــی از تصمیم گیری ها در وزارت با واگذاری 
برخی وظایف به استان ها را از جمله اهداف تشکیل شورای 

مدیریت آموزش عالی استانی برشمرد.
در ادامه این جلســه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و رئیس مرکز سیاســت علمی کشور نیز  نظرات 
خود را بیان کردند. همچنین رؤســای دانشــگاه ها به عنوان 
اعضای شورای مدیریت آموزش عالی استان تهران دیدگاه  ها، 
پیشنهادها و انتقادهای خود را در زمینه سیاست های ابالغی 
و فلسفه شکل گیری شــورای مدیریت آموزش عالی استان 

تهران ارائه دادند.
تشکیل »شــورای مدیریت آموزش عالی استان ها« از جمله 
برنامه هــا و مأموریت های پیش بینی شــده در طرح »آمایش 
آموزش عالی کشور« است که بر اساس آن، بخشی از اهداف 
و وظایف آموزش عالی وزارت عتف به مدیریت »شوراهای 

استانی« مؤسسات آموزش عالی تفویض می شود.

دکتر شاه حسینی: 
کمک به متناسب سازی و متوازن کردن 
توسعه مؤسسات آموزش عالی کشور و 

کاهش بروکراسی ناشی از تصمیم گیری ها 
در وزارت با واگذاری برخی وظایف به 

استان ها را از جمله اهداف تشکیل شورای 
مدیریت آموزش عالی استانی برشمرد
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با هدف همکاری علمی، پژوهشی و اجرایی در موضوع های 
مختلف مربوط به فضای سبز شهر تهران و همچنین ایجاد 
باغ گیاه شناســی تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و 

شهرداری تهران منعقد شد.
با توجه به برنامه سوم توسعه شهر تهران مبنی بر ایجاد فضاهای 
سبز شهری با اســتفاده از گونه های بومی و مقاوم به کم آبی 
و شناسایی محیط های طبیعی به عنوان میراث طبیعی شهری 
و با توجه به اسناد باالدســتی به منظور کاهش مصرف آب 
در فضاهای سبز شهرها و نقش باغ های گیاه شناسی به عنوان 
بهترین مکان برای انجام پژوهش های عملی و اجرایی مربوط 
و آموزش عمومی و بر اســاس بررسی های کارشناسی دکتر 
حسین آخانی، عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسی و 
نماینده پردیس علوم دانشگاه تهران با شهرداری تهران، دوم 
خرداد۱4۰۰، تفاهم نامه همکاری ایجاد باغ موزه گیاه شناسی 
بین دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران و 

دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران، به امضا رسید.
دکتــر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهــران، در آئین 
امضــای این تفاهم نامه با بیان اینکــه امروز یک کار بزرگ 
در قالــب تفاهم نامه منعقد و اجرایی خواهد شــد، گفت: 
»برای دانشگاه تهران مایه خوشبختی است که یک فرصت 
دیگری برای آن فراهم شده تا علم و دانش خود را در عمل 
و خدمــت به جامعه قرار دهد. این دانشــگاه برای اجرای 
مسئولیت اجتماعی خود اهمیت بسیاری قائل است و اعتقاد 

دارد که دانشگاهی برای مردم و به خاطر مردم است«.
وی با تأکید به اهمیت تالش برای ارتقا کشــور و حرکت 
به سمت توسعه پایدار خاطرنشــان کرد: »طبیعی است که 
موضوع امروز فرصت جدیدی را فراهم کرده اســت و من 
بایــد از شــهرداری تهران قدردانی کنم کــه در این جهت 
خیر گام برداشــته اســت. ما که در دانشگاه تهران به عنوان 
بزرگترین بخش آموزش عالی در شــهر تهران حضور و در 
نقاط مختلف این شــهر فعالیت داریــم، عالقه مندیم تا اثر 
وجودی دانشگاه نه تنها در قالب دانش آموختگان، مستندات 
و انتشارات علمی، بلکه در قالب عملکرد و تأثیر اجتماعی 

نیز نشان داده شود«.
رئیس دانشــگاه تهران با تبیین وضعیت خشکســالی سال 
جاری کشــور و نگرانی هایی که در این زمینه وجود دارد، 

تاکید کــرد: »با توجه به وضعیت کنونی به شــدت نگران 
محیط زیست هســتیم، اما از طرفی توسعه امری ناگزیر و 
اجتناب ناپذیر است که البته باید تالش کنیم تا حفظ محیط 
زیســت نیز در کنار آن انجام شود. در بسیاری از موارد به 
تناقض بین توســعه و حفظ محیط زیست برخورد می کنیم 
و در این نقطه اســت که علم وارد می شود تا تناقض را بین 

این دو مسأله از بین ببرد«.
دکتر نیلی احمدآبادی افزود: »هر جا که توســعه بدون علم 
پیش رود در ظاهر ممکن اســت احساس کنیم اتفاق هایی 
افتاده اســت، اما در عمل تأثیر منفی آن گونه است که بیش 
از توســعه ما دچار خسران و زیان شــده ایم. اگر بر مبنای 
علمــی امور را پیــش ببریم تناقضی بین توســعه پایدار و 
رضایت مردم نخواهیم داشت. در شهر تهران فضاهای سبز 
زیادی ایجاد شــده اســت که قطعًا مفید است، اما می توان 
این فضاهای سبز را با مصرف آب کمتر و به شکل بهینه تر 
اســتفاده کرد، یعنی باید عالوه بر فضای سبز، خلق ارزش 
را نیز داشــته باشیم. این طرح کمک می کند تا علم دانشگاه 
وارد این حوزه شود و به ثمر برسد که قطعًا بازخورد آن به 

دانشگاه باز خواهد گشت«.
وی با اشاره به اجرای طرح دیگری با نام موزه علم در مکانی 
مقابل برج میالد اظهار کرد: »موزه علم و باغ گیاه شناســی 
یک نقطه بی بدیلی را در شــهر تهران شــکل خواهند داد. 
استفاده صحیح از محیط زیست از متوقف کردن هر فعالیتی 

با حضور رئیس دانشگاه تهران و شهردار تهران

تفاهم نامه همکاری برای ایجاد باغ موزه گیاه شناسی منعقد شد
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به بهانه محیط زیست بهتر است، لذا باغ گیاه شناسی و موزه 
علم با نگاه محیط زیستی و توسعه پایدار شکل می گیرند«.

رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت: »امیدواریم 
بــا کمک خیرین و همکاری شــهرداری به زودی شــاهد 
بهره برداری از موزه علم نیز باشــیم. از شــهرداری تقاضا 
می کنیم که اجرای این پروژه ها را در اولویت قرار دهند. به 
این دلیل که این پروژه با همکاری دو نهاد انجام می شــود 
نیاز به همکاری بیشــتری دارد و باید راهکاری را پیش بینی 
کنیم تــا قوانین و مقررات اداری مانع تأخیر در اجرای این 

پروژه ها نشود«.
دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران، نیز در ادامه این مراسم 
گفت: »امیدواریم با تالش هایی که همکاران من در توسعه 
فضای سبز شــهر تهران دارند، در محدوده و حریم تهران 
امضای این تفاهم نامه آغاز فعالیتی برای حفظ و حراســت 
از گونه های گیاهی کشــور باشــد و این روند بیش از این 
توسعه یابد و فضایی فراهم شود که شهر و همه شهروندان 

و محققان دانشگاه از آن بتوانند بهره الزم را ببرند«.
شهردار تهران با بیان اینکه در شهریور 96 و ابتدای مسئولیت 
مدیریت جدید شــهری یک نظرسنجی از شهروندان تهرانی 
انجام شد، خاطرنشان کرد: »شهروندان تهران دو معضل ترافیک 
و آلودگی هوا و محیط زیســت را به عنوان بزرگ ترین مسائل 
شــهر تهران مطرح کردند. راه حل دو مشکل، توسعه فضای 
سبز و توسعه مســیرهای پیاده و پاک است. استفاده کمتر از 
سوخت های فســیلی و بهره بیشتر از انرژی های پاک همواره 
هدف ما بوده است. همچنین توسعه فضای سبز در محدوده 

قانونی یکی از رویکردهایی است که آن را دنبال می کنیم«.
دکتر حناچی تاکید کرد: »در همین دوره کوتاه ۱8 پارک را 
افتتاح کردیم و ۱8 پارک دیگر را در دستور کار داریم و این 
یک رکورد برای شــهر تهران محسوب می شود و البته این 

را مدیون تالش همکارانمان در خدمات شــهری و فضای 
ســبز هســتیم. در همین دوره کوتاه در نقاط جنوبی تهران 
فعالیت های عظیمی برای توســعه فضای ســبز در جریان 
است. مثاًل در هرندی 35 هکتار پارک بهره برداری کردیم و 
در حال حاضر در منطقه ۱8 پارکی به مســاحت 9 کیلومتر 
مربع در مرز حریم تهران در حال ساخت است و امیدوارم 
ایــن فعالیت ها به عنوان باقیات صالحــات باقی بماند. باید 
گفت در فرهنگ ما درخت ســمبل زندگی اســت و پیامبر 

قطع درخت را به قتل انسان تشبیه می کنند«.
وی با اشاره به ســاخت موزه علم توسط دانشگاه تهران و 
کمک خیرین اظهار کرد: »در ساخت موزه علم تمام تالش 
خود را خواهیــم کرد، کاری که دانشــگاه تهران در موزه 
علم می کند بخشــی از مأموریت شــهرداری است. من در 
این فرصت از زحمات نیروهای شــهرداری برای گسترش 
و نگهداشت فضای سبز قدردانی می کنم. امیدوارم ساخت 
این باغ گیاه شناســی به ثمر بنشــیند و با همکاری دانشگاه 
تهران و پردیس علوم فضای مناسبی در تهران جهت توسعه 

فضای سبز به وجود آید«.
در حاشیه آئین انعقاد این تفاهم نامه با حضور شهردار تهران 
و رئیس دانشگاه تهران مراســم کلنگ  زنی و آغاز عملیات 

ایجاد باغ موزه گیاه شناسی انجام گرفت.
همــکاری و مشــاوره در خصوص ایجــاد و مدیریت باغ 
گیاه شناســی در تهران، همکاری و مشــاوره در خصوص 
آشناســازی شــهروندان با گونه های گیاهی ایران و جهان، 
انجــام پژوهش های علمی در خصــوص گونه های گیاهی 
بومی و حذف گونه های غیر بومی مضر و دارای ناسازگاری 
محیطی در فضای ســبز شــهری، همکاری و مشــاوره در 
راســتای شناســایی محیط های طبیعی شــهر و ارائه طرح 
مدیریتی، آموزشــی و پژوهشی در راســتای حفظ ذخایر 
ژنتیکی شهر تهران و پیرامون، همکاری و مشاوره در رابطه 
با آموزش اصول زیســت پایدار به شــهروندان، همکاری 
و مشاوره در خصوص فراهم ســاختن فضایی برای تفرج 
علمی و ایجاد جاذبه های گردشــگری داخل شهری برای 
شــهروندان، گردشــگران داخلی و بین المللی، همکاری و 
مشــاوره در خصوص کمک به حفــظ ذخیره های ژنتیکی 
گیاهان ایران به ویژه شــهر تهران، همکاری و مشاوره برای 
ایجاد موزه گیاه شناســی و پژوهشکده با همکاری طرفین و 
ارائه مشاوره و همکاری در خصوص نظارت بر پروژه های 
فضای ســبز شــهر تهران را می تــوان از جمله محورهای 

همکاری تفاهم نامه مشترک برشمرد.

دکتر پیروز حناچی: استفاده کمتر از 
سوخت های فسیلی و بهره بیشتر از 
انرژی های پاک همواره هدف ما بوده 
است. همچنین توسعه فضای سبز در 
محدوده قانونی یکی از رویکردهایی 

است که آن را دنبال می کنیم
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 رؤسای دانشگاه تهران و دانشــگاه سنت پترزبورگ روسیه 
تفاهم نامه راه اندازی نمایندگی مجازی دانشگاه سنت پترزبورگ 
در دانشگاه تهران را امضا و بر تدوین دانشنامه »ایرانیستیکا« با 

حمایت دو دانشگاه تاکید کردند.
دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در ویژه برنامه 
امضای ایــن تفاهم نامه که پنجم خــرداد۱4۰۰ به صورت 
مجازی برگزار شد، با تأکید بر توسعه همکاری های دوجانبه 
گفت: »خیلی خشــنودم که یکبار دیگر فرصت گفت وگو 
و دیدار هر چنــد به صورت مجازی بــا دکتر کروباچف، 
رئیس محترم دانشگاه ســنت پترزبورگ و همکاران ایشان 
فراهم شده اســت. موضوع های همکاری بین دو دانشگاه 
کــه با حمایت مالــی طرفین صورت می گیــرد را پیگیری 
خواهیم کرد. مســیر خیلی خوبی در همکاری با دانشــگاه 
سنت پترزبورگ آغاز شده است و البته یکی از دالیل آن را 
می توان همــت و فعالیت های مثمر و مدیریت عالی رئیس 

محترم دانشگاه سنت پترزبورگ دانست«.
وی افزود: »برخی از موضوع های مورد توافق باید در دانشگاه 
تهران دنبال شــود و موارد دیگر را نیز منتظر دریافت پاســخ 
از دانشگاه سنت پترزبورگ هســتیم که امیدوارم با مذاکراتی 
که دکتر صراف زاده، معاون بین الملل دانشگاه تهران، با معاون 
بین الملل آن دانشگاه خواهند داشت، فعالیت ها تسریع شود و 
ما بتوانیم در جلسه بعدی گزارش دقیق تری از آنها ارائه دهیم«.
رئیس دانشــگاه تهران تاکید کــرد: »در این فرصت از دکتر 
ســنایی برای تالش  و کمک  برای توسعه همکاری ها تشکر 
و قدردانی می کنم، حضور ایشان در دانشگاه تهران و سوابق 
همکاری که با دانشــگاه سنت پترزبورگ داشته اند در توسعه 

این روابط بســیار مؤثر بوده اســت. ما در دانشــگاه تهران 
تصمیم گرفتیم تا دانشــنامه ایرانیستیکا را هم حمایت کنیم 
و خوشحالیم که امروز این تفاهم نامه به امضا خواهد رسید، 
البتــه باید گفت انعقاد این تفاهم نامه از موضوع های دیگری 

است که به توسعه همکاری ها کمک خواهد کرد«.
در ادامــه دکتــر نیــکالی کروباچــف، رئیس دانشــگاه 
سنت پترزبورگ، خاطرنشان کرد: »ضمن قدردانی از فرصتی 
که فراهم شــده تا به صورت مجازی این مالقات را داشــته 
باشیم، الزم اســت دو نکته را یادآوری کنم و اینکه در سال 
۱8۱9 میالدی در دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ رشته زبان 
فارسی و ایران شناسی افتتاح شد که این امر را می توان اتفاق 
مهمی در تاریخ شرق شناسی و تاریخ کشور روسیه برشمرد. 
همچنین ۲۰۰ سال بعد و در سال ۲۰۱8 در دانشگاه ما مرکز 

مطالعات و پژوهش های ایرانی نیز افتتاح شد«.
وی افزود: »اتفاق امروز و امضای تفاهم نامه مشــترک درباره 
نمایندگی دانشگاه سنت پترزبورگ در دانشگاه تهران از لحاظ 
جایگاه به اندازه اهمیت دو رویداد تاریخی، ذکرشــده است. 
یقین دارم که فعالیت های بین دو دانشگاه و افتتاح نمایندگی 
دانشگاه سنت پترزبورگ در دانشگاه تهران و همچنین امضای 
تفاهم نامه دانشنامه ایرانی از جمله کارهای مهم بین دو طرف 
خواهد بود. با اطمینان می توان گفت دانشــگاه تهران یکی از 
بهترین و نزدیک ترین همکاران دانشگاهی ما است و خیلی 
خوشحالم نمایندگی دانشگاه ســنت پترزبورگ در دانشگاه 

تهران افتتاح می شود«.
دکتر کروباچف بــا بیان اینکه همکاری بین دانشــگاه های 
سنت پترزبورگ و تهران در راستای سیاست و روابط خوب 

با حضور رؤسای دانشگاه های تهران و سنت پترزبورگ

تفاهم نامه راه اندازی نمایندگی مجازی دانشگاه سنت پترزبورگ 
در دانشگاه تهران امضا شد
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دو کشــور است، تاکید کرد: »خیلی خشنودیم که دانشمندان 
دو دانشگاه درزمینه کاری خود با مدارک تاریخی مربوط به 
روابط دو کشــور فعال هســتند. طرح علمی با عنوان تاریخ 
دیپلماســی دولت صفویه در سال ۱۷۰۱ تا ۱۷۲5 اجازه داده 
بسیاری از دانشمندان و ایران شناسان از دانشگاه های مختلف 
و ســنت پترزبورگ با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. همچنین 
دانشمندانی از نقاط  مختلف دنیا و دانشگاه سنت پترزبورگ 

دسترسی به مدارک در آرشیوهای مختلف را دارند«.
رئیس دانشگاه ســنت پترزبورگ در ادامه سخنان خود افزود: 
»در دوران سخت کرونا دانشگاه ما توانست صندوق مشترک 
برای پشتیبانی از پروژه های علمی ایجاد کند. تشکر می کنم از 
مرکز زبان روســی و مرکز تست های زبان روسی در دانشگاه 
تهران، امیدوارم با کمک نمایندگی شما، بتوانیم در زمینه های 
مختلف علمی فعالیت داشته باشیم و آنها را پیش ببریم. پروژه 
همــکاری با ایراس برای ما اهمیت ویــژه ای دارد. ایده ای که 
توســط دکتر مهدی سنایی مطرح شــده در مورد ایجاد تهیه 

دانشنامه ایران شناسی »ایرانیستیکا« بســیار ایده خوبی بود و 
مطمئنم انجام این پروژه نه فقط برای مؤسسه ایراس و دانشگاه 

سنت پترزبورگ، بلکه برای کل جهان اهمیت خواهد داشت«.
وی با عنوان اینکه ایده های مختلف برای کارهای مشــترک 
داریم که یکی از آنها اســتفاده از فناوری های مؤثر مجازی 
برای ایجاد دوره های مجازی است، گفت: »هم اکنون دانشگاه 
ســنت پترزبورگ در سایت کورسرا در مقام سوم قرار گرفته 
است. امیدواریم دانشگاه تهران هم همکاری کند و ما آمادگی 
داریم پروژه دیگر را کنار گذاشــته تا پروژه مشترک بین دو 
دانشگاه درباره دوره های مشترک مجازی صورت بگیرد. در 
پایان یادآور می شــوم، اتفاق امروز، یعنی امضای تفاهم نامه 
نمایندگی دانشگاه سنت پترزبورگ در دانشگاه تهران در کنار 
دو اتفاق مهم تاریخی ذکر شده، رویدادی مهم خواهد بود که 

رئیس دو دانشگاه در مورد آنها بارها یاد خواهند کرد«.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر مهدی سنایی، مدیر مؤسسه 
ایراس، نیز بیان کرد: »با گذشــت کمتر از دو ســال از طرح 
ایده دانش نامه، تفاهم نامه دانشنامه ایران شناسی »ایرانیستیکا« 
امروز به امضا خواهد رســید و خوشحالم که تمام آنچه بین 
اینجانب و رئیس دانشگاه سنت پترزبورگ و همچنین رئیس 
دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه سنت پترزبورگ مطرح شده 

به واقعیت و مرحله اجرا درآمده است«.
دکتر ســنایی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: »یقین دارم که 
تدوین دانش نامه ایران شناســی »ایرانیستیکا« اهمیت زیادی 
در جهان علم خواهد داشــت و از امضای تفاهم نامه تدوین 
دانش نامه، بعدها بسیار یاد خواهد شد. امیدوارم دوست داران 
علم از همه جای دنیا به این دانشنامه مراجعه کنند. در پایان 
می خواهم به اطالع دکتر کروباچف برســانم که مایه بســی 
خوشبختی اســت که این دانشنامه با حمایت دانشگاه تهران 

تدوین خواهد شد«.
در این جلسه مجازی که با حضور رؤسا و معاونان بین الملل 
دو دانشگاه، مدیر مؤسسه ایراس و استادان و مسئوالن علمی 
و اجرایی تدوین دانشــنامه برگزار شد، تفاهم نامه نمایندگی 
مجازی دانشگاه ســنت پترزبورگ در دانشگاه تهران توسط 
دکتــر محمود نیلی احمدآبادی و دکتــر نیکالی کروباچف 
به امضــای نمادین رســید.همچنین تفاهم نامــه دانش نامه 
ایران شناســی »ایرانیستیکا« بین مؤسســه ایراس و دانشگاه 
ســنت پترزبورگ نیز به صورت نمادین از سوی دکتر مهدی 
سنایی، مدیر مؤسسه ایراس و دکتر نیکالی کروباچف، رئیس 

دانشگاه سنت پترزبورگ، امضا شد.
دانش نامه ایرانیســتیکا یک دانش نامه عمدتاً واژه نامه ای و نه 
تک نگاشتی و مقاالت آن از نوع مقاالت کوتاه )بین ۲5۰تا8۰۰ 
واژه( خواهد بود. البته در پایان هر مدخل فهرســتی از منابع 
مربوط به موضوع آن مدخل گنجانده خواهد شــد تا کاربر 

عالقه مند به منابع مفصل تر راهنمایی شود.
هــدف دانش نامه ارائه تصویری دقیق و روشــن از ایران به 
مخاطبان روس زبان در هر کجای جهان اســت. امروزه زبان 
روسیه به جز کشــور روسیه در کشــورهای دیگری مانند 
کشــورهای آســیای میانه، قفقاز و اروپای شرقی نیز کاربرد 
گســترده دارد. افزون بر آن، چند میلیون نفر روس زبان در دو 
سه دهه گذشته به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده اند که بیشتر 
آنها در موارد بسیاری همچنان به منابع اطالعاتی روس زبان 
مراجعه می کنند. جامعه هدف یا مخاطبان دانش نامه شــامل 

همه روس زبانان جهان خواهد بود.

رئیس دانشگاه سنت پترزبورگ: ایده ای که 
توسط دکتر مهدی سنایی مطرح شده در 
مورد ایجاد تهیه دانشنامه ایران شناسی 
»ایرانیستیکا« بسیار ایده خوبی بود و 
مطمئنم انجام این پروژه نه فقط برای 

مؤسسه ایراس و دانشگاه سنت پترزبورگ 
بلکه برای کل جهان اهمیت خواهد داشت
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همایش دهمین ســال تأســیس دانشــکده علوم و فنون نوین 
دانشگاه با هدف معرفی دستاوردهای ده ساله این دانشکده و ارائه 

توانمندی های آن برگزار شد.
در این همایش که ۱8 خرداد ۱4۰۰و با حضور رئیس دانشگاه تهران، 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
کشور، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، رئیس مرکز طرح های کالن ملی فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، رؤسای پردیس ها و دانشکده های 
دانشگاه تهران، مســئوالن و استادان دانشکده علوم فنون نوین و 
جمعی از نمایندگان صنایع برگزار شد، دستاوردهای ده ساله این 

دانشکده و توانمندی های آن معرفی شد.
در آغاز این همایش دکتر علی حسین رضائیان در سخنرانی افتتاحیه 
با ارائه گزارشی از فعالیت های این دانشکده در ده سال فعالیت آن به 
نقاط قوت، فرصت ها و چالش های پیش روی دانشکده اشاره و با 
ارائه آماری از تولیدات علمی این دانشکده در طول ده سال فعالیت، 
تولیدات علمی این دانشــکده با 6/6 درصد را آماری قابل قبول 
عنوان کرد. وی همچنین بر لزوم توجه به رشــته های بین رشته ای 

برای حل مسائل صنعت تاکید کرد.
در ادامــه این همایــش دکتر محمود نیلــی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران، در سخنانی با بیان اینکه مأموریت اصلی دانشکده، 
فعالیت بین رشــته ای برای حل مسائل جامعه و صنعت است بر 
اهمیت تدوین بین رشته ای ها بر اساس نیاز جامعه، بر اکوسیستمی 
و فرایندی بودن بین رشته ای ها تاکید و اظهار امیدواری کرد همه 
اعضای دانشگاه به این اکوسیستم و فرایند کمک کنند تا بتوانیم با 
توان و ظرفیتی که در دانشگاه تهران وجود دارد مسائل جامعه را 
حل کنیم. وی همچنین بر اتصال تولیدات علمی دانشگاه به تقاضا 
تاکید کرد و این موضوع را در راستای نقش دانشگاه ها در تولید 

ثروت در جامعه عنوان کرد.
این همایش با سخنرانی دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی در زمینه »دانش یکپارچه، پیشــرفت همه جانبه 
و الزامات همکاری های بین رشــته ای« ادامه یافت، وی با تاکید 
بر نقش بین رشته ای ها در توسعه گفت: »دانش بین رشته ای توان 
ســازگاری با همه علوم را دارد؛ دانش بین رشته ای به همه علوم 
احترام می گذارد و از یک منش دوستانه به رویکردهای مختلف 

علم برخوردار است«.
دیگر ســخنران برنامه صبح این همایــش، دکتر مصطفی قانعی، 
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری کشور، بود که درباره »سیاست ها 
و دستاوردهای زیست فناوری در ایران« سخنرانی کرد. همچنین 
دکتر برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در سخنرانی خود به آینده علم و فناوری پرداخت.
در ادامه برنامه صبح این همایش، رئیس دانشگاه تهران و هیأت 
همراه از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم و فنون 
نوین که در آن بیش از 85 طرح پژوهشــی و دستاورد به نمایش 

درآمده بود، بازدید کردند.
دکتر نیلی احمدآبادی در این بازدید با اســتادان و دانشجویانی 
که در نمایشگاه شرکت داشتند درباره دستاوردهای ارائه شده و 
مسائل مرتبط با پژوهش گفت و گو کرده و از نزدیک در جریان 
فعالیت های پژوهشی انجام شده، مسائل و مشکالت مرتبط قرار 

گرفت.
برنامه عصر این همایش یک روزه با ارائه سخنرانی ها و برنامه های 
مختلف ادامه یافت و در آن، دکتر محمد حسین بهشتی، رئیس 
مرکز طرح هــای کالن ملی فناوری معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و مهندس بیوک علیمراد لو، مدیر عامل گروه 

صنعتی بهمن، سخنرانی کردند.
همچنین دکتر یونس نوربخش، دانشــیار جامعه شناسی دانشگاه 
تهران، در ادامه این ســخنرانی ها بــه »فرصت ها و چالش های 
میان رشتگی در دانشگاه ها« پرداخت و بر نقش علوم نوین در حل 

مسائل جامعه تاکید کرد.
سخنران پایانی این همایش نیز دکتر علی اکبر موسوی موحدی، 
استاد ممتاز مرکز بیوشــیمی، بیوفیزیک دانشگاه تهران، بود که 
ســخنرانی با عنوان »زیســت الگو؛ حکمت های طبیعت برای 

پیشرفت علم و نوآوری« ارائه کرد.
همچنین همزمان با برگزاری جلسات سخنرانی، نشست هایی نیز 
با عنوان »رو در روی دانشگاه با صنعت« با حضور نمایندگان و 
مدیران عامل بیش از ده شــرکت با حضور اعضای هیأت علمی 
برگزار شد و نمایندگان صنایع و شرکت ها با اعضای هیأت علمی 
درباره ارتباط دانشگاه و صنعت و مسائل مرتبط با این حوزه به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

با حضور مسئوالن دانشگاه و صاحبان بخش صنعت

همایش دهمین سال تأسیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه 
برگزار شد
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، با تاکید 
بر اینکه باید فعالیت های پژوهشــی دانشــگاه تقاضامحور 
باشــد، گفت: »بایــد از ظرفیت 9۰۰۰ دانشــجوی دکتری 

دانشگاه تهران برای حل مشکالت جامعه استفاده کرد«.
رئیس دانشــگاه تهران کــه ۱8 خــرداد ۱4۰۰در همایش 
دهمین سال تأسیس دانشــکده علوم و فنون نوین دانشگاه 
تهران ســخن می گفت با بیان این مطلب افزود: »متاســفانه 
در تصمیم گیری ها از نظرات تخصصی نهاد دانشگاه استفاده 
نمی شود و اینکه این قوانین و فرایندها اشکال دارد به خاطر 
این اســت که از این نهاد علمی بی طرف متخصص استفاده 
نمی کنیم، در حالی که دانشــگاه تهران با 9هزار دانشجوی 
دکتری که دارد می تواند با دریافت تقاضاهای جامعه در حل 
مشکالت جامعه مؤثر باشد، ولی متأسفانه از این ظرفیت در 

کشور استفاده نمی شود«.
دکتر نیلی احمدآبادی با تبریک دهمین سال تأسیس دانشکده 
علوم و فنون نوین دانشگاه تهران گفت: »خوشحالم که امروز 
دانشــکده روزمه موفقی دارد و موضوعی که می توانســت 
برای دانشــگاه یک مشــکل و یک موضوع مزمن بشود به 
دلیل ســعه صدر و ظرفیت بزرگ دانشگاه تهران که قابلیت 
جذب عالــی دارد و بلوغی که اعضای محترم هیأت علمی 
این دانشکده از خود نشان دادند، امروز شاهد فعالیت موفق 
این دانشکده هستیم و به همه شما خسته نباشید می گویم و 

آرزوی توفیقات بیشتر دارم«.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اهمیت بین رشته ای 
گفت: »بین رشته ای پاسخی به مسائل چندبعدی و پیچیده تر 
است، مسائلی که رشته های موجود نتوانستند پاسخ مناسب 
را بــرای آنها به لحــاظ آکادمیکی، اقتصــادی و به لحاظ 

جامعه شناختی ارائه کنند«.
دکتر نیلــی احمدآبادی با تاکید بر اینکه بین رشــته ای یک 
اکوسیســتم و یک امر فرایندی اســت که اگر آن را خوب 
تبیین نکنیم، ممکن است در فرایند اجرا مسیر را دقیق نرویم 
افزود: »وقتی یک امری فرایندی و اکوسیســتمی دیده شود 

باید همه اجزای یک سیستم در آن دخالت داشته باشند«.
وی گفت: »اکوسیســتم از فرهنگ و باور شروع می شود و 
همه اجزا حول آن باور و فرهنگ ســازمان دهی می شوند و 

آن محیط را برای ما می سازند«.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه که ما در ایران در بسیاری 
از مسائل به عنوان پیشرو عمل نمی کنیم افزود: »بین رشته های 
ما جنبه وارداتی دارد و به عنوان یک رشــته آنها را معرفی 
می کنیم، در حالی که ذات آنها بین رشته ای است، ولی بعد به 
بلوغ می رسند و این بلوغ یک ماهیت و هویت رشته به اینها 
می دهد و در واقع بین رشــته ای یک امر دینامیک است که با 
نگاه Impact یا outcome شــروع می شود، ولی به دلیل 
اینکه در ایران دانشگاه بخش جدایی ناپذیر اقتصاد کشور و 
حتی جزء اقتصاد کشــور نیســت و در تصمیمات کشور و 
فرایندهای خلق ثروت، دانشگاه نقش حداقلی دارد و خلق 
ثروت در کشــور ما با منابــع و ارزش محدود مثل نفت و 
منابــع دیگر به وجود می آید، بنابراین به نقش دانشــگاه در 
خلق ثروت توجهی نمی شود، در حالی که کشورهای دیگر 
اینگونه نیست و از قرن ۱9 به بعد دانشگاه و علم بخشی از 

اقتصاد کشورها شده است«.
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر نقش دانشــگاه های دنیا در 
توسعه و اقتصاد کشــورها، گفت: »اینکه در بسیاری از این 
دانشــگاه ها کار پژوهشی انجام نمی شود و 8۰ تا 9۰ درصد 
تا found از بیرون از دانشگاه نیاید کاری انجام نمی دهند؛ 
به دلیل ســوداگری نیست، بلکه به این دلیل است که علم و 
اثربخشــی آن و نتیجه اش به آن اکوسیستم توسعه و اقتصاد 

رئیس دانشگاه تهران در همایش دهمین سال تأسیس دانشکده علوم و فنون نوین:

چرا از نهاد دانشگاه در تصمیمات مهم و قانون گذاری استفاده نمی شود؟
گرایش های بین رشته ای پاسخی به مسائل و چالش های پیچیده تر است
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کشور وصل است«.
وی تاکید کرد: »ما سالهاست در کشور این موضوع را مطرح 
می کنیم و اگر نتوانیم دانشــگاه و علم را به اکوسیســتم و 
توسعه کشور وصل کنیم، همیشه این سوال پیش می آید پس 
نتیجه کار دانشــگاه کجاست؟ به چه دردی می خورد؟ و باز 
همواره در ایجاد رشته های جدید، بین رشته ای وارد شده از 
خارج را به عنوان رشته وارد می کنیم باز فکر می کنیم رشته 

است«.
رئیس دانشــگاه تهران تصریح کرد: »اگر می خواهیم از یک 
دانشگاه دنباله رو به یک دانشــگاه پیشرو تبدیل شویم باید 
به تقاضا وصل بشــویم و اگر به تقاضا وصل بشویم دیگر 
نمی توانیم دور هم جمع بشویم و بگوییم این دو را می ریزیم 
روی هم تا یک اتفاقی بیفتد، بلکه باید نقشه راه داشته باشیم«.
دکتر نیلــی احمدآبادی افزود: »این نقشــه راه اگر مرزهای 
دانش باشد که خوشبختانه ما به خوبی در مرز دانش هستیم 
که خیلی خوب و با ارزش اســت و حاضر نیستیم به هیچ 
وجه این ارزش را از دســت بدهیم و این قاعده هر حرکت 

دیگری است«.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود با انتقاد از مصوبه 
 ،ISIاخیر شورای عالی انقالب فرهنگی برای حذف مقاالت
این تصمیم را بسیار نگران کننده عنوان کرد و افزود: »توجه 
کنید اگر این سرمایه را از دست بدهیم، این بدین معنا نیست 
که همه فعالیت های دانشگاه کاربردی می شود و همه مسائل 
کشــور حل می شود، بلکه با این اقدام سرمایه عظیمی را که 
به واسطه تالش و کوشش و مرارت و به واسطه فعالیت های 

ملی و بین المللی به دســت آوردیم از دســت خواهیم داد؛ 
اینکه دانشــجوی یک استادی که می خواست فارغ التحصیل 
بشــود و نتوانسته است مقالهISI بدهد پس بگوییم ISI بد 

است؛ نه اینگونه نیست و اصاًل منافاتی را ندارد«.

بیــن تولید علم و تولید ناخالص ملی رابطه مســتقیم و 
معنادار وجود دارد

دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به رابطه خطی و مستقیم تولید علم با تولید ناخالص 
ملی تاکید کرد: »شما نمی توانید در دنیا کشوری را پیدا کنید 
که در حوزه توســعه و تولید ناخالص ملی رتبه باال داشــته 
باشد، ولی در حوزه توســعه علم و یافته های علمی آن در 
قالب مقاالت بین المللی پایین تر از کشورهای توسعه نیافته و 
یا در حال توسعه باشد، بلکه یک رابطه کاماًل معناداری بین 

تولید علم و توسعه وجود دارد«.
رئیس دانشــگاه تهران ضمن اشــاره به اهمیت بین رشته ای 
گفت: »در ایجاد بین رشــته ای، باید رشته های که قباًل عمیق 
شــده اند و ما بر آن رشته ها مسلط شدیم بین رشته ای ایجاد 
کنیم و در واقع بین رشته ای پلی است بر روی پایه ای عمیق، 

مستدل بر اساس یافته های علمی مشخص«.

زنجیره بین علم و فناوری تا توســعه و تجارت پیوسته 
است

دکتر نیلی احمدآبادی تاکید کرد: »نکته اصلی برای آنکه آن 
اکوسیستم در کشور درست شود این است که باید کوشش 
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کنیم به مســئوالن توضیح بدهیم و قانع کنیم که زنجیره بین 
علم و فناوری تا توســعه و تجارت باید یک زنجیره پیوسته 

باشد«.
رئیس دانشــگاه تهــران در ادامه ســخنان خود تشــکیل 
صندوق های مرتبط با حوزه شرکت های دانش بنیان با هدف 
تجاری سازی علم تولیدی در دانشگاه ها را یک حلقه بسیار 
مهم عنوان کــرده و افزود: »اما حلقه اصلی این اســت که 
این علم تولیدی در دانشــگاه که در قالب پایان نامه و رساله 
صورت می گیرد بر اساس تقاضا شکل بگیرد و اگر اینگونه 
نباشد و به این حلقه توجه نشود، شرکت های زایشی ما هم 

محدود خواهند بود«.
وی گفت: »چون کار علمی در دانشــگاه بر اســاس تقاضا 
شــکل نمی گیرد و بر اســاس منابع مالی که از سوی دولت 
به دانشــگاه های دولتی پرداخت می شود و بر اساس شهریه 
پرداختــی در دانشــگاه های خصوصی، دانشــگاه ها اداره 
می شــوند، بنابراین اکوسیســتم اقتصادی این موضوع این 
اســت که پولی از دولت می آید و دانشگاه ها اداره می شوند 
و محصولی هم در قالب پایان نامه و رســاله تولید می شود 
که همه اینها بسیار ارزشــمند است و ما افتخار می کنیم که 
دانش آموختگان ما و مقاالت، پایان نامه ها و رســاله های ما 
بهترین هســتند٬ ولی این ارزش افــزوده می تواند چندین 
برابر بشــود اگر این کارهای تحقیقاتی )پایان نامه و رساله( 
بر اساس تقاضاهای که در وزارتخانه ها و سازمان های دیگر 

وجود دارد انجام بشود«.

چرا از نهاد دانشــگاه در تصمیمات مهم و قانون گذاری 
استفاده نمی شود؟

دکتر نیلی احمدآبادی با انتقاد از اینکه از نهاد دانشــگاه در 
تصمیمات مهم و قانون گذاری اســتفاده نمی شود، تصریح 
کــرد: »اینکه قوانیــن و فرایندهای ما مشــکل دارد به این 
دلیل اســت که از این بدنه عالم بی طرف متخصص استفاده 
نمی کنیم در حالی که اگر دانشــگاه تهران به صورت نهادی 
در تصمیمات تصمیم ســازی و تصمیم گیری نقش داشــته 
باشد، مســئولیت تصمیمات و اقداتی را که انجام می دهد 

را هم می پذیرد«.
وی با اشــاره بــه اینکه دانشــگاه تهران بیــش از 9هزار 
دانشــجوی دکتری دارد و با طرح این پرسش که چه تعداد 
از دانشجویان دکترا و رساله هایشان متصل به یک تقاضای 
مشخص است؟ تاکید کرد: »اگر می خواهیم بین رشته ای یک 
اکوسیستم و یک فرایند دائمی مستمر و زایشی در دانشگاه 
باشــد، باید به تقاضاها وصل باشد و بر اساس تقاضا شکل 

بگیرد«.
رئیس دانشــگاه ادامه داد: »باید در تدوین بین رشــته ای ها 
اولویت بندی داشــته باشیم و چرایی تدوین و تأسیس را در 

نظر داشته باشیم«.

 تشکیل صندوق آموزش عالی از ابتکارات دانشگاه تهران 
بود

دکتــر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از ســخنان خود 
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گفت: »دانشــگاه تهران و بنده به عنوان رئیس دانشگاه هر 
آنچه در ســطح ملی می توانستم در دانشــگاه تهران انجام 
بدهم، انجام دادم کــه یکی از این اقدامات بند )ط( تبصره 
9۰ است که از ابتکارات دانشگاه تهران در سطح ملی است 
که یکی از اهداف آن تشــکیل صندوق آموزش عالی است 
که با تشــکیل این صندوق تمامی پایان نامه ها و رســاله ها 
همــه از این صندوق برای انجــام کارهای خود منابع مالی 
می گیرند و این صندوق مشــخص می کند اگر دانشجویی 
درباره تقاضای مورد نیاز صنــدوق کار انجام بدهد هزینه 
را پرداخت می کند که با تشــکیل این صندوق یک زنجیره 
شکل می گیرد که متأسفانه هنوز این پیشنهاد تصویب نشده 
اســت و نمیدانم چرا تشکیل نمی شــود در حالی که شما 
می توانید ببینید در دنیا این NSF است که باعث تحول در 

آمریکا شده است…«.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه در پژوهش کاربردی بیش 
از همه، دولت ها هزینه می کنند افزود: »اینکه عنوان می شود 
دانشــگاه ها بروند از صنعت پول بگیرند این صنایع درگیر 
مسائل متعدد هســتند و توان تأمین همه منابع را ندارند و 
بنابرایــن اگر می خواهیم یک جهــش صورت بگیرد و این 
مسیر دانش بنیان که مسیر بسیار خوبی است ادامه یابد باید 

از پژوهش های کاربردی حمایت شود«.
دکتــر نیلی با تاکید بر اینکه دانشــگاه تهران هرگز به دلیل 
مشکالت در بیرون دانشگاه فعالیتش را متوقف نکرده است 
و به دنبال اکوسیســتم و فعالیت های خود بوده است، تاکید 
کرد: »هیچ گروه و دانشــکده ای مقدس نیست، مگر اینکه 
فعالیتش ارزشــمند باشد و همه گروه ها و دانشکده ها برای 
انجام یک مأموریت تشــکیل می شــوند و هر زمانی که آن 
مأموریــت تغییر کرد و هرزمانی کــه مأموریت موجودیتی 
نداشــت گروه و دانشــکده هم می توانند عوض بشــوند؛ 
گروهی که نتواند هیأت علمی جذب کند، دانشــجو بگیرد 
و بازار کاری برای آن وجود ندارد هیچ اصراری برای ادامه 

فعالیت آن وجود ندارد«.
وی با اشــاره به تفاوت گروه با رشــته افزود: »گروه یک 
ســاختار اداری اســت که ارزش علمی ندارد، ولی رشته 
ارزش علمی دارد که همه فعالیت های علمی حول رشــته 

شکل می گیرد«.

 باید با آرامش به سمت بین رشته ای حرکت کرد
دکتر نیلی احمدآبادی با تاکید بر رفع انحصارطلبی در گروه ها 
گفت: »ما به آرامی در دانشگاه برخی تفکرات انحصارطلبانه 

را تغییر می دهیم و از سوی دیگر در فعالیت های بین رشته ای 
و مشترک بین دو گروه و دو دانشکده برای هر دو عضو که 

کار مشترک انجام دهند امتیاز کامل تعلق می گیرد«.
رئیس دانشــگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به جایگاه دانشکده علوم و فنون نوین در رشته های 
بین رشــته ای تاکید کرد: »اگر این دانشــکده می خواهد در 
دانشــگاه تهران نقش واقعی ایفا کند، باید به آن اکوسیستم 
و فرایند کمک کند و اگر می خواهد در زمینه بین رشــته ای 
نقش پررنگی داشته باشد باید به آن فرایند و اکوسیستم که 

عرض کردم فکر کند«.
رئیس دانشــگاه تهران اظهار امیدواری کرد که دانشگاه ها، 
مراکز رشد و پارک های علم فناوری بتوانند آن اکوسیستم را 
ایجاد کنند، به گونه ای که شرکت های دانش بنیان که مفهوم 
دانش و اثر دانش را در خلق ارزش درک می کنند آن اندازه 

بزرگ شوند که متقاضی یافته های علمی دانشگاه بشوند.
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از ســخنان خود 
بــا تاکید بر پرهیــز از جزیره ای عمل کــردن گفت: »این 
مسائل و مشکالت ناشی از جزیره ای عمل کردن است که 
صنعت ما به دانشگاه کاری ندارد، کشاورزی  ما به صنعت 
و… ما در دانشــگاه نباید این اشتباه را انجام بدهیم مرکز 
نوآوری باید جزئی از دانشــکده باشــد و رئیس دانشکده 
همان انــدازه که نگران گروهش اســت باید نگران مرکز 

نوآوری باشد«.
رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت: »دانشگاه 
تهــران بهترین جا برای این تحوالت اســت و امیدوارم با 
اتصــال دو دانشــگاه تهران و علوم پزشــکی این اشــتباه 
استراتژیک تاریخی رفع بشــود و دو دانشگاه بتوانند مرکز 

تحوالت علمی کشور باشند«.

دکتر نیلی احمدآبادی: این نقشه 
راه اگر مرزهای دانش باشد که 

خوشبختانه ما به خوبی در مرز دانش 
هستیم که خیلی خوب و با ارزش 

است و حاضر نیستیم به هیچ وجه این 
ارزش را از دست بدهیم و این قاعده 

هر حرکت دیگری است
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، با بیان 
اینکه شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور 
هســتیم، گفت: »این موضوع رخداد بســیار مهم و بزرگی 
است و باید گفت یکی از افتخارات جمهوری اسالمی ایران 
برگزاری انتخابات است. برای توسعه و ساخت آینده کشور 
مردم باید مشــارکت حداکثری در انتخاب مســئوالن خود 
داشته باشــند، در گذشته هم این موضوع کم و بیش اتفاق 
افتاده و کمک کرده تا کشور بر مدار صحیح تری اداره شود«. 
در سی و دومین اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور 
که۲۰ خرداد۱4۰۰، به میزبانی دانشــگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی برگزار شــد، دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه 
تهــران، با تأکید بر مشــارکت مردمــی در انتخابات دوره 
سیزدهم ریاست جمهوری کشور خاطرنشان کرد: »گر چه 
امروز بخش زیادی از مردم از شــیوه بررسی صالحیت ها 
ناراضی هستند، اما این موضوع باعث نمی شود که مشارکت 
آنها در این زمینه کم و آینده کشور دچار مشکل شود. البته 
شــیوه مناظره ای هم که صدا و ســیما پیش گرفت مردم را 
راضی نکرد، پرسش ها می توانست خیلی جدی تر، روشن تر، 

کالن تر و با بدنه کارشناسی بهتری مطرح شود«.
وی با اشاره به فعالیت ها و دستاوردهای خوشه های فکری 
با مشارکت دانشــگاه های بزرگ کشور تاکید کرد: »سیزده 
دانشگاه بزرگ کشــور تجربه و دستاوردهای خیلی خوبی 
در تشکیل خوشه های فکری داشــته اند. نخستین دستاورد 
آن بــوده که همکاران در حوزه های مختلف این فرصت را 

داشته اند که کنار یکدیگر ضمن بررسی مسائل روز کشور، 
به دستگاه های اجرایی، نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار 
هم در زمینه هــای مختلف کمک کنند. این دانشــگاه ها با 
تشکیل خوشــه های متفاوت، ارائه انتشــارات قابل توجه 
و برگزاری جلســات متعدد با مسئوالن کشور در حوزه ها 
و رده های مختلف توانســته اند اقدام هــای مثمری را انجام 

دهند«.
رئیس دانشــگاه تهــران افزود: »امیدوارم این خوشــه ها با 
مشــارکت یکدیگر بتوانند نشســتی را با همه کاندیداهای 
ریاست جمهوری برگزار کنند. به دلیل اینکه در این خوشه ها 
اســتادان و متخصصان عالی رتبه کشــور حضور دارند، لذا 
بدون سوگیری خاص می توانند به مردم برای انتخاب بهتر 
کمک کنند. بنابراین، خوشــه های فکری می توانند در این 
زمینــه نیز نقش مهمی را ایفا کننــد. امیدوارم که هماهنگی 
برای برگزاری این نشست ها انجام شود و دانشگاه ها یک بار 
دیگر نقش خود را در کمک به توســعه و حل مشــکالت 

کشور نشان دهند«.
دکتــر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از ســخنان خود 
خاطرنشــان کرد: »برگزاری اجالس رؤسای دانشگاه های 
بزرگ کشور همواره برای ما ارزشمند بوده است و توانستیم 
در سایه این نشست ها دســتاوردهای خوبی را ارائه دهیم. 
در این جلسه، موضوع شــیوه افزایش حضور دانشجویان 
در مهرماه ســال جاری مورد بررســی قرار خواهد گرفت 
که امیدواریم با طرح واکسیناســیون شاهد افزایش حضور 

رئیس دانشگاه تهران در سی و دومین اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور:

امید زیادی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات وجود دارد
کاندیداهای ریاست جمهوری از تجارب خوشه های فکری دانشگاه ها استفاده کنند
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دانشجویان در دانشگاه  ها باشیم«.
وی ادامه داد: »البته در این جلســه فقط این مســأله مورد 
بررســی قرار نخواهد گرفت با توجه به تجربه هایی که در 
زمینه آموزش مجازی و e-learning داشته ایم و همچنین 
مصوبات وزارت عتف، طبیعتًا شــیوه آموزش و برنامه های 
آموزشــی دچار تغییراتی خواهد شد. بدین معنا که ما باید 
بتوانیم با استفاده از امکانات تکنولوژی و تجربه های موفقی 
که دانشــگاه ها داشــته اند از این ظرفیت ها بــرای ارتقای 
آموزش و دسترســی بیشــتر مردم به بهره  مندی از ظرفیت 

دانشگاه ها استفاده کنیم«.
رئیس دانشــگاه تهران با اظهار اینکه موضوع پســاکرونا و 
اســتفاده از ظرفیت ها بحث مهمی اســت، گفت: »واقعیت 
آن است که در دوران کرونا کسی خیلی نتوانسته پیش بینی 
دقیقــی از رخدادهــا ارائه دهد. در آغاز تفکــر بر این بود 
که فضای مجازی باعث می شــود کــه دورکاری در دنیا به 
شدت افزایش پیدا کند. بر این اساس بسیاری از شرکت ها 
و مؤسسات به سمت این شــیوه رفتن، ولی امروزه دوباره 
به رویه تلفیقی و حضوری بازگشــته اند، چون فکر می کنند 
فرهنگ ســازمانی با دورکاری محقق نمی شــود. بنابراین، 
بحث چگونگــی بهره برداری از ایــن ظرفیت های جدید، 
فرهنگ ســازمانی، مکتب دانشــگاه ها و فضای نشاطی که 
در دانشــگاه ها ایجاد می شــود و همچنین مسائل دیگراز 

موضوع هایی است که باید در دستور کار قرار داده شود«.
دکتــر نیلی احمدآبادی در پایان ســخنان خود افزود : »البته 
اغلب دانشگاه ها به این مسائل فکر می کنند، شاید برگزاری 
یک ســمینار بین این دانشــگاه ها برای به اشتراک گذاشتن 
نتایج بررسی ها خیلی ضروری باشد و اگر بتوانیم تا شهریور 
ماه این کار را انجام دهیم یقینًا بســیار مثمر خواهد بود. در 
شورای نوآوری و پژوهشی در آموزش دانشگاه تهران این 
مسأله را پیش بینی کرده ایم و قرار شده تا با همه دانشگاه ها 

در این زمینه هماهنگ شویم«.

در ابتدای این نشســت دکتر جمال موسوی، دبیر اجالس 
رؤســای دانشــگاه های بزرگ کشــور، نیز ضمن اشاره به 
فعالیت هــای اخیر صــورت گرفته در ارتبــاط با اجالس 
رؤســای دانشــگاه ها گفت: »از فاصله برگــزاری اجالس 
پیشین تاکنون یک نشست فوق العاده مجازی در خصوص 
بحث همسان سازی برگزار شده است. همچنین طی ارسال 
نامه هایی از رئیس کمیســیون آموزش عالی مجلس شورای 
اسالمی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه 
با تالش ها و زحماتی که در زمینه موضوع همسان ســازی 

داشته اند، تقدیر و تشکر به عمل آمد«.
وی افــزود: »هماهنگی هــای الزم در خصوص نشســت 
رؤسای پارک ها و مراکز رشد و نوآوری صورت گرفته که 
اولین نشســت در رابطه با قانون جهش تولید در دانشــگاه 
تهران برگزار خواهد شــد. تفاهم نامه مربوط به یادگیری و 
محتوای الکترونیکی که قرار است به امضای سیزده دانشگاه 
بزرگ کشور رسانده شود نیز به زودی اجرایی خواهد شد. 
همچنین با حضور نماینده ای ســیزده دانشگاه در کمیسیون 
مربوط به نهایی کردن سیاســت علــم و فناوری در برنامه 
هفتم، پیش نویســی که قباًل تهیه شده بود در این کمیسیون 

بررسی و نهایی شد«.
در ســی و دومین اجالس رؤســای دانشــگاه های بزرگ 
کشــور که با حضور رئیس امور آمــوزش عالی، تحقیقات 
و فناوری ســازمان برنامه و بودجه کشور، معاون آموزشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤســای دانشگاه های 
بزرگ کشــور به صورت حضوری و مجازی برگزار شــد، 
موضوع هایی همچون نحوه حضور دانشــجویان در مهرماه 
۱4۰۰، طرح تعاون، آسیب شناسی بخشنامه اخیر خزانه داری 
کل و چگونگی نظارت بر حسن اجرای تمام وقتی ویژه در 
مرحله دوم همسان سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، با تأکید 
بر پشــتیبانی و تقویت فعالیت های دانشجویی خاطرنشان 
کرد: »ما به دنبال آن هســتیم که محیط دانشگاه شاداب تر، 
فعال تر و زنده تر شود. فعالیت های دانشجویی با شیوه ها و 
قالب های متفاوت، فضای دانشگاه را جذاب تر و با نشاط تر 
می کند. فعالیت های دانشجویی بخشی از فرایند آموزش و 
یادگیری است، چرا که آموزش فقط در کالس درس اتفاق 

نمی افتد، بلکه دانشجویان باید آن را تجربه کنند«. 
در مراسم تقدیر از برگزیدگان دوره های دوازدهم و سیزدهم 
جشنواره ملی حرکت که ۲۲ خرداد۱4۰۰برگزار شد، دکتر 
نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، تاکید کرد: »استفاده 
از فضای مجازی پس از شــیوع کرونا به صورت پررنگ تر 
در دستور کار دانشــگاه تهران قرار دارد، البته این موضوع 
نمی تواند جایگزین حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه 
شود. در دوران کرونا سیستم ها برای دانشجویان و استادان 
روان تر و آســان تر شــد و همچنین آموزش های الزم برای 
کارشناسان در سطح دانشــگاه در نظر گرفته شد. امیدوارم 
این ســامانه ها همچنان مورد اســتفاده قرار بگیرد و روز به 

روز از ظرفیت های آنها بیشتر استفاده شود«.

دکتر نیلــی احمدآبادی خاطرنشــان کــرد: »فکر نمی کنم 
هیچ دانشــگاهی در کشــور مانند دانشــگاه تهران وسعت 
و زمینه های فعالیت دانشــجویان را فراهم کرده باشــد. در 
درجه اول کیفیت فعالیت ها برای ما اهمیت دارد، فعالیت ها 
دارای چهار جز هستند که شامل ورودی، خروجی، نتیجه و 
اثربخشی می شود، در دانشگاه تهران فقط خروجی اهمیت 

ندارد، بلکه به اثربخشی فعالیت ها نیز توجه می شود«.
رئیس دانشــگاه تهران با اشــاره به اینکه دانشــگاه برای 
دانشــجویان بســتر و اکوسیســتم فراهم و ایجاد می کند، 
افزود: »دســتورالعمل ها و آئین نامه هــا را در حد توان که 
بعضًا حداکثر توان ما اســت را فراهــم می کنیم، اما اجرای 
آن بر عهده خود دانشــجویان اســت. در دانشگاه تهران به 
دنبال آن هســتیم که بروکراسی اداری و مانع های مقابل راه 
دانشــجویان برای انجام فعالیت ها به حداقل برسد، اما در 
عین حال نهاد دانشگاه مطابق استانداردها باید نظارت کند 

تا خارج از ضوابط اقدامی صورت نگیرد«.
وی با بیان اینکه فعالیت های بین رشته ای اولویت و سیاست 
جدی دانشگاه است، اظهار کرد: »توصیه می کنم انجمن های 
علمی دانشجویی حوزه فعالیت های خود را گسترده تر کنند. 

در مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره حرکت

رئیس دانشگاه تهران: فعالیت های بین رشته ای اولویت 
و سیاست جدی دانشگاه است

فعالیت های دانشجویی بخشی از فرایند آموزش و یادگیری است
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مراکز نوآوری فضای جدیدی را فراهم کرده اند تا شما را به 
بیرون از دانشگاه متصل کنند، از این رو هر چه فعالیت های 
شما اثربخشی بیشــتری در جامعه داشته باشد، خالقیت و 

اثربخشی شما نیز بیشتر خواهد شد«.
در ادامه مراســم دکتر محمدعلــی زارع چاهوکی، معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، گفت: »انجمن های علمی 
دانشجویی به عنوان بزرگ ترین تشکل علمِی دانشجویان در 
سطح دانشگاه تهران هستند. اکنون ۱85 انجمن ثبت شدند 
و با توجه به انتخاباتی که برگزار شــد، ۱۲3 انجمن علمی 
دانشــجویی در واحدهای مختلف دانشگاه شکل گرفت و 
این انجمن ها به عنوان یک بســتر بــرای فعالیت های علمی 
دانشجویان به صورت گروهی، درکنار بخش آموزش رسمی 

دانشگاه فعالیت می کنند«.
وی ادامه داد: »انجمن های علمی دانشــجویی فعالیت های 
متعــددی را انجام می دهند، از جمله این فعالیت ها می توان 
بــه ارتقای مهارت های تخصصی دانشــجویان با برگزاری 
دوره ها و کارگاه های آموزشــی، ترویج علم و فناوری و... 

اشاره کرد«.
دکتر زارع چاهوکی با تاکید بر اینکه تالش شــده اســت 
ارتباط بین انجمن های علمی دانشــجویی با بدنه دانشگاه 
اعم از حوزه آموزشــی، پژوهشــی و پارک علم و فناوری 
تقویت شــود، افــزود: »همچنین با ســازمان ها و نهادهای 
خارج از دانشــگاه مانند سازمان آموزش و فنی و حرفه ای، 
وزارتخانه هــای مرتبط با حوزه فعالیت هــای انجمن های 
علمی و معاونت علمی ریاســت جمهوری ارتباطاتی شکل 
گرفت تا از ظرفیت های مختلفــی که وجود دارد، حداکثر 

بهره مندی را داشته باشیم«.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای 
تقویت انجمن های بین رشــته ای و فناور تالش شده است، 
خاطرنشــان کرد: »از حمایت های ریاســت دانشگاه تشکر 
می کنم و همچنین با توجه به زحمات جناب دکتر سرسنگی 

اقدامات خوبی شکل گرفت که می توان به راه اندازی سامانه 
جامع فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه، اعطای امتیاز نشــریه 
حرفه ای و حمایت از انتشار نشریات دانشگاه اشاره کرد. به 
دنبال آن هستیم که تمامی امور مالی تشکل های دانشجویی 
از طریق سامانه ســپاری صورت بگیرد، چون این روند به 

تقویت انجمن های علمی دانشجویی کمک خواهد کرد«.
وی در پایان ســخنان خود گفت: »خوشبختانه انجمن های 
علمــی دانشــجویی به حدی از شایســتگی رســیدند که 

می توانند رویدادهای متعددی را در سطح ملی و بین المللی 
برگزار کنند. انجمن های علمی دانشــجویی دانشگاه تهران 
در چندین دوره جشــنواره ملی حرکت با تالش و کوشش 
خود بیشترین مقام را در بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی کشور کسب کردند«.
در بخشــی از مراســم آرش جوالده و امین صادقی از دبیر 
دبیــران ادواری انجمن های علمی دانشــگاه تهران، محمد 
قوشچیان دبیر مجمع دانشگاه تهران و برخی از فعاالن حوزه 
انجمن های علمی دانشجویی نقطه نظرها و پیشنهادهای خود 
را در خصوص ارتقا جایگاه انجمن های علمی دانشــجویی 

مطرح کردند.

دکتر زارع چاهوکی: انجمن های 
علمی دانشجویی فعالیت های 

متعددی را انجام می دهند، از جمله 
این فعالیت ها می توان به ارتقای 
مهارت های تخصصی دانشجویان 
با برگزاری دوره ها و کارگاه های 

آموزشی، ترویج علم و فناوری و... 
اشاره کرد
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با هدف توســعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و 
اجرایی برای اســتفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین، 
3۰ خــرداد۱4۰۰، تفاهم نامــه همکاری مشــترک بین دکتر 
سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و دکتر محمود 
عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری 

به امضا رسید.
در مراسم انعقاد این تفاهم نامه دکتر حبیبا، معاون دانشجویی 
دانشــگاه تهران، ضمن تبیین فعالیت ها و تجربه های حوزه 
معاونت دانشــجویی و به ویژه مرکز مشاوره خاطرنشان کرد: 
»در کنــار فعالیت ها و رویکردهای ایــن معاونت، برگزاری 
جلســات و وبینار های مختلف به خصوص در دوران کرونا 
تأثیرهای خوبی را به همراه داشــته است. باید گفت حوزه 
معاونت دانشــجویی دانشــگاه تهران یکی از مراکز فعال در 
زمینه برگزاری وبینارهای متنــوع و مورد نیاز در حوزه های 

مختلفی همچون اجتماعی، سالمت و دخانیات بوده است«.
وی افزود: »در راســتای مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران، 
توانسته ایم با سازمان ها و نهادهای دیگر در زمینه های مختلف 
ارتباط و همکاری برقرار کنیم. همچنین آمادگی داریم تا در 
خصوص مباحث مورد نیاز حوزه معاونت حقوق بشر و امور 
بین الملل وزارت دادگستری، نیز همکاری های الزم را داشته 
باشیم تا با کمک یکدیگر بتوانیم برنامه های مؤثر و خوبی را 

ارائه دهیم«.
در ادامه دکتر عباســی، معاون حقوق بشــر و امور بین الملل 
وزیر دادگستری تصریح کرد: »ما در این معاونت، با مشکالت 
مختلفی مواجه هستیم و امیدواریم که در زمینه های مورد نیاز 
بتوانیم با دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر همکاری های 

مشترک و مؤثری را آغاز کنیم«.
دکتر عباســی اظهار کرد: »معتقدیم جایــگاه اصلی و محور 
بررسی بحث هایی چون آســیب های اجتماعی، آسیب های 
کودکان، نوجوان و دانشــجویان، مباحث حقوق شهروندی، 
حقوق کودک و حقوق بشــر در دانشــگاه است که در این 
زمینه ها می توانیم با همکاری های مشترک برنامه های متنوعی 
را تعریف و اجرایی کنیم. این تفاهم نامه، می تواند پیوند خوبی 
بین حوزه اجرا و دانشگاه ایجاد کند. محور اصلی فعالیت ما 
بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر است و امیدواریم این 

تفاهم نامه منشأ خیر و برکت برای جامعه باشد«.
بهره مندی طرفین از امکانــات یکدیگر از قبیل ظرفیت های 

علمی، تجربی، پژوهشــی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات 
بین المللی، فضاهای فیزیک و تحقیقاتی؛ همکاری در برگزاری 
همایش، سمینار، میزگرد،  کارگاه آموزشی و اجرای دوره های 
آموزشــی کوتاه مدت با هدف افزایش آگاهی های عمومی 
در زمینه اخالق حرفه ای،   حقوق بشــر،   حقوق شهروندی؛ 
اخذ نظریات علمی و مشورتی استادان در خصوص مباحث 
مــورد نظر و انجام امور مطالعاتــی و ارائه پروژه های علمی 
مشــترک؛  همکاری در جهت شناســایی خالءها و الزامات 
و ضرورت هــای تقنینی، اجرایی و قضائــی و تهیه و ارائه 
پیشــنهادهای مشــترک برای تدوین و تصویــب قوانین و 
مقررات مرتبط؛ آسیب شناسی علمی قوانین و مقررات مرتبط 
با موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح جامعه از 

جمله زمینه های همکاری این تفاهم نامه است.
همچنین همکاری و مســاعدت برای تأســیس انجمن های 
دانشجویی حقوق شهروندی؛ مساعدت و همکاری دو جانبه 
برای حمایت بیشــتر از مراکز مطالعات حقوقی دانشگاهی، 
انجمن های علمی دانشجویی و استفاده از توان بالقوه جامعه 
دانشگاهی جهت افزایش سطح فرهنگ عمومی و شهروندی 
در جامعه؛ همکاری برای تبیین و ترویج مفاهیم حقوق بشری 
به ویژه کرامت انســانی و حفظ حقوق شــهروندان به عنوان 
موضوع های به هم وابســته؛ انتقــال تجربیات بین المللی در 
موضوع های حقوق بشــر و حقوق شهروندی و ایجاد واحد 
درسی در این زمینه برای رشته های مرتبط دانشگاهی؛ تبادل 
اطالعات و انتقــال تجربیات در زمینه هــای مورد تفاهم و 
همکاری در تشکیل بانک اطالعات صاحب نظران و فعاالن 
عرصه های علمی موضوع های مورد توافق را می توان از دیگر 

همکاری های مشترک موضوع تفاهم نامه منعقده برشمرد.

با هدف توسعه همکاری های دوجانبه

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و وزارت دادگستری منعقد شد
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به منظور پیاده سازی شبکه فناوری، توزیع نوآوری و توسعه 
کشــور، مرکز نوآوری رسانه همشهری با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و شــهرداری تهران در 

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی شد.
این مراســم با حضور دکتر سورنا ســتاری، معاون علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، دکتر پیروز حناچی، شــهردار 
تهران، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، 
دکتــر عباس زارعــی هنزکی، رئیس پارک علــم و فناوری 
دانشــگاه تهران، دکتر ابوالحسن ریاضی، مدیرعامل مؤسسه 
همشهری و دکتر آصف کریمی، معاون توسعه فناوری پارک 

علم و فناوری دانشگاه تهران، 3۰ خرداد۱4۰۰، برگزار شد.
 

قدرت کشور در شرکت های حوزه تکنولوژی و دانش بنیان 
است

دکتر ســورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
روزنامه همشهری را پیشتاز حوزه نوآوری در آینده دانست 
و گفت: »در حال حاضر شــاهد تغییرات حوزه آموزش به 
خصوص در دانشگاه ها هســتیم. آموزش از حالت مقطعی 
خارج شــده و ما آموزش تا لحظــه مرگ را تجربه می کنیم، 
بدین معنا که تا زمانی که بشــر زنده است آموزش را تجربه 
می کند. زندگی امروزه، افراد را مجبور و تحت آموزش پیوسته 
قرار می دهد و شهرها بستر این آموزش هستند. جهت گیری 
شهرها به عنوان بستر آموزش، نوآوری و شغل دچار تغییرات 

بسیار جدی شده است«.

وی افزود: »در گذشــته صنایع در خارج از شــهرها مستقر 
بودند، زیــرا صنعت منجر به آلودگی می شــد، در حالی که 
امروزه در صنایع و شــرکت های مستقر در پارک های علم و 
فناوری مشخصه های صنایع سنتی دودکش های بلند و کوره 
ذوب فلــز و … را نمی بینیم و در عین حال با ارزش افزوده 

باال و اشتغال روبه رو هستیم«.
دکتر ستای در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: »روزنامه ها 
به عنوان یک سیســتم سنتی در حوزه اطالع رسانی محسوب 
می شوند. در ســال های اخیر صنعت تبلیغات توسعه بسیار 
یافته است و شرکت های فعال در حوزه تبلیغات رشد باالیی 
داشته اند. این شرکت ها که برخی از آنها از یک سایت ساده 
بزرگ تر هســتند، رقیبی برای روزنامه هشمهری محسوب 
می شوند. به همین منظور رســانه های مکتوب باید به دنبال 
نوآوری باشــند تا بتوانند در این بازار باقی بمانند. حتماً باید 
یک نوآوری تزریق شود، راه جوانان و صاحبان ایده باز شود 

و دیوارها برداشته شود«.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، قدرت کشــور را در 
شــرکت های حوزه تکنولوژی و دانش بنیان توصیف کرد و 
گفت: »بایــد این قابلیت را به جوانان بدهیم که بتوانند وارد 
فضای ســازمان شــوند و نوآوری های خود را توزیع کنند. 

مراکز نوآوری مقدمه این امر محسوب می شوند«.
 

دانشگاه ها مهم ترین نقش را در توسعه ایفا می کنند
در ادامه این مراســم دکتر محمــود نیلی احمدآبادی، رئیس 

با حضور معاون فناوری رئیس جمهوری، شهردار تهران و رئیس دانشگاه

مرکز نوآوری رسانه همشهری 
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی شد
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دانشگاه تهران، به تأسیس نهادهای مختلف برای اداره کردن 
کشور اشاره کرد و افزود: »فرض براین است که با همکاری 
این نهادها، نیازهای کشــور تأمین، سیاست های کشور اجرا 
و خواســته های مردم محقق می شــود. اما گاهی این نهادها 
به موضوع اهمیت ســازمانی دچار می شوند و علت تشکیل 
خود را فراموش می کنند. ما در کشــور با چنین آفتی روبه رو 
بوده ایم، یعنی نهادها درگیر مســائل داخلی خود می شوند و 

در نهایت کشور از هم افزایی این نهادها کمتر بهره می برد«.
وی در ادامه اظهار کرد:« دانشگاه به عنوان نهادی که نقش ملی 
دارد و مهم ترین نقش را در توســعه ایفا می کند، طبیعتاً باید 
سیاست هایی را اتخاذ کند که بتواند بخش های مختلف کشور 
را در کنار هم قرار دهــد و دانش و فعالیت های خود را در 
راستای نیازهای کشور ساماندهی کند. دانشگاه تهران به دلیل 
مسئولیت اجتماعی خود، سعی کرده تا در حوزه های مختلف 

این نقش را ایفا کند«.
دکتر نیلی با تببین نقش تعیین کننده شــهرداری در کشــور 
گفت: »ما در هرگوشه شــهر که حرکت می کنیم به گو نه ای 
با شهرداری ارتباط داریم. نوآوری یکی از موضوع های مهم 
در کشور است. با تأسیس دانشگاه تهران، کسب و کارهایی 
منتج از دانشگاه نیز در اطراف آن شکل گرفت. فعالیت های 

مطبوعاتی و کتاب فروشی ها از نمونه های این امر است. دنیا و 
تکنولوژی ها تغییر کرده است، طبیعتاً متناسب با این موضوع، 

باید تغییرات دیگری نیز اتفاق بیفتد«.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود بیان کرد: »دانشگاه 
تهران از طریق مفهوم رســانه و کتاب با مجموعه شهرداری 
و مؤسســه همشهری و با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری گام جدیدی را بین چند دستگاه فراهم 
کرده اســت که منجر به خلق ارزش جدیدی در حوزه های 
رسانه و ارتباطات، علوم انسانی و اجتماعی، فنی و مهندسی 
خواهد شــد. اینکه ما توانســتیم در کنار هم و بدون توجه 
به اهمیت ســازمانی یک فعالیت جدیدی را خلق کنیم، کار 

بزرگی است«.
وی با پرداختن به مفهوم ناحیه نوآوری تأکید کرد: » توضیح 
ناحیه نوآوری و دیگر برنامه ها به جهت این است که منطق 
و فلسفه اهداف فعالیت های دانشگاه تهران نشان داده شود. 
زیرا وظیفه ما صرفاً امور اجرایی نیســت، دانشــگاه تهران، 
شــهرداری و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
road map )نقشه راه( آینده کشور را ترسیم می کنند. اگر ما 
با جامعه ارتباط برقرار نکنیم، هدف خود را از فعالیت هایمان 
بیان نکنیم و فضای عمومی کشور را با ایده های خود همراه 
نکنیم، این ایده ها به دره مرگ سقوط می کنند و به خروجی 

دست پیدا نخواهیم کرد«.

سیاست های توسعه پایدار باید در کشور تعریف و تبیین 
شود

در ابتدای این مراســم دکتر آصف کریمی، معاون توســعه 
فناوری پارک علم و فناوری دانشــگاه تهــران، نیز از برنامه 
شــبکه فناوری دانشــگاه تهران یاد کرد و گفت: »این برنامه 
پلتفرم جامع و گسترده و رو به توسعه ایی در حوزه فناوری 

در بستر دانشگاه و جامعه است«.
وی با بیان اهداف ســازمان ملل برای تحقق توســعه پایدار 
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و رقابت پذیــری اظهار کرد: »برابری جنســیتی، آموزش با 
کیفیت، سالمتی و زیست سالم، کار معقول و رشد اقتصادی، 
نوآوری در صنعت و زیرســاخت و همکاری از جمله این 
اهداف هستند. کشــورهای مختلف برای تحقق این اهداف 
سیاســت های مختلفی را تعریف کرده اند. آمریکا با سیاست 
manufacturing، چین با سیاســت made in china، ژاپن 
 industry4 اتحادیه اروپا با سیاست ،society 5 با سیاســت
تحقق این اهــداف را پیگیری می کنند. اســاس و بنیه همه 
سیاست ها به دستیابی توسعه پایدار و تکنولوژی های نوآور 
مانند اینترنت اشیا، کالن داده، هوش مصنوعی، رباتیک، … 

بازمی گردد«.
دکتر کریمی در ادامه با اشاره به مغفول ماندن چنین سیاستی 
در ایران افزود: »ضروری است ایران هم سیاست توسعه پایدار 
خود را تعریف و تبیین کند. باتوجه به اینکه دانشگاه تهران، 
یک دانشگاه مادر و جامع در سطح کشور است و می تواند در 
بحث های سیاست گذاری نیز صاحب اثر باشد، در بستر پارک 
 ecosystem علم و فناوری دانشگاه تهران، سیاست توسعه ای
building در گام اول برای دانشگاه تهران و در گام بعدی در 

سطح جامعه تعریف شده است«.
معاون توســعه فناوری پارک علم و فنــاوری تصریح کرد: 
»پارک علم و فناوری دانشگاه تهران معتقد است که سیاست 
ecosystem building با مبحث شهر دانش آغاز شود. پروژه 
شــهر دانش دانشگاه تهران نیز در دســت اقدام است و در 
تالش اســت تا زندگی همراه بــا کار را ترویج کند. پارک 
علم و فناوری دانشــگاه تهران، در جهت تحقق سیاســت 
ecosystem building، اقدام به تعریف پروژه های پیشران در 
بستر دانشگاه تهران کرده است. از جمله این پروژه ها می توان 
به شهر دانش دانشگاه تهران، ناحیه نوآوری، دهکده نوآوری 
هوشمند، هاب کشاورزی دقیق، ناحیه اینترنت اشیا و شبکه 

فناوری دانشگاه تهران اشاره کرد«.
وی همچنین از شــبکه فناوری دانشــگاه تهــران با عنوان 

network of network یاد کرد و گفت: »در بســتر دانشگاه 
تهــران، انبوهی از شــبکه ها وجود دارد. شــبکه فناوری 
دانشــگاه تهران، شــبکه ای هوشــمند و پویا از شبکه های 
بازیگران اصلی اکوسیستم فناوری و نوآوری دانشگاه تهران 
در پردیس ها، دانشــکده ها و مؤسســات و مراکز مرتبط با 
دانشگاه تهران اســت. این شبکه منطبق بر اصول و قوانین 
حاکم بر پارک های نسل سوم و چهارم بنا نهاده شده است 
تا بســتری تعاملی و بین رشــته ای در کشور برای ایجاد و 
توســعه نوآوری، فناوری، بهبود سبک زندگی و اثرگذاری 

پایدار بر اقتصاد کشور فراهم آورد«.
دکتر کریمی در پایان ســخنان خود عنوان کرد: »گسترش 
مراکز، توســعه جذب واحدها و هســته های فناور، توسعه 
زیرســاخت های فیزیکی، تدوین قوانین و دستورالعمل ها 
و زیرســاخت های غیرفیزیکی، شبکه ســازی و برندینگ 
از برنامه های شــبکه فناوری دانشــگاه تهران است. برنامه 
راه اندازی مرکز نوآوری رســانه همشــهری کاماًل بر مبنای 
برنامه گسترش مراکز اســت. شبکه فناوری دانشگاه تهران 
به عنوان یک پلتفرم درصدد اســت تا به حمایت و توسعه 
مراکز نوآوری، استارت آپ اســتودیوها، شتاب دهنده ها و 

کوورک ها بپردازد«.

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 3۱

شماره 130 / خرداد و تیر 1400



با هدف ارتقا آموزش، تحقیقات و فناوری با استانداردهای ملی و 
بین المللی و توسعه و شتاب دهی ظرفیت های موجود، تفاهم نامه 
»کنسرســیوم 5 دانشگاه برتر ایران« بین دانشگاه های تهران، علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی 

شریف و دانشگاه علوم پزشکی ایران منعقد شد.
برای انجام کنش های هماهنگ، اشتراک منابع و هم افزایی جهت 
تحقق اهــداف آکادمیک ملی و بین المللی و به منظور توســعه و 
تضمین همکاری بین بخش های آموزشی، بین الملل، پژوهشی و 
فناوری دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علوم 
پزشکی ایران و علوم پزشکی تهران تفاهم نامه کنسرسیوم 5 دانشگاه 
برتر ایران، ۲4 تیر۱4۰۰، بین دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران؛ دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ دکتر سید احمد معتمدی، رئیس 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر؛ دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه 
صنعتی شــریف و دکتر جلیل کوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی ایران، به امضا رسید.
هدف نهایی این کنسرسیوم، ارتقا آموزش، تحقیقات و فناوری با 
استانداردهای ملی و بین المللی، توسعه و شتاب دهی ظرفیت های 
موجود بین دانشگاه های عضو است. الزم به ذکر است، تفاهم نامه 
چند جانبه امضا شــده در تاریخ 3۱ فروردیــن ۱395 با در نظر 
گرفتن فعالیت های پنج سال گذشته آن، در قالب تفاهم نامه جدید 
کنسرسیوم 5 دانشگاه برتر ایران ضمن تأیید مفاد تفاهم نامه اولیه 

منعقد شد.
دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در این جلسه با تأکید 
بر اهمیت تجمیع منابع 5 دانشــگاه برتر گفت: »در جریان تدوین 
گزارش ملی ســیالب این نکته را دریافتیــم که در یک موضوع 
همانند سیالب همه بخش های کشور درگیر هستند و متوجه شدیم 
دانشگاه های ما می توانند در زمینه این گونه همکاری ها بسیار قوی 

عمل کنند«.
وی افزود: »در هیأت سیالب ۷۰۰ محقق و استاد مشارکت داشتند 
و بر این اساس باید گفت دانشگاه ها می توانند جهت رفع نیازهای 
کشور با یکدیگر همکاری مشترک و سازنده داشته باشند. در ارتباط 
با مسأله کووید ۱9 که پیش آمد نیز باید کمیته های مختلف در ابعاد 
گوناگون همکاری کنند تا مشکل با سازماندهی متمرکز حل شود. 
دانشگاه ها هم دانش وهم تخصص الزم را دارند و باید راهکارهای 
عملیاتی برای حل مشکالت پیدا کنند. فعالیت های آموزشی نیز از 
مواردی اســت که دانشگاه ها را بیشتر کنار یکدیگر قرار می دهد، 
کار بین رشته ای جایگاه خاصی دارد و مدل های مختلفی برای این 

همکاری ها وجود دارد«.
دکتر معتمدی، رئیس دانشــگاه صنعتی امیرکبیر نیز خاطرنشــان 
کرد: »دانشگاه های فنی با دانشگاه های پزشکی ارتباطی تنگانگی 
دارند. در دانشگاه صنعتی امیر کبیر بخش مهندسی پزشکی داریم 
و شرکت های دانش بنیان ما کارهای خوبی در زمینه حل مشکالت 

کشور با سرعت و به دور از بوروکراسی انجام می دهند«.
در ادامه جلسه دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف ضمن 
تبیین همکاری های مشترک با کنسرسیوم تصریح کرد: »ما کارهای 
مشترک بسیاری با دانشگاه های عضو کنسرسیوم انجام داده ایم و 
بر اساس اولویت بندی، فعالیت های انجام شده پیشرفته های خوبی 

داشته اند«.
همچنین دکتر کوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید 
کرد: »در این کنسرسیوم امتیازاتی که به بدنه دانشگاه ها تعلق می گیرد 
باید روشن شود و در این زمینه الزم است فرهنگ سازی مناسب 

صورت بگیرد تا افراد بیشتری برای همکاری تشویق شوند«.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر علی اکبر حقدوست، معاون 
آموزشــی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اظهار اینکه 
نظیــر این اتحادیه، در اروپا هم بعد از پیمان زاگرب در خصوص 
مشارکت در منابع و دروس مشترک گام هایی برداشته شد، گفت: 
»هر چه بلوغ کشورها بیشتر شود به سمت همگرایی و همکاری 
پیش می روند. باید به مرحله ای برســیم که استادان، دانشجویان و 
کارشناسان به راحتی بتوانند در 5 دانشگاه عضو کنسرسیوم حضور 
یابند. کارهای ما باید مسأله محور باشد تا اثرات این هم افزایی برای 
جامعه ملموس شــود. پروژه هایی نظیر خشکسالی، محیط زیست 
و نظایر آن می تواند در کنسرســیوم مطرح و کارهای مشترکی در 

خصوص آن جهت رفاه جامعه صورت پذیرد«.
الزم به ذکر اســت، در حاشــیه این مراســم و در بخش معرفی 
»سرآمدان بین الملل« از پنج مدیر و مسئول معرفی شده دانشگاه های 
عضو به عنوان سرآمد درحوزه بین المللی سازی آموزش عالی تقدیر 
به عمل آمد، از دانشگاه تهران نیز عبدالمجید اسکندری، مدیر کل 
روابط بین الملل، برای این عنوان انتخاب و لوح تقدیر از سوی دکتر 

نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران به وی اعطا شد.

با هدف توسعه همکاری های مشترک

تفاهم نامه کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر ایران امضا شد
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به رغم آنکه اواخر هفته گذشــته مدیریت جنوب شــرق 
شهرستان های استان تهراِن بنیاد مستضعفان حکم تصاحب 
بخش های زیادی از زمین های کشــاورزی و مزارع پردیس 
ابوریحان را به اجرا گذاشــت، دانشــگاه تهــران همچنان 
خواســتار حل اختالفات فی مابیــن از طریق گفت وگو و 

براساس تفاهم نامه های قبلی است.
به رغم توافق تلفنی دو هفته پیش رئیس کل بنیاد مستضعفان 
انقالب اســالمی با رئیس دانشــگاه تهران مبنی بر تشکیل 
جلســه فوری و حــل موضوعات فی مابیــن، اواخر هفته 
گذشــته یکی از ضابطان محترم قضائی شهرستان پاکدشت 
بــه همراه تعــداد قابل توجهی از مأمــوران یگان حفاظتی 
مدیریت جنوب شرق شهرستان های استان تهران با مراجعه 
به مــزارع زیرمجموعه پردیس ابوریحان دانشــگاه تهران، 
اقدام به اســتیال و تصرف مزارع و زمین های کشــاورزی 
پردیس ابوریحان نمودند که بنا برشواهد موجود، در برخی 
موارد با رفتارهای دور از شــأن دانشگاه و نیز هتاکی و زد 
و خورد فیزیکی پرسنل دانشگاه از جمله نیروهای خدماتی 
و نیز کارگران شاغل در مزارع و آزمایشگاه های کشاورزی 

پردیس ابوریحان همراه بوده است.
آنچه در ادامه می آید، شــرح ماوقع و سابقه تاریخی تعامل 
دانشگاه تهران با بنیاد مستضعفان از زبان دکتر ایزدی، رئیس 

پردیس ابوریحان است.
دکتر ایــزدی، رئیس پردیس ابوریحان دانشــگاه تهران، با 
اشاره به اهمیت و جایگاه علمی پژوهشی و سابقه پردیس 
ابوریحان گفت: »پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، قریب به 
هفتاد ســال با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در منطقه 
پاکدشــت حسب مأموریت قانونی مســتقر است. در حال 
حاضر هم عمــده وظیفه و حوزه کار آن آموزش در حوزه 
کشــاورزی اســت. در این پردیس، هفت گروه آموزشی 
وجود دارد که چهار گروه در حوزه علوم زیســتی و ســه 
گروه در حوزه های فنی و مهندسی مشغول فعالیت هستند. 
همچنین دارای چندین هسته پژوهشی ثبت شده در وزارت 
علوم، تحقیقــات و فناوری، پارک علــم و فناوری فعال، 
آزمایشگاه های تخصصی و مزرعه آموزشی پژوهشی است«.
وی خاطرنشــان کرد: »اگر یک عکس هوایی از شهرستان 
پاکدشت گرفته شود، مالحظه خواهد شد تنها نقطه مشهود 
سبز این شهرســتان مجموعه حدود 4۰ هکتاری آموزشی 
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران است. باید گفت به اذعان 
همه صاحبان فکر، فرهنگ و تمدن این پردیس نقش ویژه 
و منحصر بفردی در توســعه و رشد شهرستان پاکدشت و 
شهرستان های مجاور داشته است، البته به عنوان ریه تنفسی 
در جنوب شرقی اســتان تهران نیز تلقی می شود. همچنین 

دانشگاه تهران خواستار حل مساله مالکیت زمین های 
پردیس ابوریحان براساس تفاهم نامه های قبلی است
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این پردیس، جایگاه ملی برجســته ای در علوم کشــاورزی 
دارد و جزو دهک اول دانشکده های کشاورزی دانشگاه های 
کشور محسوب می شــود و از حیث بین المللی نیز وسعت 
کار و قراردادهای آن با هفت کشور توسعه یافته بسیار قابل 

مالحظه است«.
دکتر ایزدی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: »اما به لحاظ 
ملکیت، اراضی تحت اختیار پردیس ابوریحان شــامل: 3۰ 
هکتار پردیس مرکزی، ۱۰ هکتار مجتمع مســکونی و ۱۲۰ 
هکتار مرزعه آموزشــی و پژوهشــی که از ابتدای شــروع 
فعالیت کارکردهای متفاوتی داشــته ا ند و تنها عرصه اوقافی 
بوده و اعیان متعلق به دانشــگاه اســت که در طول سنوات 
گذشته با صرف هزینه و بودجه بنا، ایجاد کرده است. البته 
تقریبًا تمامی اراضی این منطقه چنین وضعیتی را داشــتند. 
دانشگاه طی قراردادهای مشــخص و قراردادهای تکمیلی 
با اداره اوقاف، ســالیانه مبلغــی را بابت بهره برداری از این 
اراضی جهت اهداف آموزشــی و پژوهشی پرداخت کرده 

است. اما در ســال ۱396 اتفاقی در منطقه افتاد و اینکه در 
کل شهرستان پاکدشــت موضوع اوقاف اراضی از نظر قوه 
قضائیه منتفی اعالم شــد. گرچه از لحاظ حقوقی اگر گفته 
شود که این تصمیم ریاست اسبق قوه قضائیه درباره اراضی 
و تاسیســاتی که بنا بر مأموریت قانونی، در اختیار نهادهای 
دولتی قرار گرفته اســت مانند شــهرداری و آتش نشانی و 
بیمارستان و دانشگاه ها که همگی برای خدمات عمومی این 
اراضی و تأسیسات را در اختیار داشته و دارند حکمی ندارد 
و با این قبیل اشخاص نباید همچون غاصب برخورد کرد و 
به قهر و غلبه متوسل شد، دارای وجاهت حقوقی است چرا 
که این قبیل تصمیمات نباید مخل حقوق عمومی تلقی شود 
و در واقع لحاظ حقوق عمومی و نهادهای خدمت رســان 

عمومی در این تصمیمات مستتر است«.

رئیس پردیس ابوریحان دانشــگاه تهران افــزود: »یعنی در 
شهرســتان پاکدشــت، پردیس ابوریحان و بیشــتر ادارات 
همچون اداره آموزش و پرورش، حوزه شهرستان و بسیاری 
از بخش هــای دیگر از تملک اوقاف خارج شــدند و بنا بر 
تصمیم قوه قضائیه مالکیت آنها در اختیار بنیاد مســتضعفان 
انقالب اسالمی قرار گرفت که بر اساس رأی صادره تمامی 
اشــخاصی که این اراضی در دست آنها بود باید به گونه ای با 
بنیاد مصالحه می کردند تا بتوانند این اراضی را از بنیاد دریافت 
کنند. در این خصوص اگر شــرایط الزم فراهم شــود، برای 
کســانی که حق نسق و ریشه داشتند با پرداخت مبلغی، سند 
به نام آنها صادر می شــد. پس مالکیت اراضی در اختیار همه 
ارگان های عمومی منطقه، هم اکنون در اختیار بنیاد مستضعفان 
است. در ســال ۱399 مدیریت جنوب شرق شهرستان های 
استان تهراِن بنیاد مستضعفان اظهارنامه ای را به دانشگاه تهران 
ارســال کرد، بدین محتوا که چــون مالکیت پردیس به بنیاد 
واگذار شــده است باید نســبت به توافق و یا خرید اراضی 

اقدام های الزم از سوی دانشگاه تهران صورت بگیرد«.
وی با بیان اینکه دانشــگاه تهران در ایــن زمینه مراجعات 
زیادی داشــته که در نهایت به یک توافق اولیه با مدیریت 
جنوب شرق شهرستان های اســتان تهراِن بنیاد مستضعفان 
دست یافته اســت، گفت: »درست اســت که توافق اولیه 
انجام شده، هر چند این توافق پاسخگوی نیازهای علمی و 
پژوهشی پردیس ابوریحان به عنوان یک پردیس کشاورزی 
نیســت و این موضوع بارها به مســئوالن مدیریت جنوب 
شرق شهرســتان های اســتان تهراِن بنیاد مســتضعفان در 
مکاتبات اعالم شده است. کسی تردیدی ندارد که نیاز یک 
بخش آموزشــی و پژوهشــی را خودش تشخیص می دهد 
چون ســابقه فعالیت و قدمت فعالیت مبنای این نیاز است. 
اما برای اجرایی شــدن همین توافق نیز در دانشــگاه باید 
مســیر خاصی طی شــود، چون اموال بســیاری در مزرعه 
آموزشــی پردیس همانند چاه ها، دیوارهای احداثی و سایر 
ابنیه های دولتی قرار گرفته اند که قابلیت واگذاری ندارند و 
باید در مورد وضعیت آنها ســیر اداری مشخصی در سطح 
عالی دانشــگاه تهران و در نهایــت وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری گذرانده شــود تا در خصوص انتقال این اموال، 

تصمیم گیری های الزم صورت بگیرد«.
دکتر ایزدی با اشاره به اقدام ها و مکاتبات انجام شده از سوی 
دانشگاه تهران با مدیریت جنوب شرق شهرستان های استان 
تهراِن بنیاد مستضعفان جهت همکاری ها و اجرای توافق های 
فی مابین اظهار کرد : »در ۲6 خردادماه ســال جاری نامه ای به 

دکتر ایزدی: این پردیس، جایگاه ملی 
برجسته ای در علوم کشاورزی دارد و 

جزو دهک اول دانشکده های کشاورزی 
دانشگاه های کشور محسوب می شود 
و از حیث بین المللی نیز وسعت کار و 
قراردادهای آن با هفت کشور توسعه 

یافته بسیار قابل مالحظه است
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امضای رئیس دانشــگاه از طرف پردیس تهیه و به رئیس کل 
بنیاد مستضعفان ارسال شده است که بر اساس آن اعالم شد 
که حداقل زمیــن مورد نیاز مزرعه کشــاورزی پردیس 4۰ 
هکتار اســت و همه این مسائل در دست بررسی بوده است. 
حتی در ۲3 تیرماه نیز یعنی درســت در همان روزی که این 
اتفــاق افتاد، معاون اداری و مالی دانشــگاه نامه ای به رئیس 
بنیاد مســتضعفان با این موضوع که دانشــگاه تهران، جهت 
اجرایی شــدن تفاهم اولیه آماده است، ارسال کرد. همچنین 
در این نامه، درخواست پاسخ در خصوص 3۰ هکتار اراضی 
نیز عنوان شــد که در غیر این صــورت فعالیت این پردیس 

کشاورزی با تردید جدی مواجه خواهد شد«.
رئیس پردیس ابوریحان دانشــگاه تهران ادامه داد: »با توجه 
بــه مکاتبات و پیگیری های مکرر صــورت گرفته و تمایل 
دانشــگاه به اجرای تفاهم فی مابین، اما از مدیریت جنوب 
شرق شهرستان های اســتان تهراِن بنیاد مستضعفان در هفته 
دوم تیر ماه نامه ای دریافت شــد مبنی بر اینکه چون تاکنون 
تفاهمی بین طرفین به مرحله اجرا نرســیده است، لذا مبنا 
همان حکم سال ۱396 خواهد بود. باید گفت درست است 
که حکم اولیه دادگاه تملک اراضی را به بنیاد مســتضعفان 
داده، اما این حکم تبصره داشته و بیان شده در این خصوص 
توافق های الزم بین طرفین صورت بگیرد و نه اینکه اراضی 
به قهر تصاحب شــوند و حال اینکه مکاتبات و جلســات 
مکرر در خرداد و حتی در تیرماه برای اجرایی شــدن تفاهم 

صورت گرفته بود«.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح تصرف قهرآمیز 
اراضی پردیس ابوریحان توسط یگان حفاظتی مدیریت جنوب 
شرق شهرستان های استان تهراِن بنیاد مستضعفان مستضعفان 

پرداخت و خاطرنشان کرد: »متأسفانه، روز ۲3 تیرماه نزدیک 
به 5۰ نفر در قالب یگان های حفاظتی مدیریت جنوب شرق 
شهرســتان های استان تهراِن بنیاد مستضعفان، برای تصاحب 
قهری به مزرعه آموزشی و پژوهشی پردیس ابوریحان وارد 
شدند. الزم به ذکر است، در این مزرعه تعداد از دانشجویان 
ما به دلیل اینکه طرح های پژوهش خود را مِی گذرانند در آن 
روز حضور داشتند. همچنین بالغ بر 6۰۰ رأس از احشام در 
این مزرعه نگهداری می شــود. این اشخاص با استناد به نامه 
دادستان محترم شهرســتان پاکدشت که به حراست پردیس 
ارائه داده بودند درخواســت تخلیه کامل اراضی و پلمپ آن 

را داشتند«.
دکتــر ایزدی با عنوان اینکه دربــاره انتقال و تخلیه مزرعه، 
رایزنی صورت گرفت و آن عوامل متوجه شدند که جابه جایی 
احشــام در حال حاضر و به این سرعت امکان پذیر نیست، 
افزود: »بر این اســاس، یک مهلت دوازده روزه یک سویه 
برای انتقال این مجموعه داده شــد، در صورتی که توافقات 
اولیه ما با مدیریت جنوب شرق شهرستان های استان تهراِن 
بنیاد مســتضعفان بر این بود که مجموعه گاوداری و هسته 
اصلی پژوهشی مزرعه پایدار، پویا و در اختیار دانشگاه )۱۰ 
هکتار( باشد و در ضمن عالوه بر آن ۱۰ هکتار، حدود 3۰ 
هکتار دیگر را هم از بنیاد مطالبه کرده بودیم و این موضوع 
در دســت بررسی بود تا طی شرایطی با بنیاد همکاری های 
الزم را انجــام دهیم. به هر حال ایــن نیروها با مراجعه به 
پردیس ابوریحان مسئول مزرعه، عضو هیأت علمی دانشگاه 
و رئیس حراست مجموعه را مورد ضرب و شتم قرار دادند 
و توهین های مکرر به پرســنل خدوم و دانشجویان معدود 
حاضــر در صحنه کردند. در جایی که می تــوان با تعامل، 
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همکاری و برادرانه این موضوع را حل و فصل کرد، به واقع 
اتخاذ چنین رویکردی جای بسی تأسف دارد«.

رئیس پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با اظهار اینکه در حال 
حاضر مدیریت جنوب شرق شهرستان های استان تهراِن بنیاد 
مستضعفان با هیچ ارگانی در داخل شهرستان پاکدشت چنین 
برخوردی نکرده اســت، گفت : »اما برای ما جای سوال دارد 
که چرا در مورد دانشگاه تهران و پردیس ابوریحان این اقدام 
صورت گرفته است. البته چون ابالغ اجرای حکم دادگاه بود 
مــا تابع بودیم، هرچند که باور داریم دادگاه محترم بایســته 
بود به مالحظات دانشــگاه و نیازهــای او و تصرف قدیمی 
و نیز مأموریت دانشــگاه در منطقــه برابر قانون و همچنین 
قراردادهای معتبر اجاره میان دانشگاه و اوقاف توجه بیشتری 
می کرد. در حال حاضر پرســنل حفاظتی بنیاد در بخش های 
مختلــف پردیس حضور دارند که مــورد پذیرش در محیط 
دانشگاهی نمی تواند باشد. در مورد مزرعه آموزشی که قصد 
پلمپ آن را داشــتند، بعد از این اتفاق و با مذاکرات صورت 

گرفته فعاًل پذیرفتند نگهبان های ما هم بتوانند مســتقر شوند 
تا این سیســتم به فعالیت خود ادامه دهد. در مزرعه پردیس 
ابوریحان یکی از مهمتریــن پروژه های تولید بذر و اصالح 
بذر کشــور در حال اجرا است که از نظر رتبه علمی جایگاه 
ویژه ای دارد و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و دانشــگاه تهران فعالیــت می کند. ضمناً یکی از 
منحصربه فردترین گله های اصالح شــده کشور شامل نژاد 

زندی در این مجموعه نگهداری می شود«.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: »متأســفانه ایــن نیروهای 
مدیریت جنوب شــرق شهرستان های اســتان تهراِن بنیاد 
مســتضعفان با همان توان به مجتمع مسکونی ابوریحان که 
۱9۱ خانواده در آن اعم از دانشجویان، اعضای هیأت علمی 
و کارکنان ساکن هستند نیز مراجعه کردند و در همان موقع 

صورتجلســه ای را تدوین کردند که این مــکان را هم در 
اختیار گرفتند. البته در مجتمع مســکونی برخورد قهرآمیز 
صورت نگرفت، اما توهین های مکرر زبانی به پرســنل ما 
نسبت داده شد و باید بگویم این حادثه بسیار ناگواری بود 

که در تاریخ دانشگاه تهران اتفاق افتاد«.
دکتر ایزدی با تأکید بر اینکه در این قضیه نظر دانشــگاه و 
پردیس تالش برای تفاهم دوجانبه است، بیان کرد: »تالش 
ما بر پایداری مجموعه موفق علمی با رویکرد انتقال دانش 
و علم و فناوری و توسعه مراکز نوآور در منطقه شهرستان 
پاکدشت اســت و امیدوارم همه این اصل مهم را بپذیرند 
و در این جهت کمک کنند. درخواســت داریم مســئوالن 
عالی بنیاد مستضعفان تذکر ناصحانه ما را بپذیرند و جلوی 
این گونه اقدام ها را در منطقه بگیرند و با آنها برخورد جدی 
کنند. خواسته دیگر این است که دانشگاه در سطح کالن به 
این قضیه ورود جدی داشــته باشد و حمایت های حقوقی 

الزم در این زمینه انجام شود«.
رئیس پردیس ابوریحان دانشــگاه تهران در پایان ســخنان 
خود با اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره لزوم 
حفظ جایگاه مراکز آموزشی و یادآوری نام گذاری این سال 
به نام »حمایت از تولید و رفع موانع تولید« گفت: »اقدامات 
انجام شــده، بدون توجه به روند مذاکرات دانشگاه و بنیاد، 
ظاهراً حسب تقاضای مدیریت جنوب شرق شهرستان های 
استان تهراِن بنیاد مستضعفان بوده و بر خالف رویکرد مثبت 
موجود در ســطوح عالی مدیریتی بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی به نظر می رسد و انتظار می رود به گونه ای مساعدت 
شــود تا این خراب شدگی ها درست شــود. مدیرکل امور 
حقوقی دانشــگاه هم درخواست مذاکره و گفتگو همچون 
گذشته داشت که به نظر می رسد باید بدان توجه شود و از 

اقدامات شتاب زده جلوگیری شود.
متأســفانه این اتفاق ناگوار افتاد و من به عنوان یک شهروند 
و همــکار دانشــگاهی از تمام کســانی که بــه آنها هتک 
حرمت شــد پوزش می طلبم. تمام تالش خود را در سطح 
شهرســتان به صورت مکاتبه و مذاکره با مســئوالن انجام 
دادیم اما نتوانســتیم جلوی این اقدام را بگیریم. دانشــگاه 
تهران و شــخص ریاست دانشــگاه از همان ساعات اولیه 
نیز در ســطوح عالی این موضوع را دنبــال کردند که البته 
امیــدوارم با حمایت همه صاحبان اندیشــه و عالقه مندان، 
ادامــه حیات علمی پردیس ابوریحــان به عنوان یک قطب 
علمی آموزشــی مسیر باشــد و همچنان بتواند در منطقه و 

کشور به فعالیت های مثمر خود ادامه دهد«.

دکتر ایزدی: تالش ما بر پایداری 
مجموعه موفق علمی با رویکرد انتقال 
دانش و علم و فناوری و توسعه مراکز 
نوآور در منطقه شهرستان پاکدشت 

است و امیدوارم همه این اصل مهم را 
بپذیرند و در این جهت کمک کنند
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دکتر جواد فیض، استاد پردیس دانشــکده های فنی دانشگاه تهران، عضو وابسته گروه 
علوم مهندسی فرهنگســتان علوم و عضو منتخب اتحادیه آکادمی هنرها و علوم اروپا 
مدیترانه اســت. ایشان پیش از این افتخارات ارزشــمند دیگری را نیز کسب کرده اند 
که از جمله می توان به دریافت نشــان درجه یک پژوهش دانشگاه تهران، رتبه نخست 
جشنواره بین المللی خوارزمی، چهره درخشــان انجمن مهندسی برق ایران، جزو یک 
درصد دانشمندان برتر جهان بر اساس )ISI, JCR , Web of Science(، دریافت مدال 
نقره اینیشــتن از یونسکو، استاد نمونه کشوری از دانشگاه تهران، پژوهشگر پیشکسوت 
مهندسی برق از ســوی IEEE بخش ایران و استاد برجسته بنیاد نخبگان و مؤلف برتر 

بین المللی در مهندسی برق اشاره کرد.
از این رو لیال احمدی درباره آموزش و پژوهش در رشــته برق و کامپیوتر با دکتر جواد 
فیض، اســتاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، به گفت وگو 

پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

دکتر جواد فیض، استاد پردیس دانشکده های فنی:

منظور از اجرای برنامه های دکتری تربیت رهبرانی برای آموزش، 
مدیریت، سیاست گذاری و پژوهش است

پژوهش در مهندسی باید منجر به آفرینش فناوری هایی جهت بهبود زندگی بشر شود

 آقای دکتر، شما کتاب های زیادی در زمینه مهندسی 
کتاب  یک  ویژگی های  نوشته اید.  و  کرده  ترجمه  برق 
درسی مطلوب در آموزش مهندسی به ویژه مهندسی برق 
چیست و چگونه می توان یک کتاب را برای یادگیرنده در 

حوزه مهندسی جذاب کرد؟
برای تربیت مهندسان متخصص و باکفایت در رشته مهندسی 
برق باید بهترین کتاب ها در دســترس باشند. با وجود تعداد 
بســیار زیادی کتاب در این زمینه یافتن کتاب ایده آل بســیار 
دشــوار است. با این حال جســتجوی کتاب های نویسندگان 
مشــهور می تواند کار را آســان تر کند. در آغــاز باید کتاب 
درسی برای سطح آموزشی مناسب کارشناسی یا تحصیالت 
تکمیلی انتخاب شــود. عموماً برای این دو ســطح، کتاب با 

هدف گذاری های متفاوت تدوین می شوند.
در ابتدای شروع دوره مهندسی، درک رشته تحصیلی اهمیت 
زیــادی دارد و کتاب های درســی در این برهــه باید بتوانند 
دانشجوی تازه وارد را به خوبی راهنمایی کنند. ساختار ساده، 
منظم و منطقی کتاب ها اهمیت زیادی برای درک آسان مطالب 
آنها دارد. در سال های سوم به بعد کتاب ها حوزه های گسترده، 
ولی باریک تر و تخصصی تر را می پوشانند و انتظار می رود که با 
توجه به زمینه های اولیه به دست آمده، دانشجویان توانایی درک 

مطالب با جزئیات بیشتر و پیشرفته تر را پیدا کرده باشند. یک 
کتاب درسی خوب باید سرفصل های درس مورد نظر را تا حد 
ممکن بپوشاند، درک آن آسان باشد و حاوی کاربردهای عملی 

و نظری مورد نیاز باشد.
برای مفید بودن کتاب درســی برای دانشــجویان و اســتادان 
مواردی باید مــورد توجه قرار گیرند و کتاب درســی بدون 
توجه به این خصوصیات کامل نخواهد بود. بدیهی اســت که 
هدف از یک کتاب درسی آموزش موادی است که در کالس 
تدریس می شوند. هدف نویسنده یا مترجم کتاب هم برآوردن 
این نیاز اســت تا بتوان به کمک کتاب، دانش مورد نظر را به 
دانشجو ابالغ کرد. اگر فصول کتاب درست همان هایی باشند 
که تدریس می شوند، بسیار خوب خواهد بود. البته در مواقعی 
برخی از فصول کتاب بهتر تدوین می شوند و بعضی از فصول 
کاســتی هایی به همراه دارند. در این حالت کتاب های تکمیلی 
برای کامل کردن درس توصیه می شــوند. کتاب درسی باید از 
نظر زبان شناسی )ساختار، جمالت و کلمات مناسب( خوب 
تدوین شده باشد و در مواردی ویراستاری کتاب برای روانی آن 
ضروری است. عدم روانی متن کتاب انگیزه دانشجو به خواندن 

کتاب را کاهش می دهد.
مدرس غالباً بــه هنگام تدریس از مثال های بســیار خاص 
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بــه ایده های اندکی کلی تر حرکت می کنــد. وی این کار را 
به جای آنکه قواعد را یاد دهد و ســپس مثــال بزند انجام 
می دهد. مهمترین نکاتی که باید در ارزیابی یک کتاب برای 
ارائه خوب بررسی شــود بسترسازی است. کافی نیست که 
نویسنده یک دوجین مثال از چگونگی کار یک ساختار ارائه 
دهد، بلکه باید مثال ها برای دانشــجویان مفهوم و ملموس 

باشد تا به فهم مطالب کمک کنند.
کتاب باید به وضــوح هدف کل درس را دنبال کند و این امر 
در فهرســت کتاب تجلی پیدا می کند. حتی در برخی کتاب ها 
فهرســت مطالب هر فصل هم در ابتدای آن آورده می شود. به 
عالوه در یک کتاب خوب شــکل های درســت و واضح در 
محل های مناســب جای می گیرند. در انتهای هر فصل کتاب 
درســی باید تعدادی تمرین و مســائل متنوع اضافه شود. این 
مســائل تکمیلی اغلب از ساده به مشکل تنظیم می شود. انجام 

این تمرینات آموزش دانشجو را عمق می بخشد.
 

  برخی از استادان ضرورت ارزیابی مستمر دوره های 
و  فنی  مهندسی  دانشکده  در  دکترا  دوره  در  تحصیلی 
ارزیابی  این  آیا  داده اند.  قرار  تاکید  مورد  را  مهندسی 

مستمر انجام می شود؟
ابتدا الزم است مقصود از ارزیابی روشن شود تا ارزیابی مفید 
و کاملی انجام پذیرد. تدوین و سپس تداوم اجرای یک برنامه 
دکتری کیفی همواره چالشــی برای برنامه ریزان آموزشی بوده 
است. ارزیابی پیوسته برای شناختن موارد اصالحی ضروری 
اســت. بدین منظور باید پیرو فارغ التحصیلی اولین ســری از 

دانشجویان بازخورد آنان را برای اصالح برنامه جستجو کرد. به 
کمک این بازخوردها توان موارد زیر تجزیه و تحلیل می شوند:

۱. نیاز به همکاری و حمایت دقیق برنامه ریزان.
۲. سیاست های نوآورانه برای غلبه به کمبود احتمالی اعضای 

هیأت علمی.
3. نیاز به اصالح نحوه راهنمایی دانشجویان.

4. در آمیختن تجربه های ملی و بین المللی.
5. ارتقای دانشی و حرفه ای برنامه.

6. کنار آمدن با منابع محدود و یافتن راه های ممکن تامین منابع.
۷. مرور معیارهای ورودی ها و برنامه ها برای دستیابی به برآوردن 

نیازهای دانشجویان و بازار کار.
8. برقراری همکاری های ملی و بین المللی.

به طور کلی منظور از اجرای برنامه های دکتری تربیت رهبرانی 
برای آموزش، مدیریت، سیاست گذاری و پژوهش است.

مانند تمام برنامه های علمی، برنامه های دکتری نیاز به ارزیابی 
مســتمر دارند تا با پاالیش برنامه ها محتوای کیفی و خروجی 
آن بهبود یابد. بررســی معنادار خروجی های یک برنامه یکی 
از چالش برانگیزترین موضوعاتی اســت که در برابر استادان 
و مدیران در طراحی و اجرای برنامه های تحصیالت تکمیلی 
قرار دارد. بازخــورد فارغ التحصیالن و دریافت تجربیات آنان 
در ارزیابی برنامه ها و برنامه ریزی درست آتی کمک می کند و 
منجر به ارتقای برنامه ها می شود. سنجش بعدی تغییرات انجام 
شده روی برنامه ها ضرورت دارد تا تأثیر آنها مشخص شوند. 
چالش ها و فرصت ها تجربه شده در طی اجرای دوره، ورودی 

به فرایند اصالحات آینده خواهند بود.
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وقتــی یک برنامه دکتری طراحی می شــود عواملی مثل منابع 
محدود، تأمین بودجه، تجربه راهنمایی استاد باید مد نظر قرار 
گیرند. الزم است که درس های انتخابی متنوعی در دوره دکتری 
گنجانده شوند تا تحصیل کرده هایی تربیت شوند که نقش های 

متفاوتی در آینده ایفا کنند.
همواره نیاز به بازرسی محتوای درسی دوره ها و تعیین معیارهای 
ورود مناسب برای داوطلبان وجود دارد. داوطلبان باید عالیق 
پژوهشــی خود را ارائه دهند تا انطباق آنها با تجربه پژوهشی 
استادان بررســی شــود و این به عنوان معیاری برای پذیرش 
دانشجو به حساب آید. الزم اســت استادانی که در دوره های 
دکتری فعالیت می کنند آموزش ببینند تا نقش استاد راهنما را 
به طور مؤثر ایفا کنند. مدیران دانشــگاه باید بار اعضای هیأت 
علمی با تخصص های متنوع و فعــال در دوره های دکتری را 
مدنظر قرار دهند تا اعضای هیأت فرصت یابند به طور مستمر 
منابع آموزشــی را به نحوی اصالح کنند که خروجی برنامه ها 
کیفیت مطلوبی پیدا کننــد. موضوعات اخیر در مورد آموزش 
دوره دکتری بازه تغییرات گسترده ای از لحاظ محتوا و تأثیرات 

بــر روی پژوهش و یادگیری تحقیق را دربرمی گیرد. مدل های 
ســنتی دکتری با تقاضاهای جدید مورد چالش قرار گرفته و 
درجه دکتری را تحت فشار قرار داده است که آنها را می توان به 

صورت زیر خالصه کرد:
• دولت، صنعــت و جامعه به عنوان بهره برداران خروجی های 
پژوهش، خواستار توجه نزدیک تر کارهای تحقیقاتی به مسائل 

ایجادشده در زندگی روزمره هستند.
• به رشته های چند زمینه ای به عنوان پژوهش هایی که زاینده ترین 

نوآوری و کشف را در پی دارند تاکید فراوان شده است.
• تکه ســازی موضوعات پژوهشــی در ســاختارهای علمی 
دانشگاه ها مرســوم شــده و این امر همکاری دیسیپلین های 

مختلف را می طلبد.
• امروزه با افزایش ســرعت، توزیع، تولیــد و نوآوری دانش، 

افزایش فعالیت پژوهشــی بخش خارج دانشــگاهی و تنوع 
بیشتر دانش و تخصص فرایندهای سنتی دانشگاهی به چالش 

کشیده اند.
• نقش های جدیدی برای دانشگاهیان، خبرگان و روشنفکران 
مطرح شــده که برگرفته از ایده های کارآفرینی، کار بر اساس 

اطالعات، فرهیختگی ملی و دفاع از علم و پژوهش هستند.
• بحث بــر روی رویارویی الگوها و روش ها فشــار هایی را 
به برخی از رشــته ها وارد ساخته که باعث پیچیدگی ساختار 

دوره های دکتری شده است.
• توجه هــا به خروجی هــای دوره پژوهــش دکتری تمرکز 
گسترده ای بر روی توسعه مهارت های عام یا قابل انتقال ایجاد 

کرده است.
مــوارد فوق مالحظات مهمی در طراحــی برنامه های دکتری 
هستند و پاســخ گویی بدان ها برای ارزیابی دوره های دکتری 
و دســتیابی به اهداف پیش رو ضــرورت دارد. این به معنای 

موشکافی فکورانه دوره های دکتری تلقی می شود.
ارزیابی مستمر دوره های دکتری دانشگاه ها نیاز به تغییرات را 
آشکار می سازد. برای این ارزیابی باید به سواالت زیر پاسخ داد:
۱. اهداف، محتوا و تجربه های آموزشی کدامند؟ تا به اجرای 
برنامه های پژوهش دکتری در رشته های خاص اولویت داده 

شود.
۲. آیا در هر موضوع پژوهــش، اجماعی در مورد این اهداف 
و انواع برنامه های در دســترس وجود دارد؟ اگر پاســخ منفی 
است آیا تغییرات سیستماتیک در اهداف و برنامه ها وجوددارد 
که نظرات قابل توجهی برای آموزش پژوهش در آن رشــته را 

منعکس سازند؟
3. چگونه اهداف و برنامه های یادگیری پژوهش در رشته های 
خاص با نیازهای دانشــجویان و دیگر طرف های عالقه مند به 

پژوهش در آن رشته ها انطباق دارد؟
حال باید دید که آیا ارزیابی مستمر دوره های تحصیلی در دوره 
دکتــرا با عنایت به نکات فوق انجام می گیرد؟ اگر این ارزیابی 
به نوعی دیگر صورت می گیرد آنها بر چه اساســی استوارند؟ 
این ارزیابی ها چگونه به گروه های آموزشی منعکس می شوند؟ 
عمکرد گروه ها دراعمال اصالحات چگونه بررسی می شود؟ آیا 
برآوردی وجود دارد که در رشته هایی که سال هاست دوره های 
دکتری را اجرا می کنند ارزیابی ســالیان دراز به کجا انجامیده 

است.
 

سخن  پژوهش  اهمیت  درباره  همواره  شما    
گفته اید، وضعیت پژوهش در رشته مهندسی برق را 

مدل های سنتی دکتری با تقاضاهای 
جدید مورد چالش قرار گرفته و درجه 
دکتری را تحت فشار قرار داده است

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 130 / خرداد و تیر 1400

4۰



چگونه می بینید؟
مهندسی برق شاخه ای از مهندسی است که از انرژی الکتریکی 
استفاده می کند. مهندسی برق روی سیستم های تولید و انتقال 
جریان های الکتریکی بزرگ و تبدیل آن ها به شکل های دیگر 
انرژی مثل حرکت مکانیکی تمرکز دارد. مهندسی الکترونیک 
و مخابرات بــه جریان های الکتریکی کم انــرژی مربوطند تا 
پردازش و تبادل اطالعات را انجام دهند. پژوهش در مهندسی 
برق مجموعه متنوعی از موضوعات علمی و کاربردی را شامل 
می شود که می توانند به گروه هایی تقسیم شوند که همپوشانی 

و تداخل دارند.
به طور کلی پژوهش نقش مهمی در کشف روش ها و اطمینان 
از به کارگیری آنها به بهترین نحو دارد. تحقیق همچنین می تواند 
پاسخ مجهوالت را بیابد و خالءهای دانش و تغییر روش کار 

حرفه ها را پر کند.
پژوهش های مهندســی به توســعه یا طراحی محصوالت و 
فنــاوری جدید کمک می کنند. آنهــا فرایندهای فنی موجود، 
ماشین ها و سیســتم ها را اصالح کرده و فناوری های جدید و 
نوآورانه می آفرینند. اجرای نتایج تحقیقات و آفرینش دانش های 
جدید در مهندسی، زندگی بشر را روز به روز ارتقای بیشتری 

می بخشد.
هدف اصلی از پژوهش اطالع دهــی، عمل، جمع آوری دلیل 
و شــاهد برای نظریه ها، و سهیم شــدن در توســعه دانش در 
مهندسی برق است. تحقیق و دالیل زیاد انجام آن نه فقط برای 
دانشجویان و پژوهشگران، بلکه تمام جامعه اهمیت دارد. برای 
آنانی که همواره عالقه به یادگیری دارند )حتی اگر عضو یک 

انستیتوی تحقیقاتی هم نباشند( هدایت تحقیقات نه تنها مهم، 
بلکه ضروری است.

به دالیل زیر تحقیقات الزم و ارزشمند هستند:
۱.  ایجاد ابزاری برای کسب دانش و تسهیل یادگیری.

۲. وسیله ای برای درک نظرات و افزایش آگاهی عمومی.
3. روشن کردن موارد نادرست و تأیید موارد صحیح.

4. اعتماد به مطالعه، نوشتن، تحلیل و تسهیم.
5. ارتقای اطالعات ارزشمند موجود.

6. ارتقای قدرت انسان و ممارست ذهنی وی.
اصوالً تحقیق فرایندی فکری و ذهنی اســت که کمک می کند 

یک پدیده معین یا یک موضوع بر اساس عالیق شخصی، 
علمی و یا حقوقی بررسی شود. برای انجام این کار روش ها و 

ابزار متفاوتی وجود دارد.
معیارهای فوق در غالــب موارد مدنظر اکثر محققان از جمله 
پژوهشگران مهندســی برق است. پژوهش های مهندسی برق 
درصورتی کــه ارتباطات بین المللی قوت بگیــرد به مراتب 
ارتقای بیشــتری خواهند یافت. این امربه تعامل کشور با سایر 
کشورهای جهان به ویژه کشور های پیشرفته و صاحب فناوری 
بستگی دارد. این امر باعث خواهد شد که پژوهشگران کشور 
ضمن همکاری های مســتمر با پژوهشــگران سایر کشورها 
سخت افزارهای مورد نیاز برای تحقیقات خود را به آسانی تهیه 
کنند و بتوانند پژوهش هایی وسیع تر در سطح جهانی انجام دهند.

 
  به نظر می رسد پژوهش هایی که در این رشته انجام 

شده کمتر کاربردی شده اند دلیل را چه می دانید؟
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به نظر می رســد که بخشــی از تحقیقات در دانشــگاه ها و 
مؤسسه های پژوهشی به مقاالتی منجر می شود که ارتباط عملی 
محدودی دارند و در مواردی هم تالشــی برای اجرایی کردن 
آنها صورت نمی گیرد. شاید بسیاری از مقاالت تحقیقاتی صرفًا 
به خاطر انتشار آنهاست. به عنوان مثال در مهندسی برق قدرت 
برخی از روش هایی که توســط محققان مطرح شده اند دوراز 
اجرای عملی هستند و این سوال را پیش می آورد که چرا چنین 
پژوهشی هایی باید ادامه یابد؟ شاید تأمین امنیت این شاخه از 
مهندسی برق بیش از شاخه های دیگر اهمیت داشته باشد، زیرا 
تأمین برق جامعه وابســته به امنیت شبکه قدرت است. با این 

وجود در مواردی تضمین امنیت نادیده گرفته می شود.
همچنین بررســی تعداد زیادی از مقاالت پردازش سیگنال و 
تئوری کنترل هم نشان می دهد که بعضی از این مقاالت کاماًل 
ریاضی و اثباتی هستند. روش های مطرح شده در آنها بسیار جنبه 
ریاضی دارند و در ضمن دارای استحکام و ضمانت ایمنی بسیار 
محدودی هســتند. مثاًل چندان مشخص نیست که تا چه حد 

روش های مطرح شده کاربرد واقعی در خودروها یا تلفن های 
همراه دارند. از نظر عده ای امروزه »اجرا« یعنی فقط انجام یک 

شبیه سازی MATLAB و ارائه تعدادی معادله و نمودار.
پس این سوال درســت است که چرا تنها تعداد اندکی از این 
موارد بسیار نظری استفاده می کنند. شاید یکی از دالیل این باشد 
که اغلب این نتایج تحقیقاتی مملواز فرضیاتی هســتند تا حل 
مســاله را ممکن سازند. به عالوه بیشتر مقاالت از ذکر اجرای 
عملی الگوریتم ها طفره می روند. پس مشــخص نیست که آیا 

واقعاً می توان از نتایج این تحقیقات بهره برد یا خیر.
پژوهش در مهندسی سرانجام باید منجر به آفرینش فناوری هایی 
شوند که زندگی بشر را بهبود بخشند. محققان باید تالش کنند 
تا فاصله پژوهش مهندسی مدرن بسیار نظری و بسیار ریاضی و 
اجرای عملی نتایج تحقیق را کوتاه کنند. پژوهش مهندسی بدون 

کاربرد عملی محاسن چندانی ندارد.
علم نیمه، کاربردی هم شــاید هدر دادن منابع تلقی شود. اگر 
نتایج تحقیق را بیاراییم تا کاربردی جلوه کنند، علم زیان خواهد 
دید. این بدان معنا نیســت که پژوهش بنیادی بی معنی است. 
داشتن یک مدل انتزاعی برای موارد »دور از دسترس« می تواند 
مفید باشد. شخص می تواند آن را مطالعه کند و در آینده موانع 
را رفع کند و آن را آماده به کارگیری در تحقیقات کاربردی کند، 
اما ظاهراً مدل های کاربردی وجود دارند که توجه غیرضروری 
زیادی را به خود جلب کرده اند. آنها یا بســیار ساده شده اند تا 
کاماًل قابل درک شوند. ازاین رو باید به دنبال مدل های واقعی تر 
رفت یا فرضیات کاماًل غیرواقعی به کار بسته اند که اجازه دهند 

روشی اعمال شود که به طریق دیگر غیرعملی است.
درهــر دو حال این مدل ها در جامعــه علمی باقی می مانند و 
رسوب می کنند. از طرفی در جهان به حد کافی داور وجود دارد 
که با تأیید آنان مقاله حاصل انتشار یابد. پژوهش بنیادی مفید 
اســت، اما به هر حال باید از بنا کردن »مدل های کاربردی« که 

کاربردی ندارند آگاه باشید.
عــده ای هم در تحقیقات خود وانمود می کنند که یک گروه از 
مســائل را حل کرده اند و این در حالی است که شواهد بسیار 
اندکی وجود دارد که آنان واقعاً ورای آنچه مقاله نشان داده انجام 
داده اند. مثــاًل در الگوریتم های به کاررفته در مخابرات موبایل 
دشواراســت درک کنیم که چگونه افراد با تلفن همراه خود به 

خوبی الگوریتم را یادمی گیرند.
با ایــن حال قضاوت در مورد قابلیت عملی روش ها بســیار 
  (Michael Stonebraker) غلوآمیز است. میشل استون بریکر
به عنوان برنده جایزه دانشــمند کامپیوتر معتقد است که نقطه 
مطلوب برای پژوهش کاربردی-علمی آن است که ده سال بعد 
به طور گسترده اجرایی شــود. اگر خود را به مواردی محدود 
سازیم که فقط باید امروز از آن بهره ببریم، اساساً در مطرح کردن 
توســعه های جدید شکست خواهیم خورد. این موردی است 
که حداقل پژوهش علمی راازموارد دیگر نوآوری مثل استارت 
آپ ها یا R&Dهــای صنعت متمایز می کند. در ضمن اگر در 
حال حاضر کار پژوهشــی شــما تأثیر فوری ندارد و این امر 
شــما را پریشان می کند از خود سوال کنید که آیا نباید شما به 

رضایت مندی فراتر از یک استارآپ آزمایشگاه صنعتی برسید.

  دانشگاه های صنعتی برای نزدیک شدن بیشتر به 
باید  صنعت و کاربردی تر کردن دوره ها چه تمهیداتی 

بیندیشند. توصیه شما چیست؟
ما در جهانی بسیار رقابتی و متغیر زندگی می کنیم. چنین محیط 

عده ای هم در تحقیقات خود وانمود 
می کنند که یک گروه از مسائل را حل 

کرده اند و این در حالی است که شواهد 
بسیار اندکی وجود دارد که آنان واقعاً 
ورای آنچه مقاله نشان داده انجام 

داده اند
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رقابتی ســازمان هایی می طلبد که نوآورانه و آرام محصوالت 
و خدمــات جدیدی بیافریننــد و به تقاضاهــای روزافزون 
مصرف کنندگان پاسخ مناسب بدهند. یک موضوع نافذ به عنوان 
وســیله الزام آور برای غلبه بر چالش های سازمان ها، همکاری 
اســت. به عالوه، تأثیر انقالب دیجیتال در ســطح شخصی و 
ســازمانی در حال تغییر دادن مفاهیم اقتصــاد اجتماعی و راه 
درون یابی و همکاری میان افراد و تشــکیالت اقتصادی است. 
با وجود آنکه نیاز به همکاری و مزایای آن درک شــده است 
هنوز سازمان های زیادی تشویق و برقراری همکاری را دشوار 
می بینند. تالش های شــتابان زیادی برای تشویق به همکاری 
وجود دارد و انواع متعددی از اشکال همکاری مطرح هستند. با 
این حال هنوز برای سازمان ها، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها 
مشــخص کردن بهترین روش های همکاری پایدار و مستمر 
امری چالشــی است تا بتوان آنها را تعقیب کرد. از این رو نیاز 
روزافزونی به ارائه برخی روش ها و اصول حس می شــود تا 
همکاری شروع، اجرا و موفق شود. پس برای بهبود همکاری 

دانشگاه و صنعت چهارچوب منسجمی الزم است.
دانشــگاه ها باید افرادی با مهارت های شبکه ای و مدیریتی را 
جلب کنند تا آنان به جلب شــرکای صنعتی اهتمام ورزند. از 
سوی دیگر جذب هیأت های علمی با زمینه صنعتی این مزیت 
را دارد که غالباً آنان عالقه مندترند که مرزهای دانشگاه و صنعت 
را درنوردند و با افرادی ورای تخصص خود شــبکه پژوهشی 
مناسبی ایجاد کنند. الزم است دانشگاه ها مأموریت های خودرا 
بازتعریف کنند و همکاری با صنعت را بخش مهمی از نقش 
پژوهش دانشگاه ها تلقی کنند. مدیریت دانشگاه ها باید در پی 

رفع موانع همکاری دانشگاه و صنعت باشد و بر روی موفقیت 
این همکاری تاکید کند.

دانشــگاه ها اهمیت سیاســت گذاری برای همکاری پایدار با 
صنعت را به خوبــی درک کرده اند. برای غلبه به برخی موانع 

چهار هدف زیرقابل توصیه است:
۱. توسعه بلندمدت منابع R&D علمی مربوط به صنعت.

۲. اصالح ساختاری ارتباط دانشگاه و صنعت.
3. کاهش اثرات منفی تقابل.

4. حل برخوردهای ســازمانی و پرکردن خالءهای موجود در 
مرز بین دانشگاه و صنعت.

در طوالنی مدت، موفقیت این سیاســت گذاری بســتگی به 
هم راستایی آن با سیستم علمی دارد. با همکاری میان مؤسسات 
و توسعه یک سیاست مشترک می توان به این موفقیت دست 
یافت. بــا این همکاری برخوردهای عالیــق هیأت علمی و 
سازمان ها آشکار می شوند و دانشگاه ها باید تالش کنند تا تقابل 
عالقه و تعهد افراد و مؤسسات را محدود سازند. بدین ترتیب 
که استادانه و با اصالح سیاست ها، به خصوصیات در حال تغییر 
محیط تحقیق دست یابند. با این حال، ضروری است دولت ها 
با تنظیم راهنما دانشگاه ها را از طی طریق مستقل برحذر دارند.

تعهد قوی صنعت منجر به عالقه پیوســته به پروژه در مراحل 
اجرای آن می شود. نتایج خوب حاصل از پروژه می تواند یک 
عامل مهم برای تشویق همکاری موفقیت  آمیز بعدی شود. انتظار 
می رود این امر به شرکت وسیع پرسنل صنعت در امر پژوهش 
بــرای موارد موردنیاز صنعت شــود و آنان را به تعقیب نتایج 

تحقیق عالقه مند سازد.
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تعریف پروژه های مشارکتی با صنعت عماًل بسیار مفید است. 
اعتماد شــریک صنعتی به تجربه تیم علمــی و عالقه زیاد به 
مشارکت در بهره برداری از دستاوردهای پروژه عوامل قاطعی 
برای موفقیت همکاری خواهد بود. این عوامل تعهد شــریک 
صنعتی را به دنبال دارد. این یعنی صنعت اهمیت برابری دارد و 
دانشگاه ها و صنایع اجزای تکمیل کننده برای یک سرمایه گذاری 

مشترک موفق است.
ظرفیت جذبی شاخصه ای است که در انتقال فناوری موفق و 
فعالیت های مشارکتی پایدار سهیم اند. برای انتقال موفق جذب 
کامل پژوهش و تبدیل آن به محصوالت بازارمحور، شــرکای 
صنعتی باید قابلیت درونی داشته باشند. با حضور پرسنل صنعتی 
که تجربه پژوهش منطبق با دانشگاه داشته باشند کار را آسان تر 

می کند.
چشم انداز دیگر برای تالش در همکاری مؤثر، تعیین انتخاب 
مساله، کار تیمی، مدیریت فرایند و انتشار اطالعات به عنوان اجزای 
کلیدی در بنای مؤثر رابطه های بین دانشگاه ها و شرکت هاست. 

خود فرایند همکاری دانشگاه و صنعت مطرح کردن کارهایی 
است که باید از آغاز فرایند همکاری تا تحویل نتایج ادامه یابد. 
آنها اساســاً همکاری را از نظر »حل مساله« به عنوان محرک 
اصلی نگاه می کنند ولو آنکه آنهــا معیارهایی را برای غلبه به 

برخی موانع مشترک مثل انتشار اطالعات پیشنهاد می کنند.
»بســت های مرزی« بــه عنوان عوامل کلیــدی در برقراری و 
پایدارســازی روابط تلقی می شــوند. یکی از موارد مطرح در 
پروژه ها مساله حق مالکیت است. ایده های اصلی برای غلبه به 
موانعی که ممکن است پیش آید معین کردن یک میانجی است. 
این میانجی پایش، مدیریت و اداره پروژه را انجام می دهد. یک 
میانجی قوی در ارزش یک پروژه دانشــگاهی تحت حمایت 

صنعتی تأثیر بسیاری دارند.
مشــارکت مراکز پژوهش دانشــگاهی و شرکت های صنعتی 

نشان می دهد که ارتباط اجتماعی، انتقال فناوری مرکز پژوهش 
دانشگاهی، سیاست های مالکیت فکری، اعتماد، ارتباط فناورانه 
و قابلیت فناورانه باعث سهولت قابل توجه انتقال دانش می شود. 
این روابط هم چنین تحت تأثیر نوع دانشــی اســت که انتقال 

می یابد و اینکه آیا این انتقال صریح است یا ضمنی.
یه طور کلی مذاکرات در مورد مالکیت فکری کار دشــواری 
برای شکل دادن ارتباط دانشگاه و صنعت است. اساساً ضروری 
است که به کمک قانون حقوق مالکیت فکری به موانع موجود 
فائق آئیم. راه های غلبه به چنین مشــکالتی عبارتند از ایجاد 
چهارچوبی برای تشریک مساعی در همکاری های دانشگاه و 
صنعت؛ ذکر قید انحصار همکاری در قراردادها، قیود اطالعاتی 
حداقل، یکپارچگی همکاری در سازمان های شریک و منظور 
کردن یک میانجی برای رفع اختالف احتمالی. دانشگاه ها باید 
تشــویق شوند که سیاست هایشــان در مورد انتقال فناوری و 
حقوق مالکیت فکری را مورد تجدید نظر قرار دهند. هدف آنان 
باید ایجاد راهنماهای قابل اجرا و مشارکتی برای محدود کردن 

افشای نتایج باشد.
درک ماهیــت شــرکای صنعتی نیــز از عوامل مــورد توجه 
پژوهشگران دانشگاه هاست، زیرا ماهیت مطلوب آنان می تواند 

در به ثمر رساندن پروژه ها تأثیرات مثبت به جا گذارد.
سرمایه های اجتماعی که شــامل اعتبار، وظایف متقابل، درک 
مشــترک، دسترســی به اطالعــات و فرصت هاســت نقش 
تعیین کننده در شکل دادن و موفقیت همکاری ها ایفا می کنند. 
ســرمایه اجتماعی را می توان به دو جز تقسیم کرد: اول خود 
رابطه اجتماعی که اجازه می دهد افراد به منابع انجمن های خود 
دسترســی پیدا کنند. دوم میزان و کیفیت منابع مورد دسترس. 
تعهد ســازمانی و قابلیت دسترسی به منابع از طریق شبکه ها 
به عنوان پیش نیاز تأثیر متقابل دانشگاه، صنعت تلقی می شود. 
سیاست گذاری ها با تمرکز برروی عبور از مرز دانشگاه و صنعت 
و قابلیت تحرک مورد نیاز می تواند محرکی برای همکاری بهتر 

باشد.
ارتباط دانشگاه و صنعت مساله پیچیده ای است. برای اینکه منافع 
چنین ارتباطی در اجتماع وســیع تری پخش شود و مداخالت 
متنوعی الزم اســت تا راه حل ها به دســت آیند. موانع موجود 
در این ارتباط به رفتار و سیاســت افراد و نیز سازمان بستگی 
دارد. از این میان موانع رفتاری مانند موضوع اعتماد و ذهنیت 
چالشی ترند. با این وصف، دانشگاه ها می توانند معیارهایی برای 
غلبه به برخی موانع تعیین کنند تا همکاری موفقیت آمیز برقرار و 
پایدار شود. در زیر معیارهایی با تمرکز بر روی نقش دانشگاه ها 

برای افزایش همکاری تشریح شده اند:

درک ماهیت شرکای صنعتی نیز 
از عوامل مورد توجه پژوهشگران 

دانشگاه هاست، زیرا ماهیت مطلوب 
آنان می تواند در به ثمر رساندن 
پروژه ها تأثیرات مثبت به جا گذارد
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۱. نقش پویای دانشــگاه ها: الزم است دانشگاه ها نقشی پویا 
در تجاری سازی نتایج تحقیق ایفا کنند. ضروری است که آنان 
قابلیت کاربردی پژوهــش برای صنعت با محتوای مربوطه و 
ارتقای دســتاوردهای تحقیق را نمایش دهند. قبل از این الزم 
اســت آنان درک بهتری از ملزومات تجارت و کاربران اطراف 
خود به دست آورند. این موارد به دانشگاه ها کمک خواهد کرد 

تا باهم راستایی اهداف پژوهش تاثیربیشترمالحظه شود.
۲. سکوی همکاری: برای رویت پذیری پژوهش دانشگاه، الزم 
اســت سکویی ایجاد شود تا مردم بتوانند با ارتباطی روشن به 
بحث ایده ها و دست آوردها بپردازند. امروزه سکوهای دیجیتالی 
مورد بهره برداری قرار گرفته اند و باید بر روی فراهم کردن وسیله 
برخط برای تسهیم ایده آل ها و کار باهم تاکید بیشتری شود. این 
کار می تواند با یک سیاست گذاری دانشگاهی مردم را تشویق به 

ارتباط شبکه ای کند.
3. مهارت های کارآفرینی برای تحرک بخشیدن به پژوهش: 
الزم است محققان برای شبکه سازی تالش کرده و پژوهش های 
خود را ارتقا دهند. ضروری اســت که دانشــگاه ها افرادی با 
خصوصیات کارآفرینــی را به کار گیرند که هدفشــان ایجاد 
پیوندهای الزم باشد. پس دانشگاه ها باید افراد علمی قابل را به 
کار گیرند که تحقیق و اهمیت آن را به خوبی درک کنند و بتوانند 
با زبان تجار و بازار صحبت کنند. یک راه رسیدن به این هدف 
سرمایه گذاری بر روی دانشجویان تحصیالت تکمیلی پسادکتری 
است، زیرا آنان صاحب تجربیات الزم هستند و اغلب از راه های 

علمی استاندارد وسیع تر برای مسیرهای شغلی استفاده می کنند.
4. اطــالع از محصول / تجارت: اطالع از محصول واقعی و 

محیط های به کارگیری آنها منجر به افزایش ارتباط پژوهشگران 
و صنعت می شود. این امر همچنین چشم انداز پژوهشگران را 

در مورد کارشان وسعت می بخشد.
5. آموزش: الزم است محققان ورای محدوده دستاورد پژوهشی 
خود برای انتشار گسترده آن هم آموزش ببینند تا در مورد کاربرد 
پژوهش خود در دنیای واقعی فکر کنند. پژوهشگران با قراردادن 
تحقیق خود در موضع کاریرد صنعتی باعث تأثیرگذاری زیاد آن 

می شوند.
6. ارتباط هــای دیگر: دانشــگاه ها باید ارتبــاط با انجمن 
فارغ التحصیالن را برقرار کنند و پیشرفت های ارتباط با صنعت 
را با آنان در میان گذارند. رابطه خوب و پیوســته با انجمن ها 
می تواند در افزایش پایبندی صنعت و حمایت مالی آنان تأثیر 

وسیعی داشته باشد
 

برای جهت گیری  در کشور  مهندسی  علوم  اهمیت   
آینده چیست؟

گسترش وسیع مرزهای دانش بشری و پیشرفت های فناورانه 
منجر به زندگی پرمعناتر، پاک تر و سالم تر انسان شده است. از 
این رو امروزه تحلیل فناوری های رو به رشد از نظر به کارگیری 
آنهــا در اقتصاد، جامعه و تجارت امری مهم تلقی می شــود. 
فناوری و جامعه درهم تنیده شده اند و ابزارها و به کارگیری آنها 
گسترش یافته اند. امروزه این امر را هرکسی در زندگی روزمره 
خود احساس می کند. یک مساله عمده بازبینی جهت گیری های 
فرض های اصلی در فناوری اســت. درارزیابی فناوری مفهوم 
سیاست محور نوآورانه پدیدار شــده و به پژوهش و نوآوری 
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پاسخگو)RRI( موسوم شده است RRI یعنی شفافیت و فرایند 
تعاملی تا نقش آفرینان جامعه و نوآوران به هر مسأله ای از دید 
اخالقی، پایداری و مطلوبیت اجتماعی بنگرند. با چنین دیدگاهی 
باید فرایندهای نوآورانه و محصوالت قابل پذیرش بازار و در 
عین حال اخالق مدار ارائه شــوند. با این کار موضع درســت 
پیشرفت های علمی و فنی در جامعه تثبیت می شود. الزم است 
که تحقیق و نوآوری در وضعیت باز و شــفاف طراحی و اجرا 
شود تا جامعه وسیع تری شانس دریافت نتایج آن را داشته باشد.
تصور نمی شود که ارزیابی جهت گیری آینده فناوری کاماًل نوع 
جدیدی از ارزیابی فناوری باشد. خصوصیات اصلی ارزشیابی 

فناوری آینده محور عبارتند از:
۱. تجدید جهت گیری از ارزشیابی مخاطره ای به سمت ارزیابی 

سازمان دهی نوآورانه.
۲. تجمیع با پژوهش پاسخگو و برنامه نوآورانه.

3. روش متکــی به کیفیت و ابزارهــای معمول ابتکاری برای 
مطالعات دوراندیشانه.

  شما در سال ۲01۹ به عنوان عضو آکادمی هنرها و 
علوم اروپا-مدیترانه انتخاب شدید. این آکادمی به انجام 
در  فناوری  هنر  علم  بنیادی  مفاهیم  و  علمی  طرح های 
جهان می پردازد. نظر شما درباره ایجاد مرکز ارتباطات 
علمی و پژوهشی در سطح ملی به عنوان یک راه کار برای 

توزیع درست و حرکت علمی چیست؟
در کشــور فرهنگستان های علوم، پزشکی، هنر و ادب فارسی 
وجود دارند و به نظر نمی رسد لزومی به ایجاد مراکز ارتباطات 
علمی و پژوهشــی بیشتر در ســطح ملی وجود داشته باشد. 
این فرهنگســتان ها دارای اساســنامه ها، آئین نامه ها و اهداف 
تعریف شده ای هستند که فعالیت بر اساس آنها می تواند راه کارهای 
مناسبی برای توزیع درست و حرکت علمی کشور فراهم سازد. 
مشکل اساسی عدم توجه جامعه و دولت ها به به کارگیری این 

توانمندی ها و توصیه های فرهنگستان هاست. تعداد قابل توجهی 
از استادان و دانشمندان کشور در این فرهنگستان ها عضوند و 
می توانند به عنوان مغز متفکر در خدمت جامعه و دولت قرار 
گیرند و به عنوان مشــاورانی قوی، عالم و بی طرف به کمک 
برنامه ریزان بیایند. با این روش برنامه های درازمدت کشور غنای 

علمی و کارشناسی بسیار خوبی پیدا خواهند کرد.
در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، چین و روسیه فرهنگستان ها 
به عنوان مراکزی با واالترین اثرگذاری، به دولت ها در برنامه ریزی 
و آینده کاوی کمک شــایان توجهی می کنند و مشاوران علمی 
رؤسای جمهور از میان اعضای فرهنگستان ها برگزیده می شوند. 
چنین رویه ای باید در کشورمان نیز معمول شود و فرهنگستان ها 

نقش تعیین کننده خود را ایفا کنند.
 

  سطح رشته مهندسی برق در کشور را نسبت به سایر 
کشورها چگونه ارزیابی می کنید؟

رشته مهندسی برق یکی از مهم ترین رشته های دانشگاهی است 
و اولین انتخاب نفرات برتر کنکور سراسری در سال های متمادی 
بوده است که این هم کاربردی بوده و هم یک فرصت طالیی 
را ایجاد می کند. این رشته مهم یکی از پرطرفدارترین رشته ها 
در 3۰ ســال اخیر توانسته است برجسته ترین استعدادها را به 
خود جذب کند. این به نوبه خود باعث ارتقای سطح علمی و 
پژوهشی و اعتبار روز افزون دانشگاه های ایران در جهان شده 
است. بر اساس آمار پرجمعیت ترین رشته علمی درایران رشته 
مهندسی برق است و از این ظرفیت باید به خوبی استفاده شود.
خوشــبختانه سطح رشته مهندســی برق در کشور به ویژه در 
دانشگاه های مهم بســیار مطلوب است. اعضای هیأت علمی 
اکثراً سطح علمی بســیار خوبی دارند و از کتب درسی به روز 
جهانی استفاده می کنند. دروس و سرفصل آنها در فواصل زمانی 
مشخصی بررسی و تغییرات الزم در آنها صورت می گیرد. جای 
خوشحالی است که فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور در ادامه 
تحصیل در دانشگاه های مختلف و معتبر جهان بسیار موفق بوده 
و هستند و این نشان می دهد که آنان دارای پایه تحصیلی بسیار 

قوی و در سطح بین المللی هستند.
بر اساس رتبه بندی سایمگو، ایران در سال ۲۰۱۷ به مقام نخست 
تولیدات علمی در رشته مهندسی برق و الکترونیک در سطح 
کشورهای آسیای غربی رسیده است. کشورهای ترکیه، عربستان 
سعودی، مصر، رژیم صهیونیستی، امارات متحده عربی، قطر، 
عــراق، اردن، لبنان، عمان، کویت، یمن، ســوریه و بحرین به 

ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
دانشــگاه های تراز اول کشــور از قابلیت علمی و مغزافزاری 

بر اساس رتبه بندی سایمگو، ایران در 
سال ۲01۷ به مقام نخست تولیدات 

علمی در رشته مهندسی برق و 
الکترونیک در سطح کشورهای آسیای 

غربی رسیده است
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قابل مقایسه با دانشگاه های بزرگ دنیا برخوردارند. با این حال 
سخت افزار کافی برای به ثمر رساندن ایده ها بسیار اندک است. 
در دانشــگاه های بزرگ جهان تأمین سخت افزار برای تحقق 
ایده های بدیع کار نسبتاً آسانی است. با این وجود خوشبختانه 
پایه های علمی دانشجویان برتر کشور به مدد استادان مجرب 
در حدی است که ادامه تحصیل و انجام کارهای تحقیقاتی آنان 

به آسانی میسراست.
 

هم  برتر  مخترع  و  برتر  پژوهشگر  عنوان  به  شما   
انتخاب شده اید. درباره کارهایی تحقیقاتی و اختراع خود 

بگویید؟
اگر دانشــگاه فقط محل آموزش باشد به مثابه یک دبیرستان 
بــزرگ خواهد بود. چون آموزش معمــوالً به جوییدن دانش 
نمی پردازد و این پژوهش است که جستجوگر می  طلبد. از سوی 
دیگر پژوهش و یافته های جدید دســتاوردهای زیبا و عالمانه 
عرضه می کند و به انســان اعتماد به نفس می دهد. پژوهش و 
تحقیق به ثمر نشسته شادی آفرین است و حس مثمرثمر بودن 
را القا می کند. انبساط خاطر ناشی از یافته های تحقیقات علمی 
به انسان این عالمت را می دهد که وجودش عبث نیست و در 

جامعه خود و جامعه جهانی اثرگذاراست.
اینجانب در سال های طوالنی کار در دانشگاه در کنار آموزش و 
کارهای اجرایی به پژوهش های علمی گسترده ای پرداخته ام و این 
امر میسر نمی شد اگر دوره های تحصیالت تکمیلی )کارشناسی 
ارشد و دکتری( وجود نداشت. در این جا الزم می دانم قدردان 
کلیه دانشجویانی باشم که در پیمودن این مسیرپر پیچ و خم با 

من همراه بوده اند. درواقع دستاوردهای پژوهشی خود را مدیون 
مغزهای نو آورانه جوانان این مرزوبوم هســتم. به عنوان برنده 
رتبه اول پژوهش های بنیادی جشنواره بین المللی خوارزمی یک 
»نپ چنجر ترانسفورماتور الکترونیکی« ارائه کردم که ماحصل 
یک پروژه دانشگاهی و رساله دکتری بود. البته یادآوری می کنم 
که جایزه نه فقط به خاطر آن بلکه به خاطر ســال های طوالنی 
پژوهش های اینجانب تعلق گرفــت. ماحصل کار در قالب 9 
مقاله در مجالت بســیار معتبر انتشار یافت، ولی متأسفانه این 
یک شرکت آلمانی بود که به صنعتی کردن آن همت گماشت و 
برای انجام آن از مقاالت منتشره اینجانب بهره برد و در نهایت 
نامه تشکری هم برایم فرستاد. متأسفانه این دستاورد با بی اعتنایی 

وزارت نیرو که می توانست کاربر اصلی آن باشد مواجه شد.
کارهای پژوهشی اینجانب در طی این سال ها در گستره وسیعی، 
ولی غالباً بر روی ماشــین های الکتریکی و ترانسفورماتورها 
متمرکز بوده اند. اغلب آنها منجر به مقاالت علمی شده که در 
مجالت بسیار معتبر انتشاریافته و در کنفرانس های بین المللی 
ارائه گردیده اند و خوشبختانه دارای ضریب تأثیر بسیار خوبی 

هم بوده اند.
نتایج کارهای پژوهشی در اغلب موارد به شکل مقاالت علمی 
نمود پیدا می کند و باعث ارتقای علم و فناوری می شوند. گرچه 
مقاله خودهدف نیست، ولی لزوماً پژوهش و دستاوردهای آن 
برای بهره برداری سایرین باید در قالب مقاله در مجالت معتبر 
چاپ شود. بدیهی است سرهم کردن مقاله بدون انجام پژوهش 
کار نامعقولی است و باید آن را دور از شأن جامعه علمی کشور 

تلقی کرد.
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دکتر حمید سلطانیان زاده، استاد پردیس دانشــکده های فنی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
شــناخت، طراحی و تحلیل تجهیزات برای تشخیص و درمان بیماری از اهداف مهندسی 
پزشــکی است، گفت : »در مهندسی پزشــکی هدف این است در گام نخست تجهیزاتی 
که برای تشــخیص و درمان بیماران مورد نیاز است را بشناسیم، طراحی و تحلیل کنیم و 
بهبود ببخشیم و در این راستا به طور خاص یکی از زمینه ها، تجزیه و تحلیل سیگنال ها و 

تصاویری است که این دستگاه ها به ما می دهند«. 
دکتر حمید سلطانیان زاده، استاد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، رساله دکترای 
خود را در زمینه پردازش تصاویر MRI انجام داده و مدرک دکترای بیوالکتریک در زمینه 
پردازش ســیگنال و تصویر دارد. وی پس از فارغ التحصیلی یک ســال به عنوان محقق 
پســادکتری در مؤسسه پزشکی فورد مشغول بود و بعد از آن نیز به صورت پژوهشگر در 
همان مؤسسه شروع به کار کرد. ایشان به تدریج همکاری خود را با دانشگاه تهران آغاز 
کرد و از سال ۱3۷۲ به بعد، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی پزشکی مشغول 
به تدریس شــد. همچنین پس از جذب دانشجویان به رشته بیوالکتریک و عالقه آنها به 

تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی نیز دروسی را ارائه داد.
فعالیت های ایشــان به نحوی با سیگنال ها و تصاویر پزشکی از جمله راهکارهای گرفتن 
اطالعات از بیمار و بررسی شرایط و موارد مختلف برای اخذ اطالعات، پردازش اطالعات، 
اســتخراج اطالعات کّمی که می تواند در تشخیص بیماری ها، درمان بیماران و طراحی 
درمان و ارزیابی و نتایج آن مؤثر باشد در ارتباط است. از این رو لیال احمدی به بهانه این 
تحقیقات صورت گرفته که به گونه ای در زمینه تشــخیص و بهبود بیماری ها کمک کننده 
بوده با دکتر سلطانیان زاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های 

فنی، به گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

دکتر حمید سلطانیان زاده، استاد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران:

شناخت، طراحی و تحلیل تجهیزات برای تشخیص 
و درمان بیماری از اهداف مهندسی پزشکی است

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نقش بنیادی در پژوهش های مربوط به 
بیماری های نورولوژی و کارکرد مغز دارد

  آقای دکتر با تشکر از اینکه در این گفت وگو شرکت 
کرده اید، لطفاً بفرمایید مهندسی پزشکی عمدتاً به چه 

زمینه هایی می پردازد؟
مهندسی پزشکی زمینه بین رشــته ای است که تمام رشته های 
مهندســی که به نحوی می تواند در کار تشــخیص و درمان و 
ارزیابی وضعیت بیماری ها مشــارکت داشــته باشد شامل این 
مجموعه اســت. به همین خاطر مجموعه بزرگی است و طبعًا 
هر مؤسسه و دانشگاهی بسته به امکانات و شرایط، مشارکتی در 
این زمینه دارد و فعالیتی را انجام می دهند. در این رشته معموالً 

افرادی که زمینه مهندسی دارند باید در علم پزشکی نیز مطالعه 
داشته باشند تا بتوانند به تشخیص و درمان بیماری ها کمک کنند.

 
  تحقیقات شما با عنوان بررسی تغییرات سیگنال 
اساس  بر  و  احساسات  تنظیم  در   EEG و   FMRI
یادآوری خاطرات مثبت گذشته، چه تأثیری در درمان 

بیماری ها داشته است؟
پژوهشی که در این زمینه انجام دادیم به واقع در این راستا بود 
که ببینیم یادآوری خاطرات گذشته چه تأثیری در عملکرد مغز 
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می گذارد و عملکرد کدام قسمت مغز را تغییر می دهد، چون 
در درمان افسردگی و بیماری های مشابه این است که به افراد 
یکی از خاطرات خوب گذشــته را یادآوری کنند. این باعث 
می شود ذهن و بخش هایی از مغز که درگیر احساسات است 
و احساســات خوب را ثبت و یادآوری و درک می کند، فعال 
شود و تکرار این ماجرا باعث می شود بیمار بهبود پیدا کند و از 
حالت افسردگی خارج شود. طبیعتاً به صورت تجربی پزشکان 
به این رسیده اند و در عمل اعمال می کنند. هدف ما این بود که 
منشأ نورونی این بیماری را پیدا کنیم و ببینیم که وقتی خاطرات 

مثبت یادآوری می شود در مغز چه اتفاقاتی می افتد.
 

در  چگونه  پزشکی  مهندسی  رشته  و  شما  کار    
تشخیص و درمان بیماری ها کمک کننده است؟

ما به طور کلی سعی می کنیم اوالً تجهیزاتی که برای تشخیص 
و درمان بیماران مورد نیاز است را بشناسیم، طراحی و تحلیل 
کنیم و بهبود ببخشــیم که در این راستا به طور خاص یکی 
از زمینه ها، تجزیه و تحلیل ســیگنال ها و تصاویری است که 
این دستگاه ها به ما می دهند، مثاًل دستگاه الکتروآنسفالوگرافی 
نوار مغزی تولید می کند و یا دســتگاه مگنتوآنســفالوگرافی 
)Magnetoencephalography( سیگنال های الکترومغناطیسی 
مغز را ثبت می کند. دســتگاه الکتروکاردیوگرام )EKG( نوار 
 )Electromyography( یــا EMG قلب می گیرد و دســتگاه
نوار ماهیچه می گیرد و همه اینها سیگنال تولید می کند که این 
سیگنال ها را می توان به صورت کیفی و شهودی ارزیابی کرد یا 
به صورت کمی که کار ما بیشتر تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی 

است، چرا که ارزیابی شهودی متغیر با مشاهده کننده و تعبیر 
و تفسیرکننده است و اطالعات در ذهن افراد محدود می ماند، 
ولی در کامپیوتر ما اطالعات زیادی را می توانیم جا بدهیم از 
ابزارهای پردازشی متنوع استفاده کنیم و اطالعات خاصی که 
در تشــخیص و درمان و ارزیابی کیفیت درمان مؤثر است از 

این سیگنال ها استخراج کنیم.
همچنین در تصویربرداری پزشکی تجهیزاتی که امروزه برای 
تصویربرداری استفاده می شود متنوع است و شامل سیستم های 
تشدید مغناطیسی یا )Magnetic Resonance Imaging( ، ام 
آر ای، رادیوگرافی، ســی تی اسکن، سونوگرافی و پزشکی 
هسته ای و تصویربرداری نوری با پرتوهای مادون قرمز و حتی 
تصویربرداری نوری معمولی در پاتولوژی یک سری تصاویر 
را ایجاد می کنند که می توانند به صورت شــهودی ارزیابی و 
یا به صورت کمی تجزیه و تحلیل شــود که به نحو کمی هم 
با دقت باالتر و هم با جزئیات بیشــتر را می تواند اســتخراج 
کند و در مجموع برای ارزیابی و تشخیص و درمان می تواند 
بســیارمؤثر باشــد. به همین خاطر در همه جای دنیا در این 
زمینه ها کار می شــود و ما هم در این زمینه فعال هســتیم و 
دانش آموختگانی تربیت می کنیم تا بتوانند در شرکت هایی که 
این تجهیزات را تولید می کنند، مکان هایی که اینها را توزیع، 
راه اندازی و ارزیابی و کنترل کیفیت می کنند، در بیمارستان ها 
و پژوهشــکده ها و جاهای مختلف با درک درستی که از این 
تجهیزات دارند و می دانند چگونه از خروجی آنها اطالعات 
استخراج کنند بتوانند با ارائه خدماتی برای تشخیص، ارزیابی 

و درمان به کادر متخصص در درمان بیماران کمک کنند.
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   نتایج حاصل از این تحقیق در پزشکی چیست و 
برای چه بیمارانی کاربرد دارد؟

نتایج حاصل در قالب یک رساله دکترا و مقاله علمی پژوهشی 
در خارج از کشور در یکی از مجالت بین المللی منتشر شده 
اســت و در قالب مقاله دوم هم در دست اقدام است. هدف 
از این تحقیق شناســایی بخش هایی از مغز اســت که در اثر 
یادآوری خاطرات مثبت فعــال و نقش این بخش ها در این 
فرایند روشن می شود و در نهایت منجر به بهبود بیمار خواهد 
شد. وقتی بدانیم کدامیک از مناطق مغز در یک فعالیت خاصی 
نقش دارند با اســتفاده از ابزارهایی می توانیم فعالیت مغز را 
تنظیم کنیم و بهبود ببخشــیم تا فرد به حالت طبیعی بازگردد 
که این ابزارها شامل )TMS( تحریک مغناطیسی مغز است یا 
روش های دیگری که برای درمان بیماری ها توســط پزشکان 

اعمال می شود.
    لطفاً بفرمایید آیا تمامی پژوهش های شما با سیگنال 

و تصویر در پزشکی در ارتباط است؟
بله پژوهش های ما غالباً به نحوی با تصاویر و ســیگنال های 
پزشــکی مرتبط اســت تا به وســیله آنها زمینــه خاصی را 
در پزشــکی مورد توجه قرار دهنــد و راهکار خاصی را در 

تشخیص و درمان به پزشکان ارائه کنند.

در  و  چیست  آن  عملکرد  نحوه  و   MRI کارکرد    
خصوص تفاوت کاری که شما انجام می دهید و کاری 

که پزشکان انجام می دهند توضیح بفرمایید.
ما دستگاه MRI را که در یک شرکتی ساخته شده را استفاده 
می کنیم، ولی از آنجا که سیستم با نرم افزار کار می کند، می توانیم 
نرم افزارهایــی را طراحی و ابداع کنیم و توســعه دهیم و به 
نرم افزار موجود دستگاه اضافه کنیم تا قابلیت موجود دستگاه 
بهتر شــود تا تصاویری به دســت آوریم که با سیستم سنتی 
قابل دسترسی نبود. حاال بعد از ایجاد تصاویر کار تازه شروع 

می شــود. باید این تصویر تعبیر و تصویر شود. به طور سنتی 
رادیولوژیست ها این تصاویر را مطالعه و ارزیابی و گزارشی 
را برای پزشــک معالج ارسال می کردند. کار ما بیشتر در این 
راستا اســت که در این مرحله هم بتوانیم به پزشکان کمک 
کنیم. تعبیر و تفســیرهای کامپیوتری را به تفسیرهای فردی 
اضافه کنیم. همچنین وقتی که داده های مربوط به جمعیتی از 
بیماران در دسترس باشد، می توانیم وجه تمایز این بیماری را 
با بیماران دیگر به صورت کمی از روی تصاویر مشخص کنیم 
کــه اگر در مورد بیماران نورولوژی تصویربرداری مغز انجام 
می دهیم از جهت ســاختاری، هندسی و عملکردی با حالت 
ســالم تفاوت دارد و یا درجات بیماری چه تأثیری روی این 
شــرایط یا درمان بیماری دارد ارزیابی کنیم که این درمان چه 
میزان از مشکل موجود در مغز را درمان کرده است یا گاهی 
معالجه با جراحی انجام می شــود و طبیعتاً پزشک نیاز دارد 
بداند که منطقه جراحی مثاًل تومور مغز دقیقاً کجای مغز و در 
چه حدی اســت و از چه محدوده ای از سر بیمار باید بیرون 

بیاورد تا بدون صدمه به بافت سالم کار انجام شود.
 

چه  به  شما  کار  در   source imaging اصطالح     
معناست؟

هدف این اســت که از روی ســیگنال هایی که از مغز ضبط 
می کنیم منشــأ و مولد سیگنال ها را در مغز پیدا کنیم که یک 
سری نورون هستند و یک بخشی از مغز، مثاًل در مورد بیماری 
صرع می خواهیم بدانیم کدام بخش از ســر بیماری صرع و 
تشنج را در فرد ایجاد می کند و با شناختن منبع غیرطبیعی که 
باعث بیماری اســت با جراحی خارج شود و بیمار سالمتی 

خود را به دست آورد.
 

ملی  آزمایشگاه  مورد  در  کمی  است  ممکن  اگر    
این  بفرمایید.  تهران  دانشگاه  مغز  نقشه برداری 
اختیار  در  امکاناتی  چه  و  دارد  هدفی  چه  آزمایشگاه 

پژوهشگران قرار می دهد.
آزمایشگاه ملی نقشــه برداری مغز دانشگاه تهران با همکاری 
دو وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد و بانی این آزمایشگاه ستاد 
علوم شناختی بود و هدف این بود که این آزمایشگاه امکاناتی 
را فراهم کند که پژوهشگران بتوانند در ارزیابی وضعیت مغز 
و بیماری های نورولوژی و کارکرد مغز در شــرایط صحت 
و بیماری اطالعات جمع کنند و به همین دلیل دســتگاه هایی 
که برای این کار الزم اســت تهیه شده و در دستور کار است 

کار ما بیشتر در این راستا است که در 
این مرحله هم بتوانیم به پزشکان کمک 
کنیم. تعبیر و تفسیرهای کامپیوتری را 

به تفسیرهای فردی اضافه کنیم

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 130 / خرداد و تیر 1400

5۰



که دستگاه هایی دیگری هم تهیه شود تا همه پژوهشگران از 
سراسر کشور بتوانند از این سیستم ها استفاده کنند و سیگنال ها 
و تصاویر مورد نیــاز خود را ضبط و تحلیل کنند و از نتایج 
تحلیل بتوانند سواالت پژوهشی خود را پاسخ دهند. دستگاه 
تصویربرداری تشدید مغناطیســی 3 تسال )MRI3( یکی از 
این سیستم هاست که در طرح های پژوهشی مختلف امروزه 
استفاده می شود. دستگاه ثبت EEG، الکترو آنسفالوگرافی با 
 TMS کانال های کم و زیاد در دســترس است و همین طور
و قرار است دســتگاه MEG هم در آینده نزدیک خریداری 
شود و در دسترس قرار گیرد، بنابراین این مجموعه می تواند 
در شناخت فعالیت مغزی و ساختار مغز در شرایط صحت و 

بیماری به پژوهشگران کمک کند.
 

 این آزمایشگاه چه اندازه در تشخیص بیماری ها به 
پژوهشگران و پزشکان کمک می کند.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز در این راستا ایجاد شده 
است که امکاناتی برای دریافت سیگنال ها و تصاویر پزشکی 
وجود داشــته باشد تا برای تشخیص بیماری ها مورد استفاده 
پزشکان و پژوهشگران قرار بگیرد. نقش این آزمایشگاه بسیار 
بنیادی است و اینکه تنها محلی است که پژوهشگران می توانند 
اطالعات خود را از بیماران برای اهداف پژوهشی ثبت کنند 
و در این ســال ها هم پژوهشگران زیادی از سراسر کشور از 
این سیستم ها استفاده کردند و طرح های پژوهشی متنوعی را 
انجام دادند که گزارش علمی آن در مقاالت علمی در داخل 
و خارج از کشــور منتشر شده و آزمایشگاه نقشه برداری هم 

ســوابق اینها را دارد و اطالعات کمــی را می تواند در اختیار 
بگذارد که در این سال ها چه تعداد پژوهشگر از این سیستم ها 
بهره مند شــدند و چه تعداد طرح پژوهشی انجام شده است. 
امیدوارم این آزمایشگاه هم بیش از پیش تجهیز شود و با این 
نظم و کیفیتی که تا االن داشــته کارش را ادامه دهد و بتواند 
به پژوهشگران سراسر کشور برای انجام طرح های بنیادی که 
نهایتاً می تواند برای تشخیص و درمان بیماری ها به پزشکان 

متخصص کمک کند.
 

  در پایان بفرمایید وضعیت رشته مهندسی پزشکی 
در دانشگاه تهران چگونه است؟

ما در دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر از ســال ۱3۷3 
کارشناسی ارشد را برای مهندسی پزشکی شروع کردیم که طبعًا 
با توجه به تخصص های موجود در دانشکده مهندسی برق و 
کامپیوتر این فعالیت ها شــامل زیرمجموعه ای از فعالیت های 
مهندسی پزشــکی تحت عنوان بیوالکتریک نامگذاری شده 
است. تحصیالت تکمیلی از جمله کارشناسی ارشد و دکترا از 
آن زمان در جریان است و در مقطع کارشناسی هم از حدود 
۱5 سال پیش مجوز گرفتیم و دانشجویانی هم تربیت کردیم و 
در حال حاضر هم دانشجویانی که در دانشکده برق و کامپیوتر 
هستند می توانند یکی از زمینه ها را بیوالکتریک انتخاب کنند و 
دروس مرتبط با این زمینه را بگذرانند و پایان نامه، کارآموزی 
و فعالیت های عملی خود را در مقطع کارشناســی و فعالیت 
پژوهشــی خود را در دوره هــای تحصیالت تکمیلی در این 

زمینه انجام دهند.
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دکتر حسین آخانی اســتاد پردیس علوم و محقق برجسته در زمینه محیط زیست است. 
انجام پژوهش های متعدد در حوزه جغرافیــای گیاهی و فلور ایران، جمع آوری ۲4هزار 
نمونه گیاهی از ایران، آلمان، ایتالیا، ترکمنستان، پاکستان، فرانسه، بریتانیا، ایاالت متحده 
آمریکا، روسیه، ترکیه، اردن و یونان، بنیان گذاری بخش گیاه شناسی و هرباریم موزه تاریخ 
طبیعی ایران در سال 66، تألیف مقاالت علمی، پژوهشی متعدد، تألیف کتاب در زمینه تنوع 
گیاهان ایران و فعالیت های اجتماعی و اطالع رسانی در خصوص مسائل زیست محیطی از 

فعالیت های دکتر آخانی است. 
به بهانه آغاز عملیات ایجاد باغ موزه گیاه شناسی دانشگاه تهران که قرار است با همکاری 
شهرداری تهران اجرایی شــود، لیال احمدی در همین زمینه گفت وگویی با دکتر حسین 

آخانی انجام داده است که در ادامه می آید:

به بهانه راه اندازی باغ موزه گیاه شناسی دانشگاه

دکتر حسین آخانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

جای باغ های گیاه شناسی در کالن شهر تهران خالی است
در کشورهای پیشرفته به تعداد دانشگاه ها باغ گیاه شناسی وجود دارد

 آقای دکتر شما باغ های گیاهی را به پارک ها ترجیح 
می دهید. دلیل این ترجیح چیست؟

باغ گیاه شناسی جایی اســت که گیاهان زیادی را به نمایش 
می گذارند و درواقع مانند این اســت کــه دنیایی را در یک 
باغ جای داده ایم. باغ های گیاه شناسی یک دانشگاه باز هم به 
حساب می آیند که مردم ضمن لذت بردن از طبیعت و گیاهان، 
درباره گیاهان اطالعات کسب می کنند. فردی که از بازدید باغ 
برمی گردد درواقع سفری به دور دنیا داشته است. بنابراین هر 
چقدر بتوانیم تعداد باغ های گیاه شناســی را افزایش دهیم به 
مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان کمک کرده ایم که به 

صورت عینی با تنوع گیاهی در کشور و جهان آشنا شوند.

 آیا تهران ظرفیت ایجاد محیط های طبیعی شهری 
مثل باغ های گیاه شناسی را دارد؟

شهر تهران در کوهپایه های البرز دارای توانمندی طبیعی منحصر 
به فردی برای ایجاد باغ های گیاه شناسی است. از قدیم هم تهران 
با باغات آن شناخته می شده است. در حال حاضر در این شهر 
به عنوان پایتخت نزدیک به 9 میلیون جمعیت و استان تهران ۱3 
میلیون جمعیت دارد. این جمعیت نیاز به مکان های مناسبی دارد 
تا مردم بتوانند از طبیعت بهره ببرند. یکی از معضالت ساخت و 
سازها در شهر تهران از بین بردن باغ ها و محیط های طبیعی است. 
ساکنان این شهر، به ویژه کودکان جایی برای بهره مندی از طبیعت 

و استفاده سالم از طبیعت ندارند.
یکی از دالیلی که افراد دارای تمکن به ساخت ویال در شمال 
و دیگر نقاط خوش آب و هوا می پردازند و متأســفانه آسیب 
شدیدی به محیط زیست وارد می کنند نیاز مردم به زندگی در 
طبیعت اســت. مردم برای بودن ساعاتی در طبیعت هزینه و 
زمان زیادی صرف می کنند تا بخشی از این کمبودها را جبران 
کنند. به رغم ساخت ۲3۰۰ پارک در تهران، جای محیط های 
طبیعی و باغ های گیاه شناسی که در آن زیست بوم های طبیعی 

طراحی شده است در این کالن شهر خالی است.
بر اساس پایگاه داده های باغ های گیاه شناسی جهان از از 3۷۱۲ 
باغ گیاه شناســی در جهان فقط 4 باغ در ایران ذکر شده است 
که فقط یکی از آنها فعال است. باغ گیاه شناسی ملی ایران در 
ســال ۱34۷ ساخته شده و از آن زمان به بعد باغ گیاه شناسی 
دیگری در ایران ساخته نشده است. در حالی که در کشورهای 
پیشرفته حداقل به تعداد دانشــگاه ها و حتی در کشورهایی 
مانند آلمان و آمریکا بیشتر از تعداد دانشگاه ها باغ گیاه شناسی 
وجود دارد. پیشنهاد من این است که در کنار باغ گیاه شناسی 
ملی ایران و باغ گیاه شناسی تهران، باغ های گیاه شناسی اقماری 
درست کنیم و هر ۲۲ منطقه تهران بتواند باغ گیاه شناسی داشته 
باشد. در تهران بیشترین دانشــگاه ها و دانشجویان را داریم، 
لذا پتانسیل بسیار زیادی را در ایجاد باغ های گیاه شناسی دارد 
و با وجود متخصصان و ســازمان بوستان ها و فضای سبز که 
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شبکه گســترده ای را در تهران دارد تهران بهترین شهر برای 
آغاز حرکت ملی و جبران کم کاری های چهار دهه اخیر است.

 
 کارکرد باغ های گیاه شناسی چیست؟

باغ های گیاه شناســی عالوه بر افزودن به ســرانه فضای سبز 
در شــهرها، مکان مهمی برای آموزش های علمی شهروندی 
امکاناتی را در اختیار شــهروندان قرار می دهند که عالوه بر 
لذت بردن از فضای ســبز و تفــرج در آن اطالعات مفید و 
علمی در رابطه با طبیعت کســب کنند. در این باغ ها به طور 
معمول گیاهانی از سراســر جهان کاشته شده که متناسب با 
رویشــگاه های مختلف در ســطح جهان و طبقه بندی های 
علمی، اطالعات مفیدی در رابطه با نام علمی، رویشــگاه و 

شرایط کشت آنها ارائه می شود.
کارکرد دیگر این اســت که باغ های گیاه شناســی مهم ترین 
مکان برای حفظ گونه های گیاهی در حال انقراض هســتند 
و سازمان های بین المللی و دولت ها باید کاری کنند که بتوان 
همه گونه ها گیاهی جهان را در باغ های گیاه شناسی حفظ کرد. 
برای نمونه اگر حادثه ای باعث نابودی رویشگاه یک گیاه شد، 

آن گیاه برای همیشه منقرض نشود.
 

و  دارد  قرار  زمین  کره  خشک  کمربند  در  ایران   
افزایش گرمای کره زمین به این خشکی دامن می زند 
و گونه های گیاهی زیادی در حال نابودی هستند برای 

حفظ و نجات این گونه ها چه راهکاری توصیه می کنید؟
از حــدود 3۰۰ هزار گونه گیاهی در دنیــا 8۰ هزار گونه را 

در باغ ها نگهداری می کننــد. برای حفظ همه گونه ها فاصله 
زیادی داریم. در ایران با وجود فقط یک باغ گیاه شناسی فقط 
تعــداد اندکی از حدود 8 هزار گونه گیاهان آوندی ما در این 
باغ موجود است. ما نیاز به افزایش این باغ ها داریم تا بتوانند 
بخشــی از این گونه های گیاهی را نگهداری کنیم، لذا بدون 
باغ های گیاه شناسی امکان نجات بسیاری از گونه های گیاهی 

در حال انقراض وجود ندارد.
متأسفانه در کشور ما حتی اطالعات دقیقی در مورد گونه های 
گیاهی نداریم و نمی دانیم چه تعــداد منقرض و چه تعداد در 
حال انقراض هســتند. دلیل اینکه این اطالعات در دســترس 
نیست این است که دانشگاه های ما از لحاظ دانش گیاه شناسی 
کم کاری کردند. بخش عمده فعالیت های گیاه شناسی ایران در 
وزارت جهاد کشاورزی متمرکز است که رویکرد این وزارتخانه 
بیشتر بهره برداری اســت تا پژوهش. بسیاری از پایان نامه ها به 
درستی هدایت نمی شوند و کسانی که مدرک می گیرند، چون 
در دانشگاه ها باغ گیاه شناسی نیست نقص بزرگی در آموزش و 
پژوهش دارند. درست مانند آن است که دانشگاهی رشته پزشکی 
داشته باشد، ولی بیمارستان نداشته باشد. دانش گیاه شناسی ما 
محدود به ایجاد هرباریم ها و یا شناسایی برخی گونه های جدید 
و معرفی آنها و یا نوشتن مقاله و یا گرفتن مدرک است، ولی هیچ 
وقــت به این فکر نکردیم که همه این کارها زمانی ارزش دارد 
که این گیاهان حفظ شوند. به جز مناطق چهارگانه که زیر نظر 
سازمان محیط زیست است حدود 9۰ درصد مساحت ایران رها 
شده است و بسیاری از گونه های نادر در جایی قرار گرفتند که 

تخریب طبیعی در حال تشدید است.
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به جز دانشگاه مشــهد، هیچ دانشگاهی در ایران پژوهشکده 
گیاه شناســی ندارد. این نقیصه شایسته دانشگاه مادر نیست. 
ان شاهلل با گشایشی که فراهم شد به زودی با ساخت پژوهشکده 
در باغ گیاه شناســی، تمامی فعالیت های گیاه شناسی دانشگاه 
تهران متمرکز شــود و تحولی بزرگ در آموزش و پژوهش و 
همچنین نقش آفرینی دانشگاه در عرصه های خدمت گذاری و 

کاربری دانش پایه حاصل شود.
ما پارک های زیادی در ایران داریم که اکثر گونه های آنها خارجی 
است. در حالی که اگر دانشگاه ها دارای باغ های گیاه شناسی باشند 
این امکان فراهم می شود ما به سوی اهلی کردن گونه های بومی 
برویــم، هم در مصرف آب صرفه جویی کنیم و هم با تولیدات 
گیاهی، به خصوص گیاهان زینتی نقش مهمی در رهایی از اقتصاد 
نفتی ایفا کنیم. من به عنوان یک عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
عرض کنم که هزاران فارغ التحصیل رشته های گیاه شناسی ما یا 
عالقه به این رشته ندارند و یا اگر افراد عالقه مند و با استعدادی 

باشند بسیاری از آنها از کشور خارج می شوند.

 همان طور که فرمودید یکی از کارکردهای باغ های 
گیاهی آموزش حفاظت از طبیعت به مردم است که به 
نظر بسیار برای کشور ما ضروری است. برای این هدف 

چه برنامه ای در نظر دارید؟
اول باید بستر الزم را فراهم کنیم. باغ گیاه شناسی و پژوهشکده 
ایجــاد کنیم و محققان ما این کار را بیاموزند و انجام دهند و 
آن موقع این می تواند در تمام کشور تأثیر خود را نشان دهد 
به این ترتیب اگر گونه های گیاهی در توچال در حال انقراض 

است، در یک باغی به صورت زنده حفظ خواهد شد.

 دو دهه است که تالش می کنید ضرورت ایجاد باغ 
گیاه شناسی به مسئوالن تفهیم شود. دلیل این مقاومت 
از  این در حالی است که در بسیاری  را چه می دانید. 

آلمان  مانند  ندارند  کم آبی  بحران  حتی  که  کشورها 
سالهاست به اهمیت این موضوع پرداخته اند؟

من مقصــر اصلی را دانشــگاه ها می دانم. دانشــگاه های ما 
مأموریــت اصلی و واقعــی خود را فرامــوش کرده اند. اگر 
بخواهیم تاریخچه دانشــگاه ها را مرور کنیم، می بینیم که در 
مأموریت های اولیه بیشــتر نیاز به تأمین مهندس و پزشک را 
اولویت قرار دادند و فکر می کردند که ســالمت انسان، اداره 
امور و استفاده از ماشین و ساخت و ساز نیاز اصلی کشوری 
است که می خواهد به سمت توسعه پیش برود. همه می دانیم 
که بخش عمده دانش آموزان ما به سمت رشته های مهندسی 
و پزشکی تشویق می شوند و رشــته های علوم پایه اولویت 

خانواده ها و مدیریت کالن کشور نیست.
نگاه آموزش عالی در ســایر رشته ها در این چند دهه گذشته 
بیشــتر کمی بوده است. ما فقط دانشگاه تأسیس کردیم، ولی 
فکر نکردیم که دانشگاه فقط ساختمان و استخدام عضو هیأت 
علمی برای جزوه خوانی نیست. دانشگاهی که باغ گیاه شناسی 
ندارد نباید اجازه داشــته باشد دانشجوی علوم گیاهی بگیرد. 
در سال های اخیر که موجی از تربیت دانشجویان کارشناسی 
ارشد و دکتری راه افتاد، ما شدیم ماشین های تولید کننده نیرو 
برای کشورهای غربی. ما اعضای هیأت علمی هم درگیر ارتقا 
و رقابت های شــغلی بعضاً ناسالم شدیم و دانشجویان ما هم 
دنبال رقابت رفتند که با کمک مقاله های علمی از ایران بروند.

در چنین جوی، کدام دانشــگاه و همکاری به فکر ســاخت 
باغ گیاه شناســی است؟ باغ گیاه شناســی بودجه می خواهد، 
زحمــت می خواهد. مقصر اصلی این ناکامی ها در وحله اول 
سیاســت گذاری نادرســت و در وحله دوم خود همکاران 
گیاه شناس هســتند که برای رســیدن به این اهداف تالشی 
نکردند. دانشگاه به شــکل افراطی به سمت باال بردن تعداد 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی رفت و طبیعی است همکارانی 
که می بینند با گرفتن دانشــجوی بیشتر می توانند ارتقا شغلی 

بیشتری به دست آورند چرا به خود درد سر بدهند.
 

محیط  و حفظ  توسعه  بین  تناقض  به  علم  چگونه   
زیست کمک می کند؟

در سال ۱39۲ تعداد 5۲۰ دانشمند جهان، که از ایران اینجانب 
امضا کننده نامه بودم، به سران کشورهای جهان در خصوص 
بحران های زیست محیطی مانند افزایش اختالالت آب و هوای 
کره زمین، انقراض گونه ها، دگرگونی زیست بوم ها، آلودگی و 
افزایش جمعیت نوشــتند. در آن نامه و ضمائم آن تاکید شده 
بود که دانش بشر برای همه این مشکالت راه حل دارد. مسأله 

دانشگاهی که باغ گیاه شناسی ندارد 
نباید اجازه داشته باشد دانشجوی علوم 

گیاهی بگیرد
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آن است که ما باید به توسعه پایدار ایمان داشته باشم. دولت ها 
باید مصرف سوخت های فسیلی و منابع طبیعی را متوقف کنند 
و از منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی استفاده 
کنند. در مورد آب نیز با استفاده از دانش بومی هزاران ساله ایران 
باید بپذیریم که در کشور خشکی مانند ایران، جای نگهداری 
آب پشت ســدها و تبخیر آن نیست. جای آب در زیر زمین 
است. دانشگاه باید تکنولوژی را نه در خدمت استفاده آزمندانه 
از منابع طبیعی بلکه در جهت کاهش مصرف هدایت کند. ما 
با باغ گیاه شناسی می توانیم به بخشی از این نیازها پاسخ دهیم.

 
تا  به خشکی  مقاوم  و  بومی  گونه های  حفظ  برای   

کنون چه اقداماتی انجام شده است؟
متأسفانه اقدامات زیادی انجام نشده است. من مدتهاست که 
پیگیر چنین برنامه ای بودم. در پردیس مرکزی دانشگاه از طرف 
پشــتیبانی زمینی در اختیار من قرار داده شد که در آنجا یک 
گلخانه تحقیقاتی درست کردم. ما در آن گلخانه و زمینی که در 
مجاورت آن است تعداد زیادی از گونه های بومی را کاشته ایم 
و جالب است که طی دو ســال توانسیتم یک باغچه با تنوع 
باالیی از گیاهان بیابانی درست کنیم. البته این دستاورد مدیون 
تالش های محقق پسادکتری اینجانب آقای الکساندر رودف و 

حمایت های بنیاد فرهنگی-خیریه محمد نقی ترکمان است.

 اهمیت تعامل مدیریت شهری و دانشگاه ها در انجام 
پژوهش های مشترک به منظور انتخاب گونه های بومی 

و مقاوم برای عبور کم آبی چیست؟
همه می دانیم که ما با چالش بزرگ کم آبی مواجه ایم. در حال 

حاضر فضای سبز تهران ۱4۰ میلیون متر مکعب آب در سال 
مصرف می کند. ما در آینده نزدیک نمی توانیم این چمن ها را 
آبیاری کنیم. ما باید به دنبــال راهکارهای فوری برای حفظ 
فضای ســبز و کاهش مصرف آب باشــم. آنچه ما به عنوان 
دانشــگاه می توانیم انجام دهیم اول نشان دادن اهمیت احیای 
رویشگاه های طبیعی است که بدون نیاز به آب مانند بسیاری 
از کشورهای دنیا زیست بوم های شهری را زنده کنیم. دوم با 
انجــام تحقیقات علمی، گیاهانی با مصرف کم آب در اختیار 
شــهرداری ها قرار دهیم. ما تنوع گیاهی کم نظیری داریم که 
حتی گیاهان بومی ما در گرم ترین کویرها رویش دارند، چرا 

نباید بتوانیم این گیاهان را به فضای سبز وارد کنیم.
 

و  تهران  دانشگاه  باغ گیاه شناسی مشترک  درباره   
شهرداری بگویید؟

تفاهم نامه باغ گیاه شناسی بین دانشگاه تهران و شهرداری تهران 
دوم خرداد ۱4۰۰ امضا شــده و کلنگ احداث آن زده شــده 
است. در آغاز با وجودی که در شهرداری تهران این پتانسیل 
وجود داشــت که مورد پذیرش واقع شود، ولی در دانشگاه 
این ظرفیت وجود نداشــت که خوشــبختانه رئیس دانشگاه 
با وجودی که رشــته مهندســی خوانده اند به محیط زیست، 
دانشگاه سبز و مأموریت اجتماعی دانشگاه اهمیت می دهند. 
من هم افتخار داشتم در سال ۱398 که در فرصت مطالعاتی در 
آلمان بودم، آقای شهردار را به بازدید از باغ گیاه شناسی برلین 

دعوت کنم و ایشان به اهمیت این مسئله پی بردند.
این باغ در دو طرف اتوبــان چمران بین اتوبان های حکیم 
و همت در شــرق برج میالد )شمال پارک گفت وگو( و در 
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کنار کوی چمران دانشــگاه تهران در زمین های ژئوفیزیک 
ایجاد خواهد شد. خوشــبختانه در این محدوده شهرداری 
تهران در حال ســاخت پارکی بود که با مسئوالن شهرداری 
و سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران وارد مذاکره شدیم 

و آنها از این پیشنهاد استقبال کردند.
زمین دانشگاه تهران که در امتداد اتوبان چمران است به دلیل 
آنکه در حریم بزرگ راه اســت و کاربری فضای ســبز دارد، 
بهترین محل برای ایجاد باغ گیاه شناسی است. این زمین ها به 
دلیل اینکه کنترلی بر آنها نیست، آسیب های اجتماعی زیادی 
ایجاد کرده بودند و شرایط ناهنجاری داشتند که خوشبختانه 
پروژه باغ گیاه شناســی به شکلی از ظرفیت بسیار مهم زمین 
دانشگاه که عماًل بالاستفاده مانده بود درجهت توسعه فضای 
ســبز و انجام کارهای تحقیقاتی و ایجاد پژوهشکده استفاده 
خواهــد کرد و مردم تهــران نیز از نعمت داشــتن یک باغ 

گیاه شناسی زیر نظر دانشگاه تهران بهره مند می شوند.
باغ گیاه شناسی دارای هفت قسمت است:

اولین قسمت سیستماتیک است که باغچه های زیادی دارد که 
بر اساس طبقه بندی گیاه شناسی رده بندی می شوند و از آنجا که 
دارای پالک و اطالعات خواهند بود دانشجویان و دانش آموزان، 

دانشگاهیان و مردم، دنیای گیاهان بومی و جهانی را می بینند.
قسمت دوم، پژوهشــکده گیاه شناسی است که در زمین های 
ژئوفیزیــک ســاخته خواهد شــد که بخش هــای متعدد و 
آزمایشــگاه های متعددی دارد کــه در آن در مورد جنبه های 
مختلف گیاه شناسی تحقیق صورت می گیرد. در این پژوهشکده 
و گلخانه های تحقیقاتی هم کشت و کار و هم تولید گیاهان 
بومی برای کاربردهای زینتی و و دارویی انجام می شــود. با 
توجه به آنکه پردیس علوم در محمدآباد کرج دارای ۷۰ هکتار 
زمین اســت، ما می توانیم با همکاری باغ گیاه شناسی از این 
زمین حداکثر استفاده را بکنیم و بخشی از نیازهای شهروندان 

از نظر گل و گیاه و نهال را تأمین کنیم.
بخش ســوم این باغ، باغ گیاهان دارویی و کاربردی است که 
گیاهان دارویی را به مردم معرفی خواهیم کرد. در این بخش 
یک باغ قدیمی هم وجود دارد که ما آن را تقویت خواهیم کرد 

که درخت های میوه بیشتری کشت شوند.
بخش چهارم باغ کودکان است که آنها با امکاناتی که برایشان 
فراهم می کنیم کشت و کار می کنند و به این ترتیب کودکان را 

به طبیعت بازمی گردانیم.
قسمت پنجم در واقع گلخانه های نمایشی و پژوهشی است. 
در ایران هیچ گلخانه بزرگی که گیاهان کشــورهای دیگر را 
ببینیــم وجود ندارد. در این باغ گلخانه های حرفه ای خواهیم 

ساخت که گیاهان را به مردم نشان خواهیم داد.
قســمت ششم بخش جغرافیای گیاهی است که عمدتاً شرق 
اتوبان چمران، یعنی دانشگاه تهران است. زیست بوم های ایران 
و جهان را در این بخش به مردم نشــان می دهیم. حدود ۱5 
هکتار از باغ گیاه شناسی نمایش دهنده یک دنیا خواهد بود که 
بخشی عمده آن در زمین های دانشگاه تهران و بخش دیگری 
در غرب بزرگ راه چمران در زمین های شهرداری خواهد بود. 
زیست بوم های خزری، البرز، زاگرس، مناطق مدیترانه، آفریقا، 
آمریکا و اروپا و استرالیا را در این بخش طراحی خواهیم کرد.
دو آبشار خواهیم داشــت که یکی در رود دره، شمال پارک 
گفت وگــو و دیگری کنــار اتوبان چمــران خواهد بود که 
به اصطالح نمادی از آبشــار مارگون در زاگرس اســت. سه 
دریاچه کوچک یکی شــور دیگری نماینــده تاالب انزلی و 

سومی نماینده زاگرس است.
قســمت هفتم ایجاد موزه گیاه شناسی است که در دو بخش 
پروژه اجرا خواهد شد یک بخش هرباریم برای پژوهش های 
علمی و بخش نمایش موزه گیاه شناســی کــه در موزه علم 
خواهد بود. موزه علم پروژه دانشگاه است که به کمک خیرین 
در حال انجام است و ما در آن تالش می کنیم که دنیای گیاهان 

را با استفاده از تکنولوژی دیجیتالی به نمایش بگذاریم.
 

 سخن پایانی؟
سخن پایانی من این است که دستاورد باغ گیاه شناسی، حاصل 
دو دهه پیگیری بوده است. امیدوارم که تغییر مدیریت شهری 
و دولت باعث شود که این پروژه با شتاب بیشتری به راه خود 
ادامه دهد و از همه همکارانم در پردیس های علوم، کشاورزی 
و ابوریحان و فنی درخواســت می کنم که دست به دست هم 
دهیم تا نطفه ای که برای ایجاد ساخت باغ گیاه شناسی گذاشته 
شده به سالمت در اولین سال قرن پانزدهم شمسی متولد شود.

در ایران هیچ گلخانه بزرگی که گیاهان 
کشورهای دیگر را ببینیم وجود ندارد. 

در این باغ گلخانه های حرفه ای خواهیم 
ساخت که گیاهان را به مردم نشان 

خواهیم داد
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در سی و دومین نشست رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دفتر 
مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور 
رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه یک و شرکت مجازی رؤسای ۱6۰ مرکز مشاوره 
از سایر دانشگاه ها در ۱۸ خرداد ۱4۰۰ برگزار شد، مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان 
»مرکز مشاوره ممتاز« کشوری معرفی شد و همچنین مدال »حامی ممتاز« که برای نخستین 
بار در کشــور به فعاالن مراکز مشاوره دانشجویی در نظر گرفته شده بود به آقای حمید 

پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران، اهدا شد.
به همین بهانه صغری داوری فرد در گفت وگوی با آقای حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره 
دانشــگاه تهران، اقدامات و فعالیت های که موجب این موفقیت شده را جویا شده و به 

بررسی اقدامات مرکز در طول یک سال گذشته پرداخته است.

به بهانه کسب دو مقام ممتاز کشوری

حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران:

بیش از ۴۰ هزار دانشجو از خدمات مرکز مشاوره استفاده کرده اند
مرکز مشاوره دانشگاه تهران نقش و رسالت ملی دارد

 مرکز مشاوره در سال گذشته با توجه به شرایط 
کرونا مجری چند طرح بزرگ بوده است

آقای پیروی در آغاز این گفت وگو به سابقه انتخاب مراکز 
برتر مشــاوره کشور پرداخت و گفت: »از ۲۰ سال گذشته 
دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، عملکرد مرکز مشاوره 
دانشگاه ها را در پایان هر سال مورد ارزیابی قرار می دهد و 
در این ارزیابی شــاخص های هم از نظر کمی و هم از نظر 
کیفی در نظر گرفته می شــود که این شاخص ها شامل ارائه 
خدمات، تعداد متخصصانی که در مرکز مشــاوره شــاغل 
هســتند، میزان دسترسی دانشــجویان به خدمات مشاوره، 
شعبات مرکز مشاوره و سیستم های مختلف برای دسترسی 
به دریافت خدمات مشــاوره، فعالیت های بهداشت روان، 
انتشارات است. و همه این ها فاکتورها به عنوان ارزشیابی 
مراکز مشــاوره از ۲۰ سال گذشته در نظر گرفته شده بود، 
ولی با توجه به شــرایط، این مالک هــا نیز تغییر پیدا کرد، 
بنابراین با توجه به شــاخص های گذشــته و شاخص های 
متناســب با شرایط روز و بر اساس ارزیابی صورت گرفته 
برای ســال ۱399، مرکز مشاوره دانشــگاه تهران به دلیل 
ارائه خدمات کمی و کیفی به عنوان مرکز ممتاز کشــوری 

شناخته شد«.
رئیس مرکز مشاوره دانشــگاه تهران با اشاره به طبقه بندی 
مراکز مشاوره افزود: »مراکز مشاوره در 4 طبقه ممتاز، برتر، 

نمونه و فعال و بر اســاس تعداد دانشــجویان طبقه بندی 
می شوند و در طبقه بندی که بر اساس تعداد دانشجو انجام 
می شود دانشــگاه تهران با دانشگاه های بزرگ مثل مشهد، 
شــیراز، اصفهان، عالمه مقایسه می شود. طبقه ممتاز هم که 
در 6 سال گذشــته ایجاد شده است که اختالف امتیاز این 
طبقــه با طبقات دیگر زیاد اســت و در طول 6 ســال این 
طبقه منحصراً در اختیار مرکز مشــاوره دانشگاه تهران قرار 
داشته است و دانشــگاه های دیگر آن امتیاز الزم را کسب 

نکرده اند«.
آقای پیروی درباره ویژگی های که موجب شده تا دانشگاه 
تهران به طور مستمر در طول شش سال عنوان مرکز مشاوره 
ممتاز را از آن خود کند، گفت: »هرچه تعداد دانشجو بیشتر 
باشد بنابراین خدماتی که باید ارائه بشود نیز بیشتر می شود 
و در واقع خدماتی که به دانشــجویان در زمینه مشــاوره 
فردی، مشــاوره گروهی، مددکاری، روان پزشــکی، روان 
درمانی داده می شود و اجرای برنامه های روان درمانی مثل 

غربالگری ها، در کسب امتیاز نقش داشتند«.
وی همچنین درباره اقدامات ویژه این مرکز در سال ۱399 
که در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفته، گفت: »ما در سال 
۱399 طرح های »همدلی«، »خدا قوت« و »خوشــامدگویی 
دانشجویان ورودی جدید« را داشتیم، همچنین وبینارهای 
آموزشــی بســیاری در ایام همه گیری کرونا برگزار کردیم 
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و در واقع محورهای که عملکرد یک دانشــگاه را ارزیابی 
می کند؛ یعنی هم ســرویس های ارائه شــده به دانشجویان 
)که البته باید مســتند باشــند( و هم برنامه های بهداشتی و 
روانی که صــورت می گیرد که هرکدام از اینها امتیاز دارد. 
بنابرایــن مجموع ایــن برنامه ها و خدمــات جدیدی که 
دانشــگاه ارائه داد، مثل ارائه خدمات مشاوره الکترونیکی 
که ارائه این خدمات با همکاری مرکز انفورماتیک و جناب 
آقای دکتر فاطمی ۱3 فروردین ۱399 ما اپلیکیشــن ارائه 
خدمــات الکترونیکی را راه انــدازی کردیم و این یکی از 
کارهای جدید بود که ما در مرکز مشاوره دانشگاه پیگیری 
و انجام دادیم و همه این ها در کســب امتیاز نقش داشتند 
و در کنار این خدمات، ما فعالیت های پژوهشــی و توسعه 
بروز رســانی مهارت های کارشناسان را هم داشتیم. عالوه 
بر ارائه خدمات مشــاورهای از طریق اپلیکیشن، مشاوره 
تلفنی نیز به دانشــجویان و مراجعان ارائه شــد و در واقع 
ارائــه خدمات مرکز مشــاوره به گونه ای بوده اســت که 

دانشــجویان از هر طریقی که امــکان دریافت خدمات را 
داشتند بتوانند خدمات مشاوره را به آسانی دریافت کنند و 
در واقع روش های گوناگون دسترسی را برای دانشجویان 
فراهــم کردیم و همه این ها مالک های بوده اســت که در 

ارزیابی ها به آن توجه شده است«.

 رویکرد اصلی در خدمات مرکز مشاوره، مسئولیت 
اجتماعی است

رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه در ادامه با اشاره به اینکه 
در سیاست کالن دانشــگاه موضوع ارائه خدمات مشاوره 
و مهارت آموزی دانشــجویان مورد تاکید دانشگاه است، 
افزود: »خوشــبختانه این نگرش در سیاست کالن دانشگاه 
بوده اســت و به عنوان یک برنامه در ســند ســوم توسعه 

دانشگاه تهران دیده شده است و فعالیت های مرکز مشاوره 
ما هم در راســتای این ســند و در راستای توسعه سالمت 

روان را پیگیری می شود«.
آقــای پیــروی همچنین توجه بــه مســئولیت اجتماعی 
دانشگاه تهران را محور دیگر فعالیت های این مرکز عنوان 
کرده و گفت: »رویکرد ما در مرکز مشــاوره در راســتای 
مســئولیت پذیر اجتماعی دانشــگاه تهران بوده است و در 
حال حاضر، مرکز مشاوره دانشگاه تهران همکار بسیاری از 
دستگاه های اجرایی مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، همکار 
وزارت بهداشــت در حوزه پیشگیری از ایدز، خودکشی و 
پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی است. و ما نه تنها 
برای دانشــگاه، بلکه برای عموم جامعه می توانیم محتوای 
آموزشی تهیه کنیم و از پتانسیلی که در دانشگاه وجود دارد 

به جامعه خدمات بدهیم«.
رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به همه گیری ویروس کرونا به اقدامات 
ایــن مرکز در دوره همه گیری کووید ۱9 پرداخت و گفت: 
»وقتی در اســفند ۱398 همه گیری کووید ۱9 مطرح شد، 
کل سیستم در شــوکی فرو رفت؛ اما تقریبًا از نیمه اسفند 
این موضوع درک شد که قطعًا با توجه به شرایط پیش آمده 
و استرسی که به دلیل شیوع کرونا بوجود آمد، دانشجویان 
دچار عوارض روانی –اجتماعی خواهند شــد، بنابراین ما 
همه امکانات را ســازمان دهی کردیم و بالفاصله مشــاوره 
تلفنی را گســترش دادیم و با تمام دانشجویانی که قباًل به 
مرکز مراجعه کرده بودند تمــاس گرفتیم و بعد به ترتیب 
اولویت با سایر دانشجویان که قباًل هیچ مراجعه ای به مرکز 
مشــاوره نداشتند تماس گرفتیم، )طرح همدلی(. در اواخر 
اســفند ۱398 نیز ما یک مســابقه مرتبط با موضوع کرونا 
برگزار کردیم که یک مسابقه کشوری بود که بیش از هزار 
اثر دریافت شــد در حالی که ما انتظار دریافت این همه اثر 
را با توجه به شرایط و تعطیلی دانشگاه ها تصور نمی کردیم 
و همیــن ما را دلگرم کرد که هرچند دانشــجویان حضور 
ندارند ولی چون این نیاز وجود دارد ما باید خدمات مرکز 
را متنوع تر و گســترده تر ارائه بدهیم و در همان تعطیالت 
نوروز ۱399 با همکاری دکتر فاطمی و همکاران ایشــان 
در مرکز فنــاوری اطالعات و پشــتیبانی فضای مجازی، 
اپلیکیشن )مشورپ( مشاوره الکترونیک را کمتر از یک ماه 
پس از شروع کرونا راه اندازی کردیم که به صورت رایگان 
به ارائه خدمات مشــاوره و درمان در حوزه بهداشــت و 
سالمت روان پرداخت و ما توانستیم نیازی را که در شیوع 

رویکرد ما در مرکز مشاوره در راستای 
مسئولیت پذیر اجتماعی دانشگاه تهران 

بوده است و در حال حاضر، مرکز مشاوره 
دانشگاه تهران همکار بسیاری از 

دستگاه های اجرایی مثل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، همکار وزارت بهداشت در حوزه 

پیشگیری از ایدز، خودکشی و پیشگیری از 
آسیب های روانی اجتماعی است
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همه گیری کرونا وجود داشــت پاسخ بدهیم که خالءی در 
ارائه خدمات ایجاد نشــود و از این طریق پاسخگوی نیاز 
دانشــجویان به دریافت خدمات مشاوره و درمان از طریق 

آنالین از زمان شیوع همه گیری کرونا تا کنون باشیم«.

از  مهمی  بخش  آمدگویی  خوش  و  همدلی  طرح   
برنامه های مرکز خدمات مشاوره در سال گذشته بود

وی »طرح همدلی« و »خوش آمدگویی« را بخش دیگری از 
فعالیت های مؤثر این مرکز در ایام همه گیری ویروس کرونا 
عنوان کرد و گفت: »یکی از اقدامات متمایز دانشگاه تهران 
که در ارزیابی مراکز مشاوره مورد توجه قرار گرفت طرح 
همدلی بود که پس از تصویب در هیأت رئیســه دانشگاه، 
مــا با بیــش از ۲۰ هزار دانشــجو مصاحبــه تلفنی انجام 
دادیم و نیازهای جدی این دانشــجویان را بررسی کردیم 
و دانشــجویانی که نیاز به حمایت داشــتند تحت پوشش 
قرار دادیم و خدمات مختلف روانشــناختی ارائه دادیم و 
خوشــبختانه این یکی از طرح های بســیار موفق بود و تا 
پایان شهریور ۱399 ادامه داشت که با رضایت دانشجویان 
نیز مواجه شد. بعد از پایان طرح همدلی بالفاصله ما طرح 
»خوش آمد گویی« به دانشجویان ورودی جدید را داشتیم 
کــه اثرات خوبی ایجاد کرد. همین طــور ما از فرودین ما 
۱399 به عنوان اولین دانشگاهی در سطح کشور بودیم که 
وبینارهای با موضوعات بهداشــت روانی را برگزار کردیم 
و بر اساس همان مسئولیت اجتماعی این وبینارها منحصر 
به دانشــجویان دانشــگاه تهران نبود و تمام دانشجویان از 

سراسر کشور در این وبینارها شرکت کردند«.
توانمندســازی کارکنان و مختصصان مرکز مشاوره در ایام 
همه گیــری کووید ۱9 از دیگــر فعالیت های بود که رئیس 
مرکز مشاوره دانشــگاه تهران به آن پرداخت و گفت: »در 
حالیکه بســیاری از مراکز مشاوره دانشگاه ها تعطیل بودند، 
ما وبینارهای تخصصی ویژه کارشناســان و کارکنان مراکز 
مشــاوره را داشتیم و این موضوع را ادامه دادیم و در واقع 
هر هفته یک نشســت تخصصی جدی را در کنار ســایر 

فعالیت های مرکز برگزار کردیم«.
وی انعطاف، سرعت عمل و پیشگام بودن در ارائه خدمات 
را از ویژگی خدمات ارائه شــده در سال ۱399 و همزمان 
با همه گیری کووید ۱9 برشــمرد و تاکید کرد که مجموعه 
فعالیت های مرکز در ســال ۱399 هم بــا کیفیت و هم با 
سرعت انجام شــد و این موضوع انعطاف مرکز را در این 

ایام نمایان کرد.
رئیس مرکز مشاوره دانشــگاه تهران در ادامه سخنان خود 
با اشــاره به اهمیت ارائه خدمات در حوزه بهداشت روان، 
خاطرنشان کرد: »شــیوع کرونا قابلیت های حوزه بهداشت 
روان را نشان را داد که اوالً نباید از اهمیت حوزه بهداشت 
روان غافــل بشــویم، دوم فضای مجازی فرصت بســیار 
خوبی داد تا مــا بتوانیم با اســتفاده از قابلیت های فضای 
مجازی خدمات بیشــتری ارائه بدهیم. بــه عنوان مثل ما 
قباًل حداکثر یــک یا دو کارگاه برگزار می کردیم با حضور 
تعداد محدود به دلیل اینکه فضای آموزشــی نداشتیم ولی 
امروز با استفاده از فضای مجازی هر روز یک کارگاه های 
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آموزشی )با حضور 6۰۰-۷۰۰ نفر( برگزار می شود و حتی 
گاهی اوقات دو برنامه در یک روز برگزار می شــود که در 
برگزاری کارگاه های حضوری، این امکان وجود نداشــت. 
از طرفی قباًل وقتی دانشــجویان تحصیلشان پایان می یافت 
بعد از رفتن از مجموعه دانشــگاه، ارتباطــی با آنها نبود، 
ولی امروز مزیت اســتفاده از فضای مجازی این امکان را 
در اختیار دانشــجویان از سراسر ایران و حتی از خارج از 
کشــور قرار داده تا بتوانند در وبینارهای رایگان ما شرکت 

کنند«.
وی در ادامه ســخنان خود با تاکید بــر اینکه ما در مرکز 
مشــاوره هرگز این اقدامات را برای کســب امتیاز انجام 
ندادیم خاطرنشــان کرد: »حتی اگر ایــن فعالیت ها هم را 
انجــام نمی دادیم، دانشــگاه تهران به لحاظ گســتردگی و 
ساختاری که به لحاظ نیروی انســانی )مرکز مشاوره( که 
دارد و خدماتی که ارائه می کند بازهم می توانســت در این 
رتبــه قرار بگیرد و اقداماتی انجام شــده، فعالیت هایی بود 

که ما معتقد بودیم باید صورت بگیرد و انجام شــود و در 
هیچ ســالی در انجام فعالیت ها به هیچ وجه به فکر کسب 
امتیاز نبودیم و حتی ما معتقدیم این فعالیت ها کافی نیست 
و مجموعه مشکالت بیشتر از برنامه های است که ما انجام 
می دهیم و امیدوارم با فعالیت بیشــتری انجام وظیفه کنیم؛ 
چرا که حوزه بهداشت و سالمت روان یکی از چالش های 
جدی تمام دنیاســت و مجامــع بین المللی،WHO  و همه 
بر مســاله بهداشت روانی و به ویژه بر سالمت نوجوانان و 
جوانان تاکید دارند و نگران شــرایط سالمت روانی بِویژه 

بعد از پاندمی کرونا هستند«.
رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به حمایت همه جانبه دانشگاه تهران 
از مرکز مشاوره برای ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به 

دانشجویان، افزود: »دانشگاه در بخش ارائه خدمات مشاوره 
به دانشجویان از مرکز مشاوره حمایت کرده است و آزمون 
تعیین صالحیتی هم که اخیراً در دانشگاه تهران برگزار شد 
در همین راستا و با هدف افزایش سطح کیفی خدماتی که 
باید داده شــود صورت گرفت تا بتوانیم خدمات با کیفیت 
به دانشجویان ارائه بدهیم و در عین حال پذیرای نقدهای 
دانشجویان هم هستیم تا بتوانیم خدمات مطلوب تری ارائه 
بدهیم ولی ما انتظارمان از مرکز مشــاوره بیشــتر است و 
راضی به این نیســتیم و هرگز هم برای کســب امتیاز این 
اقدامات را انجام نمی دهیم بلکه عالقه مندیم و وظیفه خود 
میدانیم که دانشجویان نخبه دانشگاه تهران خدمات خوبی 

در حوزه بهداشت و سالمت روانی دریافت کنند«.
پیروی در ادامه با اشــاره به اعطای نشان »حامی ممتاز« به 
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران درباره شرایط دریافت 
این مدال گفت: »این مدال به ابتکار مدیرکل دفتر مشــاوره 
و سالمت وزارت علوم که برای نخستین بار مطرح شد که 
بتوانند هرسال، فرد یا افرادی که خدمات ویژه ای در حوزه 
مشاوره و ســالمت روان ارائه دادند، اهدا کنند و در واقع 
بــه افراد و فردی که عملکرد خــاص و متمایزی در زمینه 
خدمات مشــاوره داشــتند، و دوم مراکز مشاوره که ممتاز 
شــناخته می شــوند رئیس آن مرکز هم کاندیدای دریافت 
این مدال می شود که از این بابت باید گفت که یک افتخار 
فردی است که بر اســاس عملکردی که آن شخص داشته 
است تعلق می گیرد. که امسال هم در شورای که با حضور 
مســئوالن وزارت علوم مرتبط با حوزه دانشجویی صورت 
گرفت این تصمیم گرفته شــد که مدال حامی ممتاز به چه 

کسی تعلق بگیرد«.

اخیر  سال های  در  تهران  دانشگاه  مشاوره  مرکز   
نقش و رسالت ملی داشته است

وی در پاســخ به این پرسش که چه ویژگی موجب شد که 
شــما به عنوان حامی ممتاز برگزیده شوید؟ گفت: »نقش 
از مرکز مشــاوره به نوعی نقش و ایفای مسئولت در سطح 
ملی است. به طور مثال، من به عنوان مسئول مرکز مشاوره 
دانشــگاه تهران، دبیر منطقه یک دانشگاه های وزارت علوم 
هســتم و به عبارتی فعالیت های را مشترک با وزارت علوم 
در سطح دانشــگاه های منطقه یک دارم و به عنوان رئیس 
چند دبیرخانــه )مثل رئیس دبیرخانه تی اس( در ســطح 
ملــی نیز فعالیت می کنم، همچنین نماینده وزارت علوم در 
شورای فرهنگی و پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان 

حوزه بهداشت و سالمت روان یکی 
از چالش های جدی تمام دنیاست و 
مجامع بین المللی،WHO  و همه بر 
مساله بهداشت روانی و به ویژه بر 

سالمت نوجوانان و جوانان تاکید دارند 
و نگران شرایط سالمت روانی بِویژه 

بعد از پاندمی کرونا هستند
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تهران نیز هســتم، بنده همچنیــن نماینده وزارت علوم در 
بحث پیشگیری از ایدز وزارت علوم هستم و این ها عالوه 
بر مسئولیتی است که من در مرکز مشاوره دارم، در حقیقت 
مجموع فعالیت های که من به عنوان نماینده وزارت علوم 
در آن برنامه هــا و آن جایگاه ها ایفای نقش می کنم در کنار 
بحث خود مرکز مشاوره در این جمع بندی و انتخاب نقش 
داشــته اســت؛ یعنی به عبارتی اجرای برنامه های مشترک 
با دفتر مشاوره و ســالمت وزارت علوم و قرار گرفتن در 
آن تیم مشــورتی دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم در 
مجموع منجر به این شده که بنده و دوستانی که این مدال 

را گرفتند نامزد دریافت مدال حامی ممتاز باشیم«.
وی در ادامــه ســخنان خود بــا قدردانــی از همکاران، 
کارشناســان، روانپزشــکان، متخصصان و مشاوران مرکز 
مشــاوره دانشــگاه تهران، خاطر نشــان کرد: »قطعا وقتی 
یک سیســتم و مرکزی را به عنوان ممتاز یا حامی معرفی 
می کنند، این نیســت که بگوییم آن فــرد این کار را انجام 
داده اســت، قطعًا کار، کار گروهی بوده اســت و من همه 
همکاران مرکز مشــاوره، شعبات، تمام متخصصان و روان 
پزشــکان را در این موفقیت و کســب این عنوان )هم در 
بحث مدال و هم در بحث مرکز مشاوره ممتاز( صددرصد 
ســهیم میدانم و یقین دارم حمایت و همکاری و پشتیبانی 
سایر واحدها و مســئولین در حوزه های مختلف آموزشی 
و پژوهشــی و هیأت رئیسه محترم در کسب این موفقیت 
دخیل بودند، هم پشــتیبانی الزم )معنوی و مادی( را انجام 
دادنــد و هم زمینــه را آماده کردند تا مــا بتوانیم خدمات 

ارائــه بدهیم و اگر کوچک ترین مانع و یا عدم حمایتی بود 
قطعًا این خدمات انجام نمی شــد؛ یعنی می خواهم بگویم 
مجموعه ای در دانشــگاه ایجاد شــده که ما در چند سال 
گذشــته بتوانیم ممتاز باشــیم و باید بگویم بدون حمایت 
هیأت رئیسه و مسئوالن دانشگاه هیچکدام از این اتفاقات 

رقم نمی خورد«.
رئیــس مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران در پاســخ به این 
پرسش که آیا ساختار های الزم برای ارائه خدمات مشاوره 
بویژه خدمــات الکترونیکی در ایام همه گیری کووید ۱9و 
جود داشــت؟ با قدردانی از همه بخش های آموزش های 
الکترونیکــی و مرکز فناوری اطالعــات و فضای مجازی 
دانشگاه تهران گفت: »جناب آقای دکتر فاطمی و همکاران 
ایشــان همکاری بسیار خوبی با مرکز مشــاوره داشتند و 
حتی قبل از آغاز فعالیت اپلیکیشــن مشاوره رایگان، مرکز 
فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشــگاه تهران، برای 
ارائــه خدمات مجــازی، فضا و امکانــات را در اختیار ما 
قرار دادند و هرگونه نیازی که برای ارائه خدمات مجازی 
مثل پهنای بیشتر و سایر امکانات وجود داشت را برطرف 
کردنــد، ضمن اینکه مــا برای برگــزاری وبینارها با پلت 
فرم های بیرون دانشــگاه نیز اســکای روم با تخفیف های 
ویــژه قراردادهای امضــا کردیم و از امکانــات آنها برای 
برگزاری وبینارها اســتفاده کردیم و البته مجموعه معاونت 
دانشــجویی و دانشــگاه در تهیه امکانات و ابزارهای الزم 
همکاری خوبی داشتند و در واقع دانشگاه ما را یاری کرد 

و تنها نگذاشت«.
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وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ارائه خدمات مشاوره 
به همه دانشجویان اعم از اعضای هیأت علمی، کارکنان و 
دانشــجویان گفت: »در همین راستا بود که چند سال پیش 
پیشــنهادی در هیأت رئیسه محترم دانشگاه مصوب شد که 
مرکز به عنوان مرکز مشاوره دانشگاه باشد و به همین خاطر 
عنوان مرکز مشاوره دانشــجویی به مرکز مشاوره دانشگاه 
تغییر یافت؛ یعنی عالوه بر دانشــجویان به دانشگاهیان هم 
خدمات مشــاوره ارائه بدهیم، اما در حال حاضر بیشترین 
خدمات )85 تا 8۷ درصد( به دانشــجویان ارائه می شــود 
و تقریبًا ۱۲ درصــد از مراجعان مرکز کارکنان و مراجعان 
آزاد هستند که از خدمات مرکز استفاده می کنند ولی اینکه 
از اپلیکیشــن استفاده بکنند این اتفاق نیفتاده است ولی در 
برنامه جدید این موضوع مد نظر هست که اعضای محترم 
هیأت علمی و کارکنان خدمات الکترونیکی دریافت نمایند 
و ما اعالم کرده ایم که نیاز است خدمات ویژه ای به اعضای 
هیأت علمی، کارکنان و اعضای خانواده آنها داده بشــود و 

تاکید هم دارم که در حوزه ســالمت روانی اعضای هیأت 
علمی و کارکنان و خانــواده آنها باید کار ویژه ای صورت 
بگیرد و امیدوارم حوزه هــای مربوطه مثل معاونت اداری 
مالی و مدیریت منابع اهتمام ویژه ای روی سالمت )جسم 
و روان( اعضای هیأت علمی و کارکنان داشــته باشند که 
قطعًا با تضمین و تأمین سالمت جسمی و روانی کارکنان، 

کارایی و بهره وری سازمان نیز افزایش خواهد یافت«.
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش 
که در صورت بازگشایی دانشگاه ها و برگزاری کالس های 
حضــوری، آیا ایــن آمادگی در مرکز مشــاوره برای ارائه 
خدمات مشــاوره ای بویژه در ارتباط با مســائل ناشی از 
همه گیری ویروس کرونا وجود دارد؟ گفت: »در این مدت 
تمام مراکز و شعبات مرکز مشاوره فعال بودند و دورکاری 

بــا حداقل نفرات صورت گرفت، لذا آمادگی که از قبل از 
کرونا بوده اســت وجود دارد و حتی توانمندی کارشناسان 
مــا در این مدت ارتقا پیدا کرده و از طرف دیگر در فضای 
مجازی هم تســلط خوبی پیدا کردیم و اگر دانشــگاه ها با 
حضور دانشــجوها تشکیل بشود تصورم این است که ما با 
مراجعه حضوری بیشــتری مواجه خواهیم بود که شاید در 
حوزه نیروی انســانی مشکل پیدا کنیم که البته خوشبختانه 
دانشــگاه به این جمع بندی رســیده اســت که این حوزه 
بخصوص با توجه به حضور دانشجوها باید تقویت بشود 

و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته است«.
پیروی بیشترین مراجعه دانشجویان برای دریافت خدمات 
مشــاوره را مشــکالت اضطرابی، افســردگی و مشکالت 

خانوادگی ناشی از شیوع کرونا برشمرد.
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه در پایان سخنان خود با اشاره 
به اجرای برنامه دانشگاه بدون دخانیات، گفت: »چندسالی 
بود که دانشــگاه تهران با تصویب مصوبه ای در شــورای 
فرهنگی و هیأت رئیســه، مصمم بود به ســمت دانشگاه 
بدون دخانیات بــرود که در این رابطه جلســات متعدی 
با حضور تشــکل ها و استادان و مســئوالن برگزار شد و 
کارهای پژوهشی و علمی از سال 94 شروع شد و اجرای 
آن هم از خرداد ۱4۰۰ آغاز شــد و در حال حاضر ارکان 
شورای سیاســت گذاری با سه رکن کمیته اطالع رسانی و 
رسانه به ریاست مدیرکل روابط عمومی )جناب آقای دکتر 
عباس قنبری باغســتان( و کمیته فرهنگــی و اجتماعی به 
ریاست معاون فرهنگی)جناب آقای دکتر محمدعلی زارع 
چاهوکی)و کمیته مشاوره و درمان به ریاست رئیس مرکز 
مشاوره )اینجانب( مسئول برنامه دانشگاه بدون دخانیات با 

یک رویکرد سالمت محور و پیشگیرانه هستند«.

در حوزه سالمت روانی اعضای هیأت 
علمی و کارکنان و خانواده آنها باید 
کار ویژه ای صورت بگیرد و امیدوارم 
حوزه های مربوطه مثل معاونت اداری 
مالی و مدیریت منابع اهتمام ویژه ای 
روی سالمت )جسم و روان( اعضای 
هیأت علمی و کارکنان داشته باشند
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دکتر وحید اصفهانیان، مجری پروژه طراحی و ساخت اتوبوس برقی شهری گفت: »در یک 
اتوبوس برقی، بیش از 6۰ درصد هزینه ساخت متعلق به قوای محرکه الکتریکی است و مابقی 
آن مربوط به سازه و اتاق است، درصورتی که در اتوبوس احتراقی نسبت هزینه تقریباً بر عکس 
است. لذا، اگر سیستم قوای محرکه برقی در کشور توسعه یابد، با توجه به وجود زیرساخت های 

تولید انبوه اتوبوس در کشور، تولید خانواده اتوبوس برقی درون  شهری قابل دستیابی است«.
در مراسمی با حضور مجازی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور امروز )هفتم تیر( پنج طرح 
ملی دانش بنیان از جمله اتوبوس برقی شهری که به همت و کوشش محققان و متخصصان کشور 
به عنوان یک پروژه موفِق همکاری دانشگاه و صنعت، طراحی و ساخته شده  است رونمایی شد، 
به همین مناسبت دکتر وحید اصفهانیان، مجری پروژه و رئیس پژوهشکده خودرو، سوخت و 

محیط زیست در گفت وگو با هدیه میرزایی به معرفی این دستاورد پرداخت.

مجری پروژه طراحی و ساخت اتوبوس برقی شهری

بیش از ۶۰ درصد هزینه ساخت اتوبوس برقی
متعلق به قوای محرکه الکتریکی است

کاهش مصرف سوخت نفت گاز و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تولید از مزایای این پروژه است

دکتر وحید اصفهانیان، مجــری پروژه، ضمن تبیین ضرورت 
اجرای این طرح خاطرنشــان کــرد:   »در حال حاضر یکی از 
معضالت اصلی پیش روی جهان در دهه آینده، معضل  آلودگی 
هوا و گرمایش کره زمین است. بخش حمل و نقل به عنوان یکی 
از منابع اصلی استفاده از سوخت های فسیلی نقش به سزایی در 
تولید و انتشــار آالینده های هوا و گازهای گلخانه ای دارد. از 
این رو اکثر کشورهای جهان در راستای بهبود شاخص شدت 
انرژی و بهره وری در بخش حمل و نقل دست به کار شده اند 
و در سطوح کالن ملی و خرد و بنگاه های اقتصادی نقشه راه 
دستیابی به هدف انرژی پاک – هوای پاک را تدوین کرده اند«.

وی افزود: »به نحویکه تا ســال ۲۰5۰ اکثر کشورهای پیشرفته 
دستیابی و به کارگیری فناوری خودروهای برقی، هیدروژنی و 
هیبرید را در ناوگان حمل نقل خود برنامه ریزی کرده اند. ورود 
فناوری های خودروهای پیشرفته برقی به ناوگان حمل و نقل، 
در اکثر کشــورهای دنیا از نــاوگان حمل و نقل عمومی آغاز 
شده است، بنابراین  اتوبوس درون شهری با عنایت به استفاده 
گسترده توسط مردم می تواند به عنوان دروازه ورود این فناوری 

به ناوگان باشد«.
استاد دانشکده مهندسی مکانیک تاکید کرد: »باید گفت اتوبوس 
برقی شــهری، در بخش عمده ای از ســیکل حرکتی خود در 
ســرعت پایین کار می کند، شتاب گیری متوســط دارد، زمان 
درجا کار کردن )آیدل( آن زیاد است و توقف - حرکت بسیار 
دارد. همچنیــن زمان قابل مالحظــه ای در ابتدا و انتهای خط 

توقف می کند که مناســب برای شــارژ کردن باتری ها است. 
ایجاد زیرساخت شارژ شبانه در دپو نیز به راحتی میسر بوده و 

زیرساخت های آن فراهم است«.
دکتر اصفهانیان با اظهار اینکه در این اتوبوس از ساختار قوای 
محرکه سری برقی استفاده شــده است، عنوان کرد: »استفاده 
از ســاختار ســری این مزیت را ایجاد می کند که بتوان انواع 
ســامانه های شارژ شبانه و شارژ سریع، افزودن سامانه بردافزا، 
پیل ســوختی و غیره را در آن استفاده کرد. طراحی ماژوالر و 
قابلیت نصب بر روی انواع مختلف اتوبوس از ویژگی های این 
محصول است. طراحی و ساخت قطعات کلیدی و گلوگاهی 
توسط متخصصان مجموعه، این امکان را جهت ماژوالر بودن 

طراحی فراهم کرده است«.
مجری پروژه در ادامه به تشریح مشخصات فنی قوای محرکه 
برقــی پرداخت و گفت: »وزن ناخالص مجــاز، ۱9-۱8 تن؛ 
 kW با حداکثر توان AC Induction ،موتور الکتریکی کششی
 Distributed ،؛ مجموعه کمکیkW 2×85 150×2 و توان نامی
system؛ باتــری، Lithium-Ion؛ ولتاژ باس قدرت، V 650؛ 
ظرفیت انرژی نامی، kWh 65-415 بســته به کاربرد؛ حداکثر 
شیب پیمایی ،۲۰ درصد؛ حداکثر ســرعت، km/h 80؛ برد با 
یک بار شارژ الکتریکی، km 30-300 بسته به شرایط و باتری؛ 
زمان شــارژ، نیم تا یک ساعت به صورت شارژ سریع و 3-6 
ساعت به صورت شــارژ شبانه و حداقل پیمایش روزانه،۲۰۰ 
کیلومتر با اســتفاده از شارژ سریع در ایستگاه ابتدا و انتها و یا 
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استفاده از بردافزا از مشخصات فنی قوای محرکه برقی است«.
استاد دانشکده مهندسی مکانیک با اشاره به مزایا و منافع طرح 
خاطرنشان کرد: »کاهش مصرف سوخت نفت گاز و پرداخت 
۱۷5،۰۰۰ دالر )تقریباً معادل 5۰ درصد قیمت محصول( براساس 
پیش نویس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور طی مدت دوازده سال برای اتوبوس تمام برقی، 
کاهش تولید و انتشار آالینده های هوا در کالن  شهرهای آلوده با 
تأکید بر آالینده های SOx و PM، وجود زیرساخت های تولید و 
عدم نیاز به تغییرات شدید در خطوط تولید اتوبوس های احتراقی 
و سرمایه گذاری قابل قبول و دوره بازگشت سرمایه حدود سه 

سال ازجمله مزایا و منافع این پروژه است«.
وی همچنین وجود تقاضای مؤثر از طرف مشتریان همچون 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و شهر مشهد مقدس، 
قیمت تمام شده رقابتی در قیاس با محصوالت مشابه اروپایی 
و چینی و قابلیت صادرات این محصول، تربیت نیروی انسانی 
متخصص و توانمند، ایجاد اشــتغال و کارآفرینی در بخش 
تولید، خدمات پس از فروش و ایســتگاه های تأمین انرژی، 
ایجاد بازار برای قطعات و محصوالت دانش بنیان تولید داخل 
)درایو کششی، باتری پک، سیســتم مدیریت باتری، موتور 
الکتریکی و… ( و پتانسیل صادرات محصول و درآمدزایی 
از محل صادرات و توجیه باالی آن به دلیل باال بودن نرخ ارز 

را از دیگر مزایای این پروژه توصیف کرد.
به گفته دکتر اصفهانیان، توســعه محصول جدید با ســطح 
داخلی سازی باال )۷۰ درصد( بر اساس استانداردهای جدید، 
طراحی بومی متناســب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران و 
برنامه اجرایی طرح براســاس نظام دروازه ای و صحه گذاری 
مرحله به مرحله براســاس تســت نمونه هــای مختلف از 

دستاوردهای فناورانه این طرح است.
مجری پــروژه در ادامه تصریح کرد: »فاز اول، توســعه نمونه 
معیار تولید )Verification Prototype( و توسعه نیازمندی های 
اولیه تولید انبوه در کمتر از یک ســال، توسعه نمونه های اولیه 
)A-Sample( تجهیزات در فاز اول با همکاری زنجیره تأمین، 
انجام تســت های صحه گذاری طراحی نمونه معیار مهندسی 
)Evaluation Prototype( و تست های تجهیزات و قطعات در 
فاز اول، طراحی و توسعه پلتفرم نوآورانه سبک وزن، در برداشتن 
فعالیت های توسعه خط تولید و زنجیره تأمین و رسیدن به سر 
تولید )SOP( اتوبوس الکتریکی در طی کمتر از دو سال و نیم را 

می توان از دیگر دستاوردهای فناورانه طرح برشمرد«.
استاد دانشکده مهندسی مکانیک در بخش دیگری از سخنان 
خود ضمن معرفی مجریان و حامیان پروژه بیان کرد: »شرکت 
دانشگاهی مدیریت انرژی نوآور افق )مانا( با توجه به تجربیاتی 
که در طراحی و نمونه سازی اتوبوس هیبرید الکتریکی داشته 

و فعالیت های دانش بنیانی که در توسعه قطعات و سیستم های 
گلوگاهی خودروهای برقی مانند طراحی و ســاخت باتری 
پک، درایو کششــی، مبدل های کمکی و واحد توزیع انرژی 
الکتریکی در سال های اخیر انجام داده، توسعه قوای محرکه 
برقی اتوبوس درون شهری را در دستور کار قرار داد. همچنین 
صنایع شهید شاهمرادی )صنایع زرین خودرو( به عنوان یکی 
از بزرگ ترین و مجهزترین خودروسازهای کشور در حوزه 
خودروهای ســنگین و از حامیان تولید داخلی و رفع موانع 
تولید، نیز ورود و به کارگیری این فناوری نوین و پاک را در 

دستور کار خود قرار داده است«.
وی افزود: »پروژه توسعه اتوبوس تمام برقی درون شهری شرکت 
مانا و صنایع شهید شاهمرادی )صنایع زرین خودرو( با حمایت 
معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشگاه تهران در اواسط سال ۱399 
آغاز شــد. قوای محرکه طراحی و ساخت شده شرکت مانا، بر 
روی اتوبــوس لوانتــری )Low Entry( صنایع زرین خودرو، 
پیاده سازی شده و به شکل های مختلف شب شارژ، شارژ ترکیبی 

یا به صورت بردافزا و پالگین ارائه شده است«.
دکتر اصفهانیان خاطرنشان کرد: »موتورهای تراکشن الکتریکی، 
ژنراتور، گیربکس تک سرعته درایوهای کششی، باتری پک های 
هوشمند، سیستم توان کمکی و اینورتر ها، سیستم توزیع انرژی 
الکتریکی، سیستم های متعدد خنک کاری همه ساخت داخل و 
بومی سازی شده است. اتوبوس پایه نیز متعلق به صنایع زرین 
خودرو اســت. در این فرصت الزم اســت تا از ستاد توسعه 
فناوری های فضایی حمل و نقل پیشــرفته که نقش کلیدی و 
اساسی به جهت ایجاد شبکه نوآوری، رفع موانع و مشکالت 
اجرایی فی مابین دستگاه های اجرایی کشور، نظارت و راهبری 
پروژه، تخصیص به موقع منابع و سیاست گذاری کالن پروژه را 
بر عهده داشته است و همچنین از تمامی همکاران این پروژه، 

نهایت تشکر و قدرانی را به عمل آورم«.
مجری پــروژه درباره برنامه های تولید و فروش این طرح نیز 
گفت: »پیرو مذاکرات و جلســات متعــدد فنی و مدیریتی با 
شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و 
شهرداری مشهد مقدس و بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده 
فی مابین، مقرر شــد که در فاز نخست، شهرداری تهران ۲۰۰ 

دستگاه را پیش خرید کند«.
اســتاد دانشکده مهندســی مکانیک در پایان سخنان خود به 
مقایسه این محصول با نمونه های مشابه خارجی از منظر مالی 
و اقتصادی پراخت و گفت: »قیمت اتوبوس های برقی تولیدی 
نســبت به نمونه های مشابه چینی و اروپایی ۱۰ تا 4۰ درصد 
ارزان تر می باشــند و قوای محرکه توسعه داده شده برروی هر 

اتوبوس Low Entry یا Low Floor قابل  استفاده است«.
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مقوله »دانشگاه بدون دخانیات« یکی از مهم ترین مسائلی است که سال هاست در آموزش 
عالی کشور پیگیری می شود. اثر اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بدون دخانیات نه تنها در جامعه 
دانشجویی، بلکه بر تمامی بخش های آموزش عالی کشور و حتی کل جامعه مشهود خواهد 
بود. دانشگاه تهران نیز مدت زیادی است که برنامه ریزی و سیاست گذاری های الزم در این 
زمینه را انجام داده و اخیراً نیز این طرح به صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شده است. 
اما قبل از اجرای این برنامه به صورت رسمی، مساله دخانیات و آثار منفی آن در جامعه به 
عنوان یک مساله اجتماعی و فرهنگی، همواره مورد توجه بخش های مختلف دانشگاه تهران 
قرار داشته و دانشکده ها، پردیس ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت های علمی، پژوهشی 

و حتی نظرورزی های زیادی در قالب کتاب، پایان نامه، طرح های پژوهشی و … در این زمینه انجام داده اند.
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، از جمله این مراکز است که از سال ۱36۱ این برنامه را آغاز کرده 
است. به همین مناسبت و برای آشنایی با سابقه این امر و همچنین تشریح رویکردهای علمی پیرامون مضرات استفاده 
از دخانیات و شیوه های صحیح منع آن، هدیه میرزایی در گفت وگویی با دکتر علی اکبر موسوی موحدی، رئیس مرکز 

تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک و استاد ممتاز دانشگاه تهران به بررسی این موضوع پرداخته است.

سلسله گفت وگوهای »دانشگاه بدون دخانیات« 

دکتر موسوی موحدی:

با توجه به آسیب ژنوم و انتقال به نسل آینده، مساله سیگار 
و دخانیات مساله نسلی است

قانون  گذاری و فرهنگ سازی باید رویکرد و ریشه علمی داشته باشد

 آسیب ژنوم و انتقال به نسل آینده از مضرات دود 
سیگار است

دکتر موســوی موحدی، رئیس مرکز تحقیقات بیوشــیمی 
و بیوفیزیک در ابتــدای این گفت وگو ضمن تبیین برخی از 
مضرات دود سیگار، اپی ژنتیک را از مهمترین مباحث مطروحه 
در این زمینه برشمرد و گفت: »عموم مردم با مسأله اپی  ژنتیک 
و آسیب ژنومی دود سیگار آشنایی ندارند. دود سیگار با دارا 
بودن حدود 46۰۰ تا 6۰۰۰ ترکیب شیمیایی مختلف زمینه ساز 
عوارض مهلک همچون سرطان، بیماری های قلبی-عروقی، 

مشکالت کلیوی، دیابت و بیما ری های دیگر است«.
وی با اشاره به انتشــار کتاب »دودسیگار: تازه های علمی در 
تعدیل آسیب های ناشی از آن« به نگارش خود و سیده زهرا 
موســوی نژاد و رضا یوسفی در سال ۱388، خاطرنشان کرد: 
»رویکرد این کتاب آگاهی رســانی به افرادی است که سیگار 
مصرف می کنند، در این کتاب زیان های مصرف سیگار هشدار 
داده شده و همچنین راه های تعدیل و جلوگیری از زیان های 

آن نیز ارائه شده است. در بخشی از این کتاب به موضوع دود 
سیگار، تخریب ژنومی و انتقال به نسل آینده پرداخته می شود. 
بر این اســاس عنوان شده است که دود سیگار مسبب ایجاد 
جهش های HPRT، تولید ادرار جهش زا، تبادل کروماتیدهای 
خواهری، ناپایداری ریز ماهواره ها و تخریب DNA در برخی 
بافت ها و سلول های رویشی است. ترکیبات موجود در توتون 
قادرند جهش  هایی را در ژنوم ایجاد کنند که انباشته شدن آنها 
منجر به سرطان زایی می شــود. سیگاری بودن مادران به ویژه 
در دوران بارداری بر ســالمت کودکان آنها اثر می گذارد. در 
 ،DNA اسپرم مردان سیگاری نیز فراوانی آناپلوئیدی، افزایش
شکست های رشته ای و آســیب های اکسایشی باال می رود و 

جهش در اسپرم قابل انتقال به نسل بعد است«.
رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک افزود: »بنابراین، 
این تغییرات مخرب ممکن اســت منجر به تغییرات پایدار و 
غیر قابل برگشــت در ترکیب ژنتیکی زاده ها شود و می تواند 
حتی در نسل های بعدی هم پایدار بماند. افزون بر موارد گفته 
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شده مواجهه ناخواسته با دود ســیگار نیز می تواند عوارض 
نامطلوبی را ایجاد کند، یعنی سیگاری که افراد مورد استفاده 
قرار می دهند در چند نســل بعد از آنها نیز می تواند تبدیل به 
مسائل ژنتیکی، ســیتوژنتیک و ژنوتاکسیک شود. لذا، مسأله 
سیگار بحث نسلی دارد و مضرات سیگار فقط متوجه شخصی 
که از آن اســتفاده می کند نمی شود، بلکه نسل های بعدی آن 
را نیز با مشــکالت زیادی روبه رو خواهد کرد. این زاویه از 
دیدگاه علمی را بیشتر باید در بین دانشجویان، اعضای هیأت 
علمی، کارکنان دانشــگاه و همچنین اعضای مختلف جامعه 
اطالع رسانی کنیم، بحث انتقال نسلی مضرات سیگار امروزه 

در دنیا مورد توجه قرار گرفته است«.

 نیکوتین موجود در سیگار، پیش ساز مواد سرطان زا 
در بدن

اســتاد ممتاز دانشگاه تهران با بیان اینکه در بخش دیگری از 
این کتاب موضوع نیکوتین به عنوان پیش ساز مواد سرطان زا در 
بدن مورد بررسی قرار گرفته، تاکید کرد: »در این بررسی آمده 
است که مسأله ترکیب آلکالوئیدی ماده اعتیادآور و فوق العاده 
قوی است که منبع اصلی و تجاری آن برگ گیاه تنباکوست. 
هر عدد ســیگار حاوی ۱5 تا 3۰ میلی گرم از این ماده است 
و به ازای هر ســیگار 5/۰ میلی گرم نیکوتین جذب بدن فرد 
سیگاری می شــود. تحقیقات نشــان می دهد که غلظت 6۰ 
میلی گرم این ترکیب در صورتی که جذب بدن شــود، کشنده 
اســت. این ترکیب به آسانی از غشای سلول ها عبور می کند 
و به ســرعت در مغز تجمع می یابــد. از آنجایی که نیکوتین 
در سطح ســلول های مغزی دارای گیرنده اختصاصی است، 
می تواند غلظت طبیعی برخی هورمون ها و پیام آورهای عصبی 
را تغییر دهد و در نتیجه اثرات خاصی بر بخش های متفاوتی 

از بدن داشته باشد«.
دکتر موســوی موحدی ادامــه داد: »از طرف دیگر، نیکوتین 
ســرعت ضربان قلب و فشار خون را زیاد می کند و موجب 
پیدایش لخته های غیر عادی در خون می شود و با فلج کردن 
مژک هایی که در نظافت مجاری تنفســی نقش دارند، ســهم 
عمده ای در بیماری های دستگاه تنفسی دارد. همچنین نیکوتین 
پیش ســاز مواد فوق العاده ســرطان زایی نظیر نیتروزآمین ها 
و متیل آمین اســت و نقش مهمی در ایجاد سرطان های لوله 

گوارش نیز دارد«.
 

به  دستیابی  الزمه  قانون گذاری  و  فرهنگ سازی   
دانشگاه بدون دخانیات است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار اینکه در بسیاری 
از دانشــگاه های دنیا استفاده از ســیگار ممنوع است، گفت: 
»بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات در دنیا هستند که با جدیت 
منع استفاده از ســیگار را دنبال می کنند، حتی در کشورهایی 
همچون سنگاپور استفاده از ســیگار در جامعه و بین عموم 
ممنوع است. دانشگاه تهران هم به عنوان یک دانشگاه علمی 
و فرهنگی شایســته اســت با آگاهی دادن، موضوع »دانشگاه 
عاری از ســیگار« را فرهنگ سازی کند. اطالعات علمی الزم 
در خصوص مضرات استفاده از سیگار باید در دسترس عموم 
قرار بگیرد تا مردم تصور نکنند که ســیگار فقط مســأله ای 
شخصی، تنوعی و تفریحی است، بلکه باید بدانند فرزندان و 

نسل های آینده را نیز با مشکالتی روبه رو خواهد کرد«.
رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک با تأکید بر اینکه 
فرهنگ سازی و قانونگذاری الزمه دستیابی به دانشگاه بدون 
دخانیات است، عنوان کرد: »در این زمینه هم باید فرهنگ سازی 
شود و هم قانون های الزم تدوین و اجرا شود. فرهنگ سازی 
این اســت که ما بر مبنای دانــش و آگاهی به دیگران نکات، 
مسائل و مضرات استفاده از ســیگار را اطالع رسانی کنیم و 
اینکه چه اتفاق هایی برای خود شخص، خانواده او و نسل های 
بعد خواهد افتاد. بســیاری از مردم در این باره و ایجاد و بروز 
مشکالت ژنتیکی آگاهی الزم را ندارند، دادن اطالعات خوب 
مبنی بر دانش تبدیل به فرهنگ سازی می شود. آگاهی داشتن 
نسبت به هر موضوعی مقدمه اجرای قانون است. اطالع رسانی 
باید با شیوه بسیار لطیف بیان شــود و این کار را دانشگاه ها 

می توانند به نحو صحیح و مطلوب انجام دهند«.

برای  صاحب نظر  استادان  دانش  و  سخن  از  باید   
فرهنگ سازی بهره مند شویم

اســتاد ممتاز دانشــگاه تهران تصریح کرد: »سؤالی که مطرح 
می شــود این است که این فرهنگ سازی باید از طرف و زبان 
چه شخصی صورت بگیرد؟ در پاسخ می توان گفت کسی که 
دانشگاه و جامعه علمی به گفتار و کردار او احترام می گذارد، 
گاه شنیدن یک سخن و جمله ای از زبان اشخاص صاحب نظر 
و آگاه که به لحاظ جایگاه علمی و شــخصیتی مورد قبول و 
اطمینان هستند، بسیار تأثیرگذارتر از آن است که به طور مثال 
یک واحد و یا اداره ای در دانشــگاه بخواهد مطلبی را بارها 
انعکاس دهد. به نظر می رســد از استادان بسیار خوبی که در 
حــال حاضر در این زمینه فعالیت و آگاهی الزم را دارند باید 
دعوت شــود تا در فضاهای مجازی زمانی را در رابطه با این 
مســأله صحبت کنند، یقیناً این رویکرد تأثیر بسیاری را برای 
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نسل جوان دانشجو، کارکنان و اعضای هیأت علمی به همراه 
خواهد داشت«.

دکتر موســوی موحدی در ادامه عنوان کــرد: »در این زمینه 
می توانیم از همکاری استادان دانشگاه تهران که البته خود آنها 
سیگار نمی کشند بهره مند شویم، چون کسی که نظر و یا مطلبی 
را بیان می کند، در درجه اول باید خود به آن عمل کند تا بتواند 
آن را انتشــار دهد. کسی نمی تواند سیگار بکشد و دیگری را 
از این کار منع کند، بلکه باید عاری از ســیگار باشد تا بتواند 
در خصوص تعدیل و یا عدم استفاده از سیگار صحبت کند. 
این فرهنگ سازی می تواند از جانب استادان صاحب نظر و در 
قالب سخنرانی های نو، علمی و کوتاه همچون سخنرانی های 

تد ارائه شود«.

چندانی  تأثیر  بخشنامه ای  و  دستوری  اقدام های   
نخواهد داشت

وی با اظهار اینکه قانون قبض و بسط دارد و من همیشه موافق 
بسط آن هستم، خاطرنشان کرد: »باید گفت قانون به صورت 
قبض کمتر کارآمد بوده اســت. لذا، قانون را باید به صورت 
آگاهی، فرهنــگ و جمالت لطیف و کاربــردی در بیاوریم 
و از زبان افرادی که مورد قبول جامعه دانشــگاهی هســتند، 
بشنویم. امروزه قانون را نباید به صورت دیکته ای نوشت، بلکه 
همین قانون را باید با ســخنان و نکات نغز و بر مبنای علم و 
دانــش، پلکانی، کوتاه، علمی و با لحــن زیبا ارائه دهیم. من 
همیشه تأکید دارم اگر بتوانیم مطالب را به زبان سعدی برای 
مردم بازگو کنیم، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. ایراد ما بر این 

اســت که این حکما را داریم که به بهترین شیوه سخنانی را 
گفته اند، اما بهره کافی از آنها نمی بریم. این گونه مسائل را باید 
با اندیشمندان و اســتادان مطرح کنیم تا دریابیم آنها چگونه 
می توانند این قوانین را به زبان شیوا و رسا عنوان کنند و بعد 

آن را انتشار دهیم«.
رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک با بیان اینکه در هر 
چیزی باید اخالق و لحن خوب و خوشایند استفاده شود، افزود: 
»در این صورت است که حتی قواعد بازدارنده ای همچون منع 
اســتفاده از دخانیات در بین جوانان نیز می تواند تأثیرگذاری 
بیشتری داشته باشــد. اقدام های دستوری و بخشنامه ای تأثیر 
چندانی نخواهد داشــت، قانون را باید به صورت باز همراه با 
آگاهی و لطافت عنوان کنیم و البته در کنار آن الزم اســت تا 
راهکارهای مورد نیاز هم ارائه شــود. اگر ما منعی برای انجام 
ندادن کاری و یا تأکید برای انجام آن داریم، در مورد آن باید 

آگاهی های الزم را بدهیم«.

از  استفاده  منع  زمینه  در  اداری  دستورالعمل های   
دخانیات محتوای الزم را ندارند

استاد ممتاز دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود تصریح کرد: 
»به شخصی گفته می شــود که باید مصرف سیگار را تعدیل 
کند، وقتی به آن وابســتگی دارد چگونه می تواند این کار را 
انجــام دهد. تعدیل با متوقف کردن و ترک کردن فرق می کند، 
باید راهی به این افراد نشان داده شود تا اندک اندک و البته با 
خواسته و میل خود این کار را انجام دهند. قانون و اجرای آن 
در اداره امور بسیار مهم است، اما به این نکته هم شایسته است 
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توجه کنیم و بدانیم قانون زیر بنا می خواهد و باید در باور و 
قلب انسان نهادینه شود تا بتواند آن را اجرا کند. قانون خوب 
است، اما به شرط آنکه کارایی داشته باشد و شرط کارایی آن 

زیربنای فرهنگی و آگاهی سازی است«.
دکتر موســوی موحــدی با تأکید بر اینکــه قانونگذاری و 
فرهنگ سازی باید رویکرد و ریشه علمی داشته باشد، گفت: 
»خیلی از مطالب در حال حاضــر در خصوص ممنوعیت 
استفاده از سیگار در دانشگاه به راه های مختلف انتشار پیدا 
می کند که به نظر می رسد که این مطالب گذرا خواهند بود 
و کارایی الزم را نخواهند داشت، چون با علم همراه نیستند. 
دستورالعمل های اداری که منتشر می شوند محتوای الزم را 
ندارند. تأکید می شــود در این زمینه و البته همه مسائل چه 
اعمال قانون و چه فرهنگ سازی باید رویکرد علمی داشته 
باشــیم، به ویژه در دانشگاه شایسته اســت در این مورد و 
ســایر موارد مکانیزم علمی ارائه شود تا مورد پذیرش قرار 
بگیرد. وقتی ما یک جوان دانشجو را از کشیدن سیگار منع 
می  کنیم اگر این مســأله با رویکرد علمی تبیین شود، یقینًا 
تأثیر بیشــتری خواهد داشــت. به طور مثال مطلوب است 
برای یک جوان تشریح کرد که سیگار استرس ایجاد می کند 
و اســترس در بدن به رادیکال های آزاد غیر متعادل تبدیل 
می شــود و این امر زمینه ســاز خیلی از بیماری ها از جمله 
دیابــت و یا کوید -۱9 خواهد بود. مســائل باید به لحاظ 
علمی بازگو شــود تا شخص بتواند قانع شود و گام در راه 

تعدیل و یا ترک سیگار بردارد«.

 با احساس و رویکردهای شخصی و مسائل سطحی 
تصمیم نگیریم

وی با بیان اینکه ما دانشگاهی هستیم یعنی باید بر مبنای دانش 
تصمیم بگیریم و عمل و مدیریت کنیم، اظهار کرد: »مدیریت ما 
باید بر مبنای دانش باشد و با احساس و رویکردهای شخصی 
و مسائل ســطحی تصمیم نگیریم. هر کشوری که بر مبنای 
دانش کار کرد موفق شد و توانست پیشرفت کند. در دانشگاه 
تهران اســتادان صاحب نظر بسیاری هستند، این دانشگاه یک 
مرکز بســیار بزرگ برای اندیشه و دانش است که با نگاه های 
گوناگون می تواند گفتمان »دانشگاه عاری از سیگار« را مطرح 
کند. در دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران تعداد زیادی 
دانشــمند و صاحب نظر در رشــته های مختلف هنر، علوم، 
ادبیات، علوم پزشــکی، حقوق و … هستند که می توانند از 
دیدگاه خود در رابطه با مســأله سیگار و تعدیل آن صحبت 
کنند. به طور مثال استادان دانشکده روان شناسی خیلی خوب 

می توانند به مفاهیم استرس زا و عوامل و مضرات آن بپردازند«.
رئیس مرکــز تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک با تاکید بر 
اینکه در این زمینه می توان طرح تحقیقاتی تعریف، مقاالت 
در سطح ملی و بین المللی منتشر کرد و راهکارهای علمی و 
عملی ارائه داد، افزود: »در حال حاضر فضای مجازی برای 
گفت و گو در دسترس اســت. همان گونه که گفتم مطلوب 
است مجموعه ســخنرانی های ویژه با عنوان تد ایرانی و یا 
سخنرانی های ویژه دانشگاه تهران با مباحث گوناگون تهیه 
شود. البته در این ســخنرانی ها خیلی هم نباید مستقیمًا به 
موضوع ســیگار پرداخت، بلکه باید مسائل دیگری بیان و 
به صورت غیر مستقیم به عوارض سیگار اشاره شود که این 
رویکرد می تواند بیشتر تأثیرگذار باشد. به نظر می رسد اگر 
این کار انجام شــود، بر کارهای دیگر مقدم است و تأثیر بر 
قلب و روان انســان ها خواهد داشت. الزم به ذکر است که 
بدانیم با محبت و لحن زیبا می توانیم بر قلوب دیگران تأثیر 
بگذاریم و این نکته مهــم را فراموش کرده ایم. ما ایرانی ها 
صاحــب حکمت عالم هســتیم، امــا در مدیریت ها از آن 
استفاده نمی کنیم و توجه نمی شود که قلب چه می خواهد، 

هل الجزاء االحسان اال االحسان«.
اســتاد ممتاز دانشگاه تهران خاطرنشــان کرد: »به هر طریق 
صحبت ها و سخن های ما با لحن نیکو و ادب اثرگذار می شود 
کــه می توانیم با الگوبرداری از حکمای پیشــین این رویه را 
پیش بریم. از اعضای علمی نظرخواهی و از آنها درخواست 
شود که سخنرانی های علمی،عمومی ارائه دهند و فهرست آنها 
به صورت مجازی در اختیار دانشگاهیان قرار بگیرد. شایسته 
اســت روابط عمومی دانشــگاه نیز ارائه این سخنرانی ها را 

مدیریت کند تا به نحو مطلوبی بهره برداری شوند«.

بیوفیزیک، چهل سال  و  بیوشیمی  تحقیقات  مرکز   
عاری از دخانیات

دکتر موسوی موحدی در پایان سخنان خود گفت: »بنده چهار 
دوره ریاست مؤسسه بیوشیمی و بیوفیزیک را بر عهده داشته ام 
که اولین دوره آن در سال ۱36۱ بوده است و در آن زمان این 
اتفاق افتاد، یعنی در زمینه منع استفاده از سیگار قانون گذاری 
صورت گرفت. خوشبختانه با همکاری اعضای هیأت علمی 
و سایر کارکنان توانســتیم این مؤسسه را عاری از دخانیات 
کنیم. در حال حاضر کسی در محیط مؤسسه از سیگار استفاده 
نمی کند و این کار به گونه ای خالف محسوب می شود و باید 
گفت نزدیک به چهل ســال اســت که این رویکرد در مرکز 

پیاده سازی شده و مورد حمایت قرار گرفته است.
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مقوله »دانشگاه بدون دخانیات« یکی از مهمترین مسائلی است که سال هاست در آموزش 
عالی کشور پیگیری می شود. اثر اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بدون دخانیات نه تنها در 
جامعه دانشجویی، بلکه بر تمامی بخش های آموزش عالی کشور و حتی کل جامعه مشهود 
خواهد بود. دانشــگاه تهران نیز مدت زیادی است که برنامه ریزی و سیاست گذاری های 
الزم در ایــن زمینه را انجام داده و اخیراً نیز این طرح به صورت رســمی وارد مرحله 
اجرایی شده اســت. اما قبل از اجرای این برنامه به صورت رسمی، مساله دخانیات و 
آثار منفی آن در جامعه به عنوان یک مســاله اجتماعی و فرهنگی، همواره مورد توجه 
بخش های مختلف دانشگاه تهران قرار داشته و دانشکده ها، پردیس ها، مراکز تحقیقاتی و 
پژوهشــی فعالیت های علمی، پژوهشی و حتی نظرورزی های زیادی در قالب کتاب، پایان نامه، طرح های پژوهشی 

و … در این زمینه انجام داده اند.
به همین مناسبت جهت تشریح رویکردهای علمی و روان شناختی پیرامون مضرات استفاده از دخانیات و شیوه های 
صحیح منع آن، هدیه میرزایی در گفت وگویی با دکتر رضا رســتمی، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و 

رئیس پژوهشکده فناوری های همگرا، به بررسی این موضوع پرداخته است.

سلسله گفت وگوهای »دانشگاه بدون دخانیات« 

استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی:

دانشگاه بدون دخانیات بخشی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران است
در قالب سبک زندگی، درس اعتیاد و مدل برخورد با هیجانات در همه دانشکده ها تدریس شود

مسئولیت  از  بخشی  دخانیات  بدون  دانشگاه   
اجتماعی دانشگاه تهران است

دکتر رستمی، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، 
در ابتــدای این گفت وگو با اشــاره بــه اهمیت و جایگاه 
مســئولیت اجتماعی دانشــگاه ها گفت: » دانشــگاه تهران 
به عنوان یک دانشگاه پیشــرو و جامع همواره توانسته در 
ســطوح مختلف جامعه نقش و مســئولیت اجتمای خود 
را ایفــا کنــد. در موضوع دانشــگاه بــدون دخانیات نیز 
این دانشــگاه، تــالش دارد تا با نقش آفرینــی، اثرگذاری 
اجتماعی و فرهنگ ســازی مناسب بتواند دانشجویان و یا 
دانش آموختگان مفید و مؤثر و با سالمت جسمی و روانی 

به جامعه تحویل دهد«.
وی با بیان اینکه هر ساله شــاهد ورود افراد نخبه کشور به 

دانشگاه تهران هستیم، افزود: »افراد نخبه ای که تحت عنوان 
دانشــجو و به دور از خانواده وارد محیط جدیدی می شوند. 
باید گفت از طرفی خانواده های این دانشــجویان، فرزندان 
خــود را با هدف و امید تربیت صحیح و کســب تخصص 
و دانــش در محیط آکادمیک راهی دانشــگاه ها می کنند و از 
طرف دیگر جدا شــدن یک جوان هجده ساله که تاکنون از 
ســوی خانواده همه گونه حمایت و کنترل می شــده و قرار 
گرفتن آنها در محیط هایی همچون خوابگاه که قطعاً حمایت 
والدین را به همراه ندارد، فشــارها و اســترس های ناشی از 
ایجاد مسئولیت های جدید و مسائل مربوط به تحصیل ممکن 
اســت در مجموع زمینه هایی را ایجاد کند که یک شــخص 
خواســته و یا ناخوسته به سمت استفاده از سیگار و یا حتی 

استفاده از مواد اعتیادآور دیگر پیش رود«.
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 دوری از خانواده، نبود نظارت ها و استعداد ژنتیکی 
از زمینه های اعتیاد به سیگار

اســتاد دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی اظهار کرد: 
»دانشگاه باید شرایطی را ایجاد کند تا دانشجویان به سمتی 
حرکت نکنند که زمینه های آســیب و مشکالت برای آنان 
فراهم شــود، یکی از این زمینه ها اعتیاد و شــایع ترین آن 
سیگار است. متأسفانه سیگار اثرات مثبتی دارد و به راحتی 
می توانــد در کوتاه مدت برای افــراد حس خوب آرامش، 
توجــه بهتر، کم کردن اضطــراب و تنش را به همراه آورد. 
پس مالحظه می شــود، ماده ای وجــود دارد که به وفور در 
دسترس است که اگر شــرایط فراهم شود، خیلی ها ممکن 

است به سمت اعتیاد و وابستگی آن بروند«.
دکتر رستمی با بیان اینکه در بحث دانشگاه بدون دخانیات 
توجه به متغیرهای متعددی به نام دانشجو باید مورد توجه 
قرار بگیرد، تصریح کرد: »افراد با اســتعدادی وارد دانشگاه 
می شــوند و هدف ما باید بر این باشــد که آنها را به لحاظ 

روان و جســم، سالم تحویل اجتماع دهیم. اما همانگونه که 
عنوان شــد در این دوره استرس های خاص دوران جوانی، 
استرس تشکیل خانواده و مشغله های تحصیل چالش هایی 
هستند که مســلمًا دانشجویان با آن مواجه خواهند شد. در 
این بین ســیگار به عنوان ماده ای که به راحتی و به صورت 
قانونی در اختیار همه است، اثرات مثبتی هم دارد و یک فرد 
مضطرب احساس می کند که آن را آرام می کند، ممکن است 
از سوی دانشجوی در معرض استرس استفاده شود. دوری 
از خانواده و نبودن نظارت ها منجر می شود که شخص اگر 
استعداد ژنتیکی هم داشته باشد و شرایط آن نیز فراهم آید 

یک وابسته کامل به سیگار شود«.
 

 سیگار دروازه ورود و زمینه ساز اعتیادهای دیگر است

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود خاطرنشــان کرد: 
»سیگار افزایش همه نوع سرطان را به همراه خواهد داشت. 
ممکن است در کوتاه مدت توجه و حال شخص را خوب 
کند، اما در طوالنی مدت قطعًا آسیب های متعددی همچون 
مشکالت ریوی و قلبی را منجر می شود. دانشگاه های پیشرو 
در دنیا به شــیوه های مختلفی به این مسأله ورود کرده اند تا 
محیط دانشــگاه را به عنوان یک محیط علمی که می خواهد 
بهترین هــا را تربیت کند، به دور از دخانیات نگه دارند. در 
دانشگاه های خارج از کشور نیز فضاهای دانشگاهی بدون 
دخانیات وجود دارد، یعنی داخل ساختمان ها به هیچ وجه 
از ســیگار استفاده نمی شــود و در فضاهایی هم که به نام 
دانشگاه شناخته می شــود، مکرراً تابلوهای دانشگاه بدون 
دخانیات نصب شده است. هدف و تالش هم بر این است 
که دانشجو را سالم تحویل بگیرند و به عنوان یک فرد مؤثر 

و خالق تحویل جامعه بدهند«.
استاد دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی با عنوان اینکه 
سیگار دروازه ورود و زمینه ساز اعتیادهای دیگر است، بیان 
کرد: »هدف مهم تری که دانشــگاه های بزرگ دنیا و بالتبع 
دانشگاه تهران مورد توجه قرار داده اند، این است که سیگار 
اعتیاد می آورد و اعتیاد آن هم شــدید است، به واقع سیگار 
می تواند دروازه ورود و زمینه ساز اعتیادهای دیگر هم باشد. 
ما اگر با منع ســیگار در نظر داریم تا محیط بدون دخانیات 
در دانشگاه ایجاد شــود، می خواهیم از آسیب های بدتر از 
ســیگار پیشگیری کنیم. بســیاری از مواقع تفکر جوانان و 
نوجوان بر این اســت که افراد زیادی ســیگار می کشند و 
اســتفاده آنها هم از سیگار نمی تواند منعی داشته باشد و به 

این گونه عملکرد خود را توجیح می کنند«.
دکتر رســتمی ادامه داد: »سیگار آســیب هایی دارد که در 
ایــن زمینه باید آگاهی های الزم و به شــیوه صحیح علمی 
ارائه شــود، ما نباید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا افراد 
به این ســمت برونــد. آنچه که باید در موضوع دانشــگاه 
بــدون دخانیات به عنوان گام اول مــورد توجه قرار بگیرد 
و به جوانان اطالع رســانی شــود، اعتیادهای بعد از سیگار 
اســت. شخص ســیگار را تجربه می کند و لذت می برد در 
کل ویژگی اعتیاد این اســت که شخص با مصرف ماده ای 
حــس خوبی را دریافت می کند، امــا بعد از مدتی مصرف 
و وابســتگی افزایش می یابد و در نتیجه آســیب هم بیشتر 
می شــود. در نهایت استفاده از سیگار به مرز خود می رسد، 
یعنی شــخص به جایی می رســد که اگر روزی یک پاکت 
ســیگار هم مصرف کند، دیگر آن حس اولیه ای که داشــته 

هدف مهم تری که دانشگاه های بزرگ 
دنیا و بالتبع دانشگاه تهران مورد توجه 
قرار داده اند، این است که سیگار اعتیاد 

می آورد و اعتیاد آن هم شدید است، 
به واقع سیگار می تواند دروازه ورود و 

زمینه ساز اعتیادهای دیگر هم باشد
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به آن دســت نمی دهد و ســراغ مواد مخدری با آسیب و 
وابستگی بیشتر خواهد رفت«.

 اعتیاد مادر بیماری های روانی است
وی با اظهار اینکه دانشــگاه نباید محیط امنی برای مصرف 
ســیگار یک جوان تازه جدا شــده از خانواده و پر استرس 
باشــد، تصریح کرد: »بهتر اســت در بحث دانشگاه بدون 
دخانیات تالش شود تا یک پیشگیری اولیه صورت بگیرد، 
بدین معنا که ما بایــد بتوانیم در آن نقطه آغاز کاری انجام 
دهیم تا وابســتگی به سیگار ایجاد نشــود و تست سیگار 
و دریافت این حس خوب از ســوی یک جوان دانشــجو 
صورت نگیرد، چون این اتفاق متأســفانه زمینه سازی برای 
پیشروی در مراحل بعدی و کسب تجربه های خطرناک تر و 

ایجاد آسیب هایی تحت عنوان اعتیاد خواهد شد«.
استاد دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی با طرح این 
پرســش که چرا منع اعتیاد مهم اســت، گفت: »اعتیاد مادر 
بیماری های روانی اســت و افســردگی، وسواس، بدبینی، 
ترک دانشــگاه و تحصیل و طرد شدن از جامعه را به همراه 
خواهد داشــت. یعنی یک شــخص در نقطه آغاز سیگار 
مصرف می کند تا توجه آن خوب شــود و استرسی که دارد 
از بین برود. اما ممکن اســت همین مســأله شروعی برای 
گرایش بــه مواد مخدر و اعتیادآور دیگر شــود که ممکن 
اســت به ترک دانشگاه و اخراج از دانشگاه بیانجامد، چون 
وقتــی مواد مخدر به میان می آید شــاید در ابتدا فرد حس 
خوبی داشته باشــد، اما دیگر حال خوبی برای انجام امور 

روزمره از جمله تحصیل ندارد، پس مالحظه می شود که از 
این زاویه هم بحث دانشگاه بدون دخانیات یک کار شایسته 

و ویژه است«.
دکتر رســتمی با بیان اینکه اســتادان و دانشجویان دانشگاه 
تهران الگوی جامعه هســتند، افزود: »گاهی اوقات جوانانی 
کــه به من مراجعه می کنند به آنــان از مضرات مواد مخدر 
می گویم، اما توجیحی می کنند این اســت که مواد مخدری 
همچون حشیش و ماری جوانا در دنیا آزاد شده است. باید 
گفــت اگر این مواد در برخی کشــورها آزاد شــده از این 
بابت اســت که ببینند چه کســانی مصرف دارند تا بتوانند 
به این گونه اشــخاص کمــک کنند، یا وقتی بــه آنها گفته 
می شود اســتفاده از این مواد مخدر مغز را کوچک، انسان 
را بی انگیزه و نسل های بعدی را به لحاظ ژنتیکی با مشکل 
مواجه می کند، باز اســتدالل می آوردند که ما کلی از افراد 
را می شناســیم که از این مواد استفاده می کنند. این رویکرد 
و میزان شــناخت و اطالعات از مواد اعتیادآور که در بین 
برخی جوانان مرسوم است، می تواند بسیار خطرناک باشد. 
این گونه استدالل ها صحیح نیست، ممکن است شخصی با 
مصرف تعداد محدودی ســیگار معتاد مادام العمر شود، اما 
شــخص دیگری با توجه به شــرایط ژنتیکی که دارد، هیچ 

اتفاقی برای او نیفتد«.
 

 برای دستیابی به دانشگاه بدون دخانیات باید همه 
ارکان دانشگاه مشارکت کنند

وی با عنــوان اینکه در موضوع دانشــگاه بدون دخانیات 
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همه مباحث مربوط به پیشــگیری اولیه، ثانویه و اثرگذاری 
اجتماعی باید لحاظ شــود، خاطرنشــان کرد: »پیاده سازی 
اهداف دانشــگاه بــدون دخانیات به واقــع از رویکردهای 
دانشگاه اخالق مدار است و باید گفت یکی از ویژگی های 
اخالق مداری توجه به ســالمت خود و اطرافیان می باشد. 
افراد ســیگاری معموالً فقط به خودشــان آسیب نمی زنند، 
بلکه یک شــخص ســیگاری خانواده ای دارد کــه به آنها 
ســیگاری های ثانویه گفته می شود و در این بین آسیب های 
جدی را می بینند. پس ما در موضوع دانشگاه بدون دخانیات 
باید بتوانیم نگاه اخالقی، انســانی و ســالمت را به جامعه 

تزریق کنیم«.
استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در ادامه سخنان 
خــود با تأکید بر اینکه برای دســتیابی به دانشــگاه بدون 
دخانیات باید همه ارکان دانشــگاه مشارکت کنند، تصریح 
کــرد: »در کتابی با عنــوان »Good to Great« در حوزه 
مدیریت که توسط جیم کالینز نگارش شده است، چگونگی 

اوج گیری شرکت های معمولی و تبدیل آنها به شرکت هایی 
عالی و نیز دالیل ناکامی شــرکت های دیگر بررســی شده 
اســت. بر این اساس گفته می شود، شــرکت هایی عالی و 
زبان زد هســتند و شرکت هایی هم خوب کار می کنند، ولی 
در ســطح عالی نیســتند و برای تمایز بین دو موضوع ۱۰ 
ویژگی در این کتاب ارائه شده، اما یکی از ویژگی های مهم 
این گونه عنوان می شود که ابتدا »چه کسی« بعد »چه چیزی« 
و مالک آن نیز انتخاب افراد شایسته است و در توضیح آن 
می گوید که برای انتخاب افراد شایســته ای که بتوانیم برای 
هدف و استراتژی مان به آنها تکیه کنیم باید به ویژگی های 
شخصیتی بیش از سوابق تحصیلی خاص، مهارت های مفید، 
دانش تخصصی یا حتی تجربه کار اهمیت دهیم. می خواهم 
از طرح این موضوع به این نکته برسم که در بحث دانشگاه 

بــدون دخانیات نیز باید از تجربه هــا و نقطه نظرهای افراد 
شایســته و صاحب نظر بهره مند شــویم. در این زمینه همه 
ارکان دانشــگاه اعم از اســتادان، دانشــجویان، کارکنان و 
واحدهای مربوط می توانند مشارکت داشته باشند. ما برای 
دســتیابی به دانشــگاه بدون دخانیات می توانیم کارهایی با 
ســطوح مختلف انجام دهیم و در این راســتا مسئولیت ها 
و وظایف اســتاد، دانشــجو و کارمند باید مشخص شود، 
همچنین فرهنگ ســازی، اطالع رسانی و گستردگی هم باید 

مورد توجه قرار بگیرند«.

 مهمترین موضوع اطالع دادن و تغییر نگرش است
دکتر رســتمی با اظهار اینکه ترک سیگار و کنترل آن شدنی 
و اما ســخت است، گفت: »تعدادی از افراد در بین سطوح 
مختلف دانشــگاه هســتند که ســیگار مصرف می کنند، ما 
نمی توانیم چکشــی با آنها برخورد کنیم. عنوان می شــود 
که ســیگار کشیدن داخل این ســاختمان، ممنوع است، اما 
اینکــه آیا باید فضایی را برای ســیگاری ها در نظر بگیریم 
و یا خیــر و همچنین چگونه باید با کســانی که این قانون 
را نقض می کنند، برخورد کنیم از موضوع هایی هســتند که 
باید در مورد آنها تفکر و مطالعه شــود تا دریابیم مدل های 
موفق دانشــگاه بدون دخانیات در دنیا چگونه بوده است. 
اطالع رســانی، آگاهی دادن، فرهنگ ســازی و اعمال قانون، 
خوب اســت ولی باید به گونه ای علمی مطالعه و بررسی 

شوند«.
وی با اشــاره به اقدام های دانشگاه تهران در زمینه دانشگاه 
بدون دخانیات، افــزود: »این اقدام ها شــروع خوبی بوده 
است، اما برای اینکه در موضوعی به نتیجه الزم دست یابیم 
باید تالش زیادی شــود. برای رســیدن به نقطه مطلوب به 
نظر این حرکت های صورت گرفته کافی نیســت و نیازمند 
فعالیت های بیشتری هســتیم تا اهداف طرح پیاده سازی و 
موضوع نهادینه شــود. باید گفت در ایــن زمینه مهمترین 
موضوع اطــالع دادن و تغییر نگرش اســت. بایــد درباره 
مضرات ســیگار و مواد مخدر به صورت صریح، شفاف و 
علمی اطالعات الزم را به جوانان ارائه دهیم و آموزش های 

الزم نیز داده شود«.

 در قالب سبک زندگی، درس اعتیاد و مدل برخورد 
با هیجانات در همه دانشکده ها تدریس شود

استاد دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی با تبیین کار 
پژوهشی صورت گرفته در زمینه بررسی وضعیت سالمت 

 باید درباره مضرات سیگار و مواد 
مخدر به صورت صریح، شفاف و علمی 

اطالعات الزم را به جوانان ارائه دهیم و 
آموزش های الزم نیز داده شود
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روان دانشــجویان دانشــگاه تهران گفت: »در این پژوهش 
مشخص شد که تعدادی از دانشجویان شکوفا، خالق، پویا 
و به دنبال نوآوری هســتند و در برخی دیگر از دانشجویان 
زمینه های افســردگی و اضطراب وجود دارد که به راحتی 
می توانند به ســراغ اعتیاد بروند. شــخصی که افسردگی و 
اضطــراب دارد، خواب نــدارد و از قرص های خواب آور 
اســتفاده می کند و این زمینه ای می شــود تا به اعتیاد روی 
آورد. بر اســاس این پژوهش ما نباید با اتکا به این رویکرد 
که دانشــگاه تهران هستیم و توانسته ایم بهترین ها را جذب 
کنیــم این موضوع را فراموش کنیم کــه همین بهترین ها با 
اینکه باهوش هستند، اما می توانند با تأثیر از مسائل مختلف 

افسرده شوند«.
دکتر رســتمی در ادامه تأکید کرد: »من به عنوان استاد یکی 
از وظایفم این است که خوب تدریس کنم و وظیفه دیگرم 
بر این اســت که الگوی خوبی باشــم. یک اســتاد باید در 
زمینه ســیگار و دیگر مواد مخــدر دانش و اطالعات الزم 
را کســب کنــد و در کالس درس موضــوع را به گونه ای 
مطرح و با دانشــجویان در این خصوص ســخن بگوید، 
البته نه به صورت مســتقیم، چون ما اجازه نداریم به کسی 
مســتقیمًا امر و نهی کنیم. اما امر به معــروف یعنی امر به 
دانش، من باید در خصوص موضوعی همچون ســیگار و 
مواد اعتیادآور دیگر دانش الزم را کســب کنم تا بتوانم در 
اختیار دیگران قرار بدهم. در دانشــکده روان شناسی قطعًا 
باید استادان در این زمینه اطالعات الزم را داشته باشند، اما 
استادان دانشکده های دیگر نیز باید با این مسائل آشنا شوند 

و در خصوص آن در کالس های درس خود صحبت کنند«.
وی بــا بیان اینکه این پژوهش نشــان داده که درصدی از 
دانشــجویان ما با مشکالتی روبه رو هســتند، خاطرنشان 
کرد: »مشــکالت آن تعــداد از دانشــجویان باید از طریق 
مرکز مشــاوره دانشگاه، پیگیری شــود تا آن افراد به جای 
اینکه سرخود قرص خواب آور استفاده کنند با کمک مرکز 
مشــاوره اضطراب آنها پیدا و درمان شــود. همچنین بهتر 
است تا در قالب سبک زندگی، درس اعتیاد و مدل برخورد 
با هیجانات در همه دانشــکده ها تدریس شــود. مگر ما از 
استادان نمی خواهیم که آموزش مداوم ارائه دهند، باید این 
موارد به آنها آموزش داده شود تا آگاهی های الزم را کسب 
کنند. البته من استاد، فقط برای دانشجویان نباید این مسائل 
را بدانم، بلکــه در زندگی خصوصی و خانوادگی خود نیز 
باید آن را پیاده ســازی کنم. چون اعتیاد آنچنان زیر پوستی 
حرکت می کند که می تواند همه قشــرهای جامعه را تحت 
نفوذ خود قرار دهد، به همین دلیل ما باید دانش را در همه 

گروه ها زیاد کنیم«.

به جوانان کفایت  برای ترک سیگار، تذکر صرف   
نمی کند

استاد دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی تصریح کرد: 
»طرح دانشــگاه بدون دخانیات هرچند هم خوب باشد، اما 
اینکه چگونه و توسط چه کسی باید اجرا شود، خیلی مهم و 
نیازمند مطالعه است. این طرح باید تداوم پیدا کند، دانشگاه 
بدون سیگار باید قسمتی از وجود دانشگاه شود. برای رسیدن 
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به این هدف، آموزش، تولید محتوا، آگاهی و مشــاوره دادن 
برای ترک ســیگار دارای اهمیت است به نحوی که در مرکز 
بهداشت دانشــگاه باید مشاوره ترک سیگار راه اندازی شود. 
صرف تذکر دادن به جوانان برای ترک سیگار کفایت نمی کند، 
بلکه باید مرکزی باشــد که مشــاوره ها و کمک های الزم را 
در این زمینه ارائه دهــد. در خصوص اینکه چرا جوانان به 
سمت سیگار می روند باید یک کار همه جانبه صورت بگیرد 

و جزئی از وظایف مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه به عنوان 
یک کار درمانی شود. دانشگاه نیز باید امکانی فراهم آورد تا 
در سیستم آموزشی و طرح درس ها درباره مضرات سیگار و 

مواد اعتیادآورد دیگر صحبت شود«.
 

 حمایت از پایان نامه هایی با موضوع دخانیات
دکتر رســتمی با اظهار اینکه برای اثرگذاری طرح دانشگاه 

بدون دخانیات باید از همه ظرفیت های دانشــگاه استفاده 
شــود، عنوان کرد: »در این کار صرفًا با کارهای تبلیغاتی به 
نتیجه نخواهیم رسید. در حال حاضر یکسری از پایان نامه ها 
از سوی معاونت پژوهشــی دانشگاه حمایت می شود، باید 
در این خصوص نیز حمایت های الزم انجام شود. عادت و 
تغییر دادن عادت بسیار سخت است، مسلمًا باید همه جانبه 
فکــر کنیــم و در این زمینه تقســیم وظیفه بین اســتادان، 
دانشــجویان و واحدهای مربوط دانشگاه صورت بگیرد و 
بودجــه و برنامه های خاصی برای آن در نظر گرفته شــود. 
موضوع ســیگار، مضرات آن و عوامل شکســت ناشی از 

اعتیاد را باید برای خانواده های دانشجویان تشریح کنیم«.
وی در پایان ســخنان خود خاطرنشــان کرد: »ســیگار به 
اندازه ای ظریف و کشنده فرد را وابسته می کند که شخص 
معتاد به راحتی آن را کنار نمی گذارد. اعتیاد مزمن اســت، 
می شــود کاری کرد تا فرد ســیگاری کمتر اســتفاده کند، 
اما ترک کردن ســخت اســت و نیاز به خدمات درمانی و 
مشــاوره ای جدی دارد. در دانشــگاه بدون سیگار باید این 
رویکــرد را مورد توجه قرار دهیــم و اینکه تالش کنیم تا 
اشخاصی که ســیگاری نشــده اند، به دنبال آن نروند. این 
گروه دوم برای دانشــگاه باید مهم تر باشــند. در دانشگاه 
8۰ درصد از سیگار اســتفاده نمی کنند که برای ما سرمایه 
هســتند، ما باید با آگاهی دادن، اطالع رسانی و شفاف سازی 
در خصوص مضرات استفاده از دخانیات و مواد اعتیاد آور 
این گروه را حفظ کنیم و به گونه ای مانع از رفتن آنها به این 

سمت شویم«.

در دانشگاه ۸0 درصد از سیگار استفاده 
نمی کنند که برای ما سرمایه هستند، 
ما باید با آگاهی دادن، اطالع رسانی 
و شفاف سازی در خصوص مضرات 

استفاده از دخانیات و مواد اعتیاد آور این 
گروه را حفظ کنیم و به گونه ای مانع از 

رفتن آنها به این سمت شویم
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مقوله »دانشــگاه بدون دخانیات« یکی از مهمترین مسائلی است که سال هاست در آموزش 
عالی کشور پیگیری می شود. اثر اجتماعی و فرهنگی دانشگاه بدون دخانیات نه تنها در جامعه 
دانشجویی، بلکه بر تمامی بخش های آموزش عالی کشور و حتی کل جامعه مشهود خواهد 
بود. دانشــگاه تهران نیز مدت زیادی است که برنامه ریزی و سیاستگذاری های الزم در این 
زمینه را انجام داده و اخیراً نیز این طرح به صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شده است. اما 
قبل از اجرای این برنامه به صورت رسمی، مساله دخانیات و آثار منفی آن در جامعه به عنوان 
یک مسأله اجتماعی و فرهنگی، همواره مورد توجه بخش های مختلف دانشگاه تهران قرار 
داشته و دانشکده ها، پردیس ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت های علمی، پژوهشی و 

حتی نظرورزی های زیادی در قالب کتاب، پایان نامه، طرح های پژوهشی و … در این زمینه انجام داده اند.
به همین مناسبت به منظور تشریح رویکردهای حقوقی و قانونی پیرامون استفاده از دخانیات و شیوه های صحیح منع آن، 
هدیه میرزایی در گفت وگویی با دکتر حسن محسنی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران و دانشیار حقوق خصوصی 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به بررسی این موضوع پرداخته است.

سلسله گفت وگوهای »دانشگاه بدون دخانیات« 

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران:

اندیشه دانشگاه بدون دخانیات مقدمه ای برای داشتن 
جامعه بدون دخانیات است

بر اساس قوانین عمومی طی شرایطی، نگاه جرم انگارانه به مصرف دخانیات شده است

دانشگاه  اهداف  با  مرتبط  دخانیات  بدون  دانشگاه   
تهران است

دکتر حسن محسنی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه، در ابتدای 
این گفت وگو با بیان اینکه دانشــگاه بدون دخانیات مرتبط با 
اهداف دانشــگاه تهران است، گفت: »یکی از اهداف دانشگاه 
فراهم آوردن محیط سالم برای کسب علم و دانش است، طبیعتًا 
اگر این هــدف را همانند یک آب زالل در نظر بگیریم، نباید 
هیچ چیزی غیر از شــفافیت در آن باشد. در بسیاری از مواقع 
دخانیات می تواند منجر به مصرف مواد اعتیادآور دیگر شود، 
از این رو، اســتفاده از دخانیات به هر نوعی با اهداف دانشگاه 
سازگاری ندارد. دانشگاه بدون دخانیات دانشگاهی است که در 
آن رفتار برگزیده ترویج پیدا کند. ما در جامعه برخی از رفتارها 
را از ســر تقلید انجام می دهیم و خواست قبلی در آن وجود 
ندارد، مصرف دخانیات و بســیاری از موارد دیگر بدین گونه 
هستند. به طور مثال یک دانشجو شاید قصدی برای مصرف 
سیگار نداشته باشد، اما وقتی مشاهده می کند که اطرافیان او در 
دانشگاه همچون استادان، همکالسی ها و یا کارمندان این کار را 

انجام می دهند، ممکن است به تقلید از آنها پیروی کند«.
 

 دانشگاه هم می تواند مروج مصرف سیگار باشد و هم 
بازدارنده

وی با اظهار اینکه دانشــگاه اعم اســت از فضاهای آموزشی 
و پژوهشــی و فضاهای خوابگاهی کــه دراین میان فضاهای 
خوابگاهی بسیار آسیب پذیرتر هســتند، عنوان کرد: »سیگار 
کشیدن از سر تقلید و بدون انگیزه قبلی و از سر تفنن و تفریح 
در محیط خوابگاهی می تواند بسیار رواج پیدا کند. باید گفت 
در دانشگاه هم به جهت اهداف کالنی که در زمینه های تعلیم 
و تربیت و اخالق مــداری وجود دارد و هم از نظر اینکه یک 
محیط جمعی و اجتماعی است، تحت هیچ عنوان و شرایطی 
نمی توانیــم فضا و مکانــی را تعریف کنیم که بتــوان در آن 
دخانیات مصرف کرد. اگر دانشگاه به این مسأله توجه نکند و 
آن را جدی نگیرد، به دلیل الگو بودن در جامعه عماًل می تواند 
مروج مصرف دخانیات شود، اما اگر با شیوه ها و رویکردهای 
علمی و فرهنگسازی واطالع رسانی صحیح به آن بپردازد، یقینًا 
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خواهد توانست نقش بازدارنده سازنده ای داشته باشد«.
دکتر محسنی با تصریح اینکه اندیشه دانشگاه بدون دخانیات 
مقدمه ای برای داشتن جامعه بدون دخانیات است، تأکید کرد: 
»در دانشگاه این نکته بســیار مهم است که استاد، دانشجو و 
کارمند هدف دانشگاه بدون دخانیات را دنبال کنند. بسیاری از 
دانشجویان با تأسی از استادان، دانشجویان سال های باالتر و یا 
کارمندان رفتار و منش خود را تغییر می دهند و یا تقلید می کنند، 
البته بحران سنی دانشجویان و یا اقتضائات اجتماعی نیز ممکن 
اســت این موضوع را ایجاب کند. بنابراین، اندیشــه دانشگاه 
بدون دخانیات مقدمه ای برای داشــتن جامعه بدون دخانیات 
اســت که اگر خوب اجرا شود، شاید کسانی هم که دخانیات 
مصرف می کردند با ورود به دانشــگاه این عمل را به گونه ای 
ناپسند و به دور از رفتار اجتماعی بدانند و حتی در زندگی و 

حریم خصوصی خود نیز آن را اعمال کنند«.
 

 اطراف دانشگاه باید عاری از فضاهای دسترسی به 
دخانیات شود

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه در ادامه سخنان خود خاطرنشان 
کــرد: »مــن مخالف با این رویکرد هســتم که در دانشــگاه 
مکان هایی برای استفاده از دخانیات در نظر گرفته شود، چون 
ممکن است با تعبیه این مکان ها ابتدا افرادی که به آنجا می روند 
مورد نکوهش اطرافیان قرار بگیرند، اما وقتی یک رفتاری شایع 
می شود دیگر آن رفتار ناپسند نخواهد بود و این گونه مکان ها 
به یک محلی دائمی برای مصــرف دخانیات تبدیل خواهند 
شد. همچنین اطراف دانشگاه باید عاری از فضاهای دسترسی 
به دخانیات شود، باید برای توزیع دخانیات در شهر چاره ای 
اندیشه شود و این محل ها نباید خیلی در دسترس دانشجو و 

نزدیک دانشگاه ها و خوابگاه ها قرار بگیرند«.
دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی افزود: 
»ممکن است این پرسش مطرح شود که این رویکرد چه فایده ای 
به همراه خواهد داشــت، کسی که بخواهد سیگار مصرف کند 
می توانــد آن را از قبل تهیه کرده و حتی در محیط دانشــگاه و 
خوابگاه هم اســتفاده کند. به هر حال همین که افراد با فرهنگ 
صحیح مدیریت شــهری و مدیریت فضاهای دانشگاه مواجه 
می شوند و مالحظه می کنند که در این مکان ها عرضه دخانیات 
محدود و یا ممنوع است، این رویکرد می تواند انگیزه ای را در 
یک جوان دانشــجو برای ترک سیگار و یا نرفتن او به سمت 

مصرف آن، ایجاد کند«.

الزامات  از  قانونی  اجرای  ضمانت  و  فرهنگ سازی   

دستیابی به دانشگاه بدون دخانیات
وی فرهنگ ســازی را مقدم بر برخوردها و کنش های قانونی 
برشمرد و تصریح کرد: »اما مشروط بر اینکه بعد از این مقدمه یک 
ضمانت اجرای قانونی هم ایجاد شود وگرنه اگر بخواهیم انتظار 
داشته باشیم که این مسأله فقط از طریق فرهنگ سازی و یا صرفًا 
از راه اعمال قانون بخواهد حل شود، می تواند ناسازگاری هایی را 
به همراه آورد. به لحاظ فرهنگ سازی مهمترین نقش را حاضران 
در دانشگاه یعنی استادان، کارمندان و دانشجویان دارند، می توان 
با قطعیت گفت دانشجویی که بداند استادش دخانیات مصرف 
می کند، این کار را درست تلقی خواهد کرد. بنابراین، نخستین 
گام های فرهنگی را همین رفتارهای کارکنان ســطوح مختلف 

دانشگاه و دانشجویان می سازند«.
دکتر محسنی با بیان اینکه بخش فرهنگی با استفاده از گستردگی 
شــبکه های اجتماعی می تواند عدم مصرف دخانیات را ترویج 
دهد، عنوان کرد: »ایــن کار می تواند با تبیین عوارض مصرف 
سیگار و آگاهی سازی در این زمینه صورت بگیرد. البته دوباره 
تأکید می کنم در این میان نقش استادان و کارمندان بسیار تأثیرگذار 
خواهد بود، هر چند ممکن است هر شخصی رفتار خود را داشته 
باشد، برخی با این موضوع با بی تفاوتی برخورد کنند و یا برای 
افرادی دیگر مهم باشد و به لحاظ وظیفه انسانی خود و جهت 
منــع دیگران از مصرف دخانیات رویه ای را اتخاذ کنند. به نظر 
من توسعه فعالیت های ورزشی، تهیه گزیده های آموزشی کوتاه 
درباره عوارض سیگار بر بدن انسان و اطرافیان و حتی به لحاظ 
اقتصادی می تواند، مؤثر واقع شــود. البته توصیه من گسترش 
فعالیت های ورزشی است، اما باید این را هم در نظر گرفت که 

تحت هیچ شرایطی ورزش با دخانیات قابل جمع نیست«.

 جوانان ما نیاز به توجه، همراهی و همفکری دارند
مدیر کل امور حقوقی دانشــگاه با اظهار اینکه دانشجویان از 
بی تفاوتی استادان و کارمندان خشنود نمی شوند، افزود: »یعنی 
ممکن است برخی از این بی تفاوتی ها باعث شود تا یک جوان 
دانشجو بیشتر به ســراغ کارهایی همچون مصرف دخانیات 
بــرود. خودم تجربه ای در برخورد با یکی از دانشــجویان که 
ســیگار مصرف می کرد داشــتم و از او خواستم که دیگر این 
کار را انجام ندهد، آن دانشــجو بعد از من تشکر کرد و گفت 
ممنونم کــه یکی من را دید و این موضوع را گوشــزد کرد. 
یعنی می خواهم بگویم که جوانان ما نیاز به توجه، همراهی و 
همفکری دارند و استاد همانگونه که باید خوب تدریس کند 
و در زمینه های مختلف برای نسل جوان الگوی مناسبی باشد، 
اگر ضرورت ایجاب کند باید هشدارهای الزم را در خصوص 
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برخی از اقدام ها و یا رویکردها به آنان بدهد«.
 بر اســاس قوانین عمومی طی شرایطی، نگاه جرم انگارانه به 

مصرف دخانیات شده است
دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در 
بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبیین مستندات قانونی منع 
مصرف دخانیات و ضمانت اجراهای آن، به اظهارنظر اداره کل 
امور حقوقی در این زمینه اشاره کرد و گفت: »بر اساس قوانین 
عمومی طی شــرایطی، نگاه جرم انگارانه به مصرف دخانیات 
شده است و اقدامی که در حوزه وظایف اداره حقوقی درباره 
دانشــگاه بدون دخانیات صورت گرفت و در سطح دانشگاه 
نیز ابالغ شد، بررسی و رفع ابهام درباره این پرسش مطروحه 
بوده که آیا ســیگار کشیدن در محوطه دانشگاه مجاز است یا 
خیر و اگر منع شده، مســتند ممنوعیت چیست و شامل چه 
محل ها و اشخاصی می شود؟ با بررسی های صورت گرفته در 
این اداره کل، بر اســاس مستندات قانونی در اظهارنظر شماره 
۷۲3۲5۲4، تاریخ هجدهم آذرماه ۱398  این گونه عنوان شد که 
»قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات« مصوب ۱385 به 
طور کلی به مصرف، تولید و توزیع دخانیات می پردازد. درباره 
مصــرف دخانیات، این قانون در مــاده ۱3 به منظور رعایت 
بهداشت و تندرســتی، ضمانت اجرای استعمال دخانیات در 
نهادهای موضوع ماده ۱8 قانون رســیدگی به تخلفات اداری 
را که شامل دانشگاه و محوطه آن نیز می شود، برای »کارکنان« 
واکنش اداری به شــرح بند الــف آن ماده مقرر نموده و برای 
»ســایر مرتکبین« جزای نقدی پیش بینی کرده است. عبارت 
»سایر مرتکبین«، شــامل عضو هیأت علمی، دانشجو و دیگر 

مراجعه کنندگان به دانشگاه نیز می شود«.
دکتر محســنی ادامه داد: »همچنین در این اظهارنظر قید شده، 
بدیهی است عدم رعایت این قانون، تخلف از شأن دانشجویی 
یا شأن اعضای هیأت علمی، حسب مورد برابر بند 5 قسمت 
دال ماده 6 آئین نامه انضباطی دانشــجویان جمهوری اسالمی 
مصوب ۱3۷4 شــورای عالی انقالب فرهنگی و بند ۱۱ ماده 
۷ قانــون مقررات تخلفــات انتظامی اعضــای هیأت علمی 
سال ۱364 مجلس شورای اســالمی است. مقصود از اماکن 
عمومی در تبصره ۱ ماده ۱3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی 
با دخانیات، با عطف توجه به آئین نامه اماکن عمومی مصوب 
۱363 بــا اصالحات بعــدی، مفهوماً اماکنی اســت که قابل 
اختصاص به شــخص یا کس خاصی نباشد و همگان در آن 
حق حضور دارند. برابر آن تبصره برای استعمال دخانیات در 
»اماکن عمومی« و »وسایل نقلیه عمومی« کیفر پیش بینی شده 
است و اگر چنین اماکنی در دانشگاه باشد یا چنین وسایلی در 

دانشگاه تردد کند، مشمول حکم مقنن است«.
 

 بخشی از بی توجهی به دانشگاه بدون دخانیات ناشی 
از بی اطالعی به رفتارهای قانونی است

وی با بیان اینکــه ابالغ اظهارنظــر اداره کل امور حقوقی با 
استقبال بسیاری از کارکنان روبه رو شد، خاطرنشان کرد: »باید 
گفت بخشــی از بی توجهی به دانشگاه بدون دخانیات ناشی 
از بی اطالعی به رفتارهای قانونی اســت، یعنی ما واکنش های 
قانونی را نمی دانیم و با توجه به اینکه سابقه مواجهه و مبارزه با 
دخانیات در دانشگاه هم بیشتر در حوزه فرهنگی تمرکز داشته 
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و در سایر بخش ها به صورت تذکر اعمال می شده، البته آن هم 
مؤثر بوده است، فکر می کنم که گام به گام می توان این مسأله 
را پیش برد و به اجرای الزام دانشگاه بدون دخانیات به نحوی که 
مایه افتخار همگان باشــد، کمک کرد. قطعاً دانشگاه می تواند 

درباره اجرای قوانین شیوه نامه های خوبی را تدوین کند«.
مدیر کل امور حقوقی دانشگاه با تأکید بر اینکه دانشگاه بدون 
دخانیات در دانشگاه تهران باید به گونه ای اجرا شود که جنبه 
ملی به خــود بگیرد، گفت: »در قانــون از واژه »مبارزه ملی« 
استفاده شــده است، یعنی همه تکلیف دارند که این قانون را 
به اجرا درآورند. اما در دانشگاه بخش فرهنگی، دانشجویی و 
مرکز مشاوره می توانند به صورت جدی در اجرای این قانون 
فعالیت کنند و در حوزه حقوقی و اداری نیز اداره کل حقوقی 
می تواند ابهامات مواردی که گزارش می شود را برطرف کند. 
این نکته را می خواهم تأکید کنم دانشــگاه بدون دخانیات در 
دانشگاه تهران باید به گونه ای اجرا شود که جنبه ملی به خود 
بگیرد، اما دستیابی به این هدف بدون اراده و همکاری اعضای 

هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان امکان پذیر نخواهد بود و 
ایــن را من یک تکلیف عمومــی می دانم. در هر صورت این 
پیشــنهاد هم می شود که در این راستا دانشگاه یک واحدی را 
ایجاد کند تا گزارش هایی از موفقیت ها، دستاوردها و همکار ی 
کارکنان و دانشجویان توسط آن واحد تهیه شود و گزیده هایی 
از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اداری را در فضای مجازی 

و سایت دانشگاه منتشر کند«.

 هیچ قانون خوبی بی نیاز از اجرای خوب نیست
دانشــیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با 
یادآوری اینکه هیچ قانون خوبی بی نیاز از اجرای خوب نیست، 
افزود: »یعنی اگر بهترین قانون هم تدوین شود، اما به اجرا در 
نیاید و یا اینکه درست اجرا نشود، همانند این است که اصاًل 

قانونی نداشته ایم. در کل جامعه تجربه ما درباره اجرای قوانینی 
همچون مبارزه با دخانیات با سابقه زیادی همراه نیست، البته 
دانشــگاه هم بخشی از جامعه اســت. ممکن است نهادها یا 
سازمان های نظم گرایی همچون ارتش و پادگان باشد که بتواند 
به خوبی مســأله مبارزه با دخانیــات را در داخل خود کنترل 
و الزامات را اجرا کند، ولی روشــن اســت که دانشگاه چنین 
محیط یا ساز و کاری ندارد تا این کنترل ها در آن اعمال شود. 
دانشگاه یک محیط علم و دانش است پس باید از راه فرهنگ 
و اندیشــه توفیق کسب کند. اما به هر حال تجربه دانشگاه در 
کنترل، نظارت و شیوه مبارزه با مصرف دخانیات تجربه ای تازه 
اســت، این گونه بگویم ما تازه در ابتدا و شروع راه هستیم و 
برای دستیابی به اهداف آن باید به کارهای فرهنگی که قدمت 
بیشتری دارند اهمیت و قدرت بیشتری داده شود و در کنار آن، 
کارهای حقوقی هم که شاید بتوان گفت قدمت کمتری دارند 

را نیز مورد توجه قرار دهیم«.
وی اظهار کرد: »ما باید مصرف دخانیات را به عنوان یک رفتار 
خالف شئونات دانشجویی، کارمندی و هیأت علمی در دانشگاه 
اعالم کنیم و گاهی اوقات هم به مواردی که گزارش می شــود، 
بپردازیم. یعنی در ابتدا از طریق راهکارهای فرهنگی، ورزشی، 
هنری و اجتماعی به این موضوع رسیدگی کنیم، اما در نهایت 
اعمال قانون را هم به عنوان آخرین گام درباره کسانی که در دانشگاه 
ســیگار می فروشند، دیگران را به استفاده از آن تشویق می کنند 
و یا با مصرف ســیگار سالمت و تندرستی اطرافیان را به خطر 
می اندازند، برخورد کنیم. البته پس از اتخاذ این رویه، حقوقدانان، 
رفتارشناسان، جامعه شناسان و روان شناسان باید دوره ای از رفتار 
دانشگاه در مواجهه و مبارزه با سیگار را مطالعه کنند تا مشخص 
شود به طور مثال این رفتار، در بازه زمانی شش ماه تا یکسال آیا 
موجب کاهش مصرف دخانیات شده، تأثیری نداشته و یا اینکه 
برعکس منجر به افزایش مصرف آن شده است که آن موقع باید 
فکرهای جدی تر واندیشه های بنیادی تری مورد توجه قرار بگیرد 
و چاره های بهتری انتخاب شود. اما باز تأکید می کنم نخستین 
اقدام می تواند راهکارهای فرهنگی و دوستانه مبتنی بر نصیحت و 
تذکرهای سازنده باشد و در نهایت راهکارهای حقوقی و قانونی 

اجرا شود، اما حتماً باید بازخوردهای بعدی آن بررسی شود«.
دکتر محســنی در ادامه تصریح کرد: »همه قوانین ما در حوزه 
قوانین خاص دانشجویی به دو مسأله خوب ورود می کنند، یکی 
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی که قطعاً برخورد می شود 
و دوم شأن و شئونات، در هرجایی که تصمیم گیرنده نتواند بر 
اســاس بندهای قانونی تصمیم الزم را اتخاذ کند، می تواند آن 
رفتار را خالف شــئون بداند. ما در حوزه استادان، دانشجویان 

ما باید مصرف دخانیات را به عنوان 
یک رفتار خالف شئونات دانشجویی، 
کارمندی و هیأت علمی در دانشگاه 
اعالم کنیم و گاهی اوقات هم به 

مواردی که گزارش می شود، بپردازیم
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و کارمندان در مورد مصرف مواد مخدر و مشــروبات الکلی 
هیــچ خأل قانونی نداریم چون به صراحــت آمده و اجرا هم 
می شود، اما در خصوص دخانیات خأل داریم که باید به قوانین 
عمومی همانند »قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات« 
مراجعه شود. البته شاید الزم است که در آئین نامه های دانشگاه 
عالوه بر رفتار خالف شئون به خود دخانیات هم اشاره شود، 
یعنی صریحاً عنوان شود مصرف، توزیع و یا خرید و فروش 
دخانیات در محیط دانشگاه ممنوع است و مستوجب واکنش 

انتظامی، انضباطی و یا اداری مشخص خواهد بود«.
 

 دانشگاه بدون دخانیات شامل همه فضاهای مرتبط با 
دانشگاه می شود

مدیر کل امور حقوقی دانشــگاه با عنوان اینکه دانشگاه بدون 
دخانیات شــامل همه فضاهای مرتبط با دانشــگاه می شود، 
خاطرنشــان کرد: »اینکه دانشــگاه تهران یک دانشگاه بدون 
دخانیات است، هیچ جایی برای آن تابلو زده نشده، البته شاید 
هم نیازی نباشــد، اما حال که این گونه است ما باید خودمان 
این مســأله را ترویج دهیم. یعنی همه باید بدانند که حتی اگر 
دخانیات مصرف می کنند موقع ورود به دانشگاه نباید این کار را 
انجام دهند و این باید در سطوح مختلف کارکنان، دانشجویان 
و عموم مردم که به دانشــگاه مراجعه می کنند جا بیفتد و البته 
برای رسیدن به آن نقطه باید کار زیادی صورت بگیرد. خیلی ها 
فکر می کنند فقط در داخل ساختمان های دانشگاه نمی توانند 
سیگار بکشند، یعنی در فضاهای باز اطراف دانشگاه می توانند، 
شــاید اگر ما در این فضاها هم تابلوهای منع سیگار را نصب 

کنیــم، بتوانیم این قلمرو را افزایش دهیم و این کار باید انجام 
شود و این مفهوم را برساند که دانشگاه بدون دخانیات شامل 
همه فضاهای مرتبط با دانشگاه است. چون ما ابزارهای بازرسی 
نداریم، بیشتر اقداماتی که انجام می دهیم باید هشداری باشد که 

می تواند گسترش پیدا کند«.
دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در 
پایان سخنان خود با بیان اینکه در دانشگاه های خارج از کشور 
هم فرهنگ سازی قوی و هم اعمال قانون صورت گرفته است، 
تأکید کرد: فرهنگ سازی و قانون باید با هم اجرا شود، ضمن 
اینکه باید اســتادان را تشویق کنیم برای داشتن نقش فعال در 
هدایت دانشجویان، بلکه خود دانشگاه هم باید از روش های 
ارتباطی جدید اســتفاده کنــد و در این زمینه از مشــارکت 
دانشــجویان، استادان و کارمندان حتماً بهره مند شود. در حال 
حاضر فکر می کنم که هشدار در دانشگاه کمرنگ است، بیشتر 
فرض بر این اســت که همه می دانند اما بعید می دانم همگان 
از الزامــات و تبعات قانونی مصرف دخانیات آگاه باشــند و 
این را یک وظیفه ملی بدانند. دانشگاه هر چه بیشتر در حوزه 
بهداشت، سالمت و تندرســتی کار فرهنگی و اجرایی انجام 
دهد به اهداف خود نزدیک تر خواهد شد. دانشگاه تهران باید 
با الزام دانشگاه بدون دخانیات، این موضوع را در درون خود 
نهادینــه کند و در ابتدا عنوان کند که من نمی خواهم در درون 
محیط من کســی سیگار استفاده کند، بعد می تواند با توجه به 
نقش سازنده ای که دارد این فرهنگ را در جامعه اشاعه دهد. 
دانشگاه باید برای سالم نگه داشتن محیط خود الزامات قانونی 

و فرهنگی را با دقت اجرا کند«.
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دکتر مجید سلیمانی دامنه، استاد تمام دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران، دارای 
دکترای ریاضی کاربردی اســت و در حال حاضر استاد گروه ریاضی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 
است. ایشان عالوه بر تألیف چندین مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی ریاست دانشکده ریاضی، آمار و 
علوم کامپیوتر و معاونت پژوهشی و فناوری پردیس علوم را نیز در کارنامه خود دارند. ایشان هم چنین در چند 
انجمن و مجله معتبر ریاضی عضویت دارند که از جمله می توان به عضویت در انجمن ریاضی ایران، سردبیری 
مجله انجمن ریاضی ایران، عضو هیأت تحریریه نشــریه »پالس وان« اشاره کرد. دکتر سلیمانی در سال ۱3۹5 
به عنوان پژوهشگر جوان برجسته کشور در رشته ریاضی معرفی شدند. همچنین حاصل تالش های ایشان در 
عرصه پژوهش های ریاضی کاربردی موجب شد تا در سال ۱3۹۹ در ۲۹ امین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران 

به عنوان پژوهشگر برجسته معرفی شوند. 
به همین بهانه صغری داوری فرد با دکتر مجید سلیمانی دامنه مصاحبه ای انجام داده است که در ادامه می آید:

دکتر مجید سلیمانی دامنه، برگزیده ۲۹مین جشنواره پژوهش۹۹:

ریاضی گریزی در جامعه به رقابت های غلط ایجاد شده 
در جامعه و شیوه تدریس در مدارس ارتباط دارد

پیشرفت تمدن و تکنولوژی، نیاز به ریاضیات مدرن را بیشتر کرده است

انجام  پذیرش  برای  شما  از  سپاس  و  سالم  با   
ویژگی  چه  بفرمایید  سوال  اولین  عنوان  به  مصاحبه، 
در تحقیقات و سیر فعالیت های علمی شما باعث شد 
تا شما به عنوان پژوهشگر برجسته ۲۹ امین جشنواره 

پژوهش دانشگاه معرفی بشوید؟
از شــما و همکاران ارجمندتان، بابت وقتــی که برای این 
مصاحبه می گذارید، بسیار سپاســگزارم. درباره انتخاب به 
عنوان پژوهشگر برجســته دانشگاه، ابتدا باید تشکر کنم از 
اعضای شــوراها و داوران جشنواره به لحاظ حسن نگاهی 
که نســبت به تحقیقات و کارهای علمی اینجانب داشته اند. 
در پاسخ به سوال شما، باید عرض کنم که کارهای پژوهشی 
اینجانب، یک پیوســتار از تئوری تا کاربرد را دنبال می کند. 
به عبارتی دیگر، هر ســه جنبه بنیادی، توسعه ای و کاربردی 
را دربر دارد. البته این ذات تحقیقات در رشته بهینه سازی و 
تحقیق در عملیات است. در این کارها، ابزارهایی از ریاضیات 
مدرن و به روز مورد استفاده قرار می گیرد، کاربردهای مهم 
و در عین حال جالبی از شــاخه های مختلف ریاضیات )به 
ویــژه آنالیز و جبر خطی( پیش روی خواننده قرار می گیرد، 

و در نهایت، نتایج این تحقیقات برای حل مسائلی کلیدی و 
چالشی در حوزه های مختلف مانند اقتصاد، مالی، پزشکی و 

… به کار گرفته می شود

ریاضیات  و  خودتان  رشته  درباره  قدری  لطفاً   
کاربرد  بیشترین  اینکه  و  بفرمایید  ما  برای  کاربردی 

این رشته در چه بخش هایی است؟
ریاضیات کاربردی به بخشــی از ریاضیات اطالق می شود 
که خاستگاه هر مســاله تحقیقاتی در آن، یک مساله واقعی 
و کاربردی اســت. به عبارتی دیگر، هر مساله تحقیقاتی در 
ریاضیات کاربردی، از چالشی در یک مساله عملی در دنیای 
واقعی پدید می آیــد؛ ابزارها، روش ها و نتایج ریاضی برای 
رفع این چالش توســعه داده می شــوند و در نهایت، نتایج 
حاصل، برای حل مساله و غلبه بر چالش مورد اشاره به کار 
گرفته می شــوند. اگر به تحقیقات در ریاضیات کاربردی به 
عنوان یک مســیر نگاه کنیم، ابتدا و انتهای آن )ریشه و برگ 
آن( در یک مســاله کاربردی و عملی است در حالی که این 
مسیر از دل ابزارهای پیشرفته و پیچیده ریاضی می گذرد، از 
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آنها بهره می گیرد، آنها را توسعه می دهد و به آنها می افزاید. 
شاخه های مختلف ریاضیات کاربردی، کاربردهای متعددی 
در مســائل اقتصادی، مالی، پزشــکی، نظامــی، صنعتی و 

خدماتی دارند.
یک نکته که بســیار حائز اهمیت است، توجه به تفاوت بین 
ریاضیات کاربردی )Applied Mathematics(  و کاربردهای 
اســت.   )Applications of Mathematics( ریاضیــات 
ریاضیــات کاربردی، به دنبال توســعه و آفرینش ریاضیات 
مورد نیاز برای حل مسائل کاربردی است و صرفاً به استفاده 
از ریاضیات موجود و آماده نمی پردازد؛ در حالی که منظور 
از کاربردهای ریاضیات، اســتفاده مســتقیم از تکنیک های 

موجود در ریاضیات بدون داشتن دغدغه توسعه آنهاست.
 

 با توجه به این تفکیکی که اشاره کردید، لطفاً قدری 
درباره فعالیت های علمی خود و تأثیر این پژوهش ها 
با  )آموزشی و پژوهشی( مرتبط  بهبود فرایندهای  در 

حوزه علوم ریاضی و کامپیوتر توضیح بفرمایید؟
فعالیت های علمــی اینجانب عمدتاً در زمینه بهینه ســازی 
و تحقیــق در عملیــات از جنبه های نظــری و کاربردی، با 
تمرکز بر بهینه ســازی چندهدفه، تصمیم گیری چند معیاره، 
بهینه سازی ناهموار و کاربرد آنها در مسائل اقتصادی، مالی، 
پزشــکی و در سال های اخیر، یادگیری ماشین و علوم داده، 
اســت. به عنوان نمونه هایی خاص از این کاربردها، می توان 
به پیش بینی رفتار بازارهای مالی، تحلیل عملکرد و سنجش 
کارایی واحدهای تصمیم گیرنده )اقتصادی، خدماتی و غیره( 

اشاره کرد. مطالعات از این دست، کاربردهای مهم و جالبی را 
پیش روی دانشجویان ریاضی می گذارد، تا بتوانند ریاضیات 
را با لذت بیشــتری و هدفمندتــر بیاموزند. به عالوه، منجر 
به حوزه های پژوهشی مشترکی بین ریاضیات و رشته هایی 

مانند اقتصاد، مهندسی، مدیریت، و حتی پزشکی می شود.
 

پژوهشی  زمینه های  از  که  چندهدفه،  بهینه سازی   
شماست، چیست و چه کاربردی دارد؟

بهینه ســازی چندهدفه به بهینه کردن )بیشینه یا کمینه کردن( 
بیش از یک تابع هدف )ســود، هزینه و …( می پردازد که 
معموالً این توابع هدف با هم در تعارض هســتند. به عنوان 
مثال، هنگامی که یک سرمایه گذار قصد انتخاب چند موقعیت 
ســرمایه گذاری از بین موقعیت های موجود را دارد، باید به 
گونه ای عمل کند که بازده سرمایه گذاری او بیشینه و ریسک 
سرمایه گذاری او کمینه شود. بنابراین، در این مثال ساده، دو 
تابع هدف »بیشینه ســازی بازده مورد انتظار« و »کمینه سازی 
ریســک ســرمایه گذاری« را داریم که به وضوح با هم در 
تعارض هستند؛ چرا که ســرمایه گذاری در موقعیت های با 
بازده بیشــتر، می تواند ریسک باالتری را متوجه سرمایه فرد 
سرمایه گذار نماید. البته شاخص های دیگری، مانند قابلیت 
نقدشوندگی و نوســان بازده نیز می توانند وارد مساله شده 
و نقش ایفا کنند. بهینه ســازی چندهدفه، در چنین مسائلی، 
به کمک مدل ســازی ریاضی، الگوریتم های بهینه ســازی و 
ســایر ابزارهای ریاضی و البته کامپیوتری به ســرمایه گذار 
)تصمیم گیرنده( کمک می نماید، تا تصمیم مناسبی را در زمینه 
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انتخاب موقعیت های سرمایه گذاری اتخاذ نماید. خوانندگان 
عالقه مند می توانند با جستجو در اینترنت کاربردهای متعدد 
جالبی از بهینه ســازی چندهدفــه در حوزه های مختلف، از 
اقتصاد و مالی تا پزشکی و حوزه سالمت را مالحظه نمایند.

 
 اصوالً پژوهش در رشته های علوم پایه مثل ریاضی 
و  کاربردی؟  یا  است  بنیادی  پژوهش های  نوع  از 
علمی  جایگاه  ارتقای  برای  بنیادی  پژوهش های 

دانشگاه از چه اهمیتی برخوردار است؟
گرچه با نگاه ســنتی، می توان ریاضیات را در دســته علوم 
بنیادی طبقه بندی کرد، ولــی ریاضیات کاربردی به معنایی 
که اشاره شــد، هر سه ماهیت بنیادی، توسعه ای و کاربردی 

را داراست.
پژوهش های بنیادی، همانطور که از اسمشان پیداست، بنیاد 
و بنیان علم را تشکیل می دهند. هنگامی که به نقاط عطف در 
تاریخ علم نگاه می کنیم، نقش علوم و پژوهش های بنیادی، در 

این نقاط عطف تاریخی، بسیار پررنگ و گاه بی بدیل است. 
شــاید تا قبل از ابداع ماشین تورینگ و اختراع دستگاه های 
محاسباتی که مادر کامپیوترهای امروزی هستند، هیچ کسی 
اهمیت کارهای بنیادی تورینگ را نمی دانست، ولی ثمره آن 
پژوهش های اصیل و بنیادی، یک انقالب علمی را به وجود 
آورد. امروزه دنیا با مشــکالت ناشی از پاندمی کرونا دست 
و پنجه نرم می کند و همه منتظر معجزه واکســنی هستند که 
بی شک از دل ماه ها پژوهش و تحقیق بنیادی بیرون خواهد 
آمــد. می خواهــم از این مطلب، به این موضوع برســم که 
پژوهش های بنیادی بنگاه های زودبازده نیســتند و دانشگاه 
برای رشد در زمینه علوم پایه و بنیادی باید یک برنامه ریزی 
منســجم و بلندمدت و برای چیدن ثمره این برنامه ریزی، با 
اســتناد به نمونه های تاریخی، صبری متناسب داشته باشد. 

علوم پایه و بنیادی در بســیاری از شاخص هایی که امروزه 
جایگاه علمی دانشگاه را با آنها می سنجند، سهم بسیار باالیی 
دارند ولی با اســتناد به تجربه و سابقه اجرایی که داشته ام، 
باید بگویم که دانشــگاه و دولت متناســب با این اهمیت و 
نقش آفرینی، به علوم پایه توجه نکرده اند. ســرمایه گذاری 
در علوم پایه و بنیادی مانند ذخیره ای است که در بزنگاه های 

چالشی به کمک دانشگاه و جامعه خواهد آمد.

بیان کننده نقش  تاریخ علم  به  نگاهی  آقای دکتر،   
دانشمندان ایرانی در عرصه علوم ریاضی است. لطفاً 
بفرمایید با توجه به پیشینه ایرانیان در این عرصه در 

حال حاضر ما در کجای این علم ایستاده ایم؟
به این ســوال، از دیدگاه های مختلفی می تــوان پرداخت. 
از منظــر حضور افراد صاحــب نام ایرانــی در ریاضیات 
معاصــر، وضعیت خوب اســت. دو تــن از برندگان مدال 
فیلدز، دوره های کارشناســی خود را در دانشگاه های تهران 
و شــریف گذرانده اند کــه این فوق العاده اســت. به ویژه، 
کسب این جایزه توسط پروفســور مریم میرزاخانی، برای 
زنان و دختران کشورمان بســیار الهام بخش است. در بین 
ریاضیدانان فعال در داخل ایران نیز محققان متعددی داریم 
که در رشــته تخصصی خود در جهان، سرشــناس و مورد 
استناد هستند. در سال های اخیر اعضای جوان هیأت علمی 
کشور و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در برخی شاخه های 
ریاضیات، به ویژه ریاضی کاربردی، درخشش فوق العاده ای 
داشته اند و من آینده بسیار درخشانی را در این زمینه متصور 

هستم.

 اگر اجازه بفرمایید قدری درباره رشته ریاضی برای 
ما بگویید و اصاًل اهمیت ریاضیات در زندگی، سخنی 
را  بشر  دانسته  هیچ  که:  هست  داوینچی  لئوناردو  از 
ریاضیّات  طریق  از  اینکه  مگر  نامید،  علم  نمی توان 
توضیح داده شده و ثابت شود، نظر شما در این باره 

چیست؟
البته مفهوم علم و تقســیم بندی علوم نسبت به دوره فعالیت 
لئوناردو داوینچی تغییر زیادی کرده و من خیلی با این جمله 
ایشان برای علم امروز موافق نیستم. به عنوان مثال، بسیاری 

از شاخه های علوم انسانی با این جمله در تعارض هستند.
ارسطو ریاضیات را علم کمیت تعریف می کند. تفسیر عمده 
پدیده های علمی، رفتاری، اجتماعی و … نیازمند داشــتن 
شــاخص هایی کمی مبتنی بر مدل ها و تحلیل های ریاضی 

پژوهش های بنیادی بنگاه های زودبازده 
نیستند و دانشگاه برای رشد در زمینه 

علوم پایه و بنیادی باید یک برنامه ریزی 
منسجم و بلندمدت و برای چیدن ثمره 
این برنامه ریزی، با استناد به نمونه های 

تاریخی، صبری متناسب داشته باشد
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اســت. تا اینجای بحث برای همگان روشــن است و همه 
می داننــد که ریاضیــات با کمی ســازی پدیده ها چه کمک 
بزرگی به پیشرفت دیگر شــاخه های علم کرده است، ولی 
همه ماجرا این نیست. پیشرفت تمدن و تکنولوژی، به دالیل 
مختلف، نیاز به ریاضیات مدرن را بیشــتر کرده اســت. به 
عنوان مثال، به شاخه های علمی که در دهه های اخیر ظهور 
کرده اند نگاه کنید: ریاضیات زیســتی که در آن راهکارهای 
ریاضی برای حل مسائل زیستی و البته پزشکی مورد بحث 
قرار می گیرند؛ ریاضیات مالــی و اقتصاد ریاضی که در آن 
ریاضیــات به کمک مدیریت، اقتصــاد و تجارت می آید و 
مباحث دیگر مانند ریاضی در شیمی و غیره. از این نمونه ها 
و موارد مشابه می توان دریافت که ریاضیات صرفاً یک ابزار 
کمکی نیست و با توجه به ماهیت زاینده و چهارچوب اصل 
موضوعی کــه دارد، می تواند به تنهایی یا با ترکیب با دیگر 
شــاخه های علمی، منجر به ظهور شــاخه ها و نگرش های 
کالن و جدیــد علمی، مبتنی بر نیازهای بشــر، گردد. البته 
در کنار این نگاه کاربردی، نباید از نقش بنیادین ریاضیات، 
که موجب ساختارمند شدن و ایجاد نظم فکری در ریاضی 

خوانان و ریاضیدانان می شود، گذشت.
 

 با توجه به بحث میان رشته ای )یا ترکیبی( که اشاره 
کاربردی  ریاضیات  ارتباط  درباره  قدری  لطفاً  کردید، 
با سایر علوم و اهمیتی که ریاضی در علوم دیگر مثل 

مدیریت و یا پزشکی دارد برای ما بگویید.
ریاضیات کاربردی، به ویژه بهینه سازی و تحقیق در عملیات، 

پیوندهایی بســیار نزدیک با مدیریــت )صنعتی(، اقتصاد و 
مهندسی )صنایع، عمران، برق و کامپیوتر( دارد. شاخه هایی 
از رشته های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع، با نام تحقیق 
در عملیات در دانشــگاه های معتبــر داخلی و خارجی دایر 
هســتند و همه رشــته هایی که نام بردم، دروسی با عناوین 
بهینه ســازی یا تحقیق در عملیات در مقاطع کارشناســی و 

تحصیالت تکمیلی در برنامه های خود دارند.
مواردی از این دســت، نقش مؤثر و کاربردی ریاضیات به 
طور عام و بهینه ســازی و تحقیق در عملیات به طور خاص 
در دیگر رشته ها را برجسته تر می سازد. امروزه نقش کلیدی 
و بی بدیل ریاضیــات در مطالعه رفتار بازار، پیش بینی نرخ 
تورم و نــرخ ارز، یافتن روش های بهینه ســرمایه گذاری، 
مدیریــت بهینه منابع، و ده ها و صدها مورد از این دســت 
بر کســی پوشیده نیســت. در ســال های اخیر، استفاده از 
ریاضیات و علوم کامپیوتر در پزشکی و حوزه سالمت رشد 
چشمگیری داشته است. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، 
که ســنگ بنای آنها ریاضیات اســت، ابزارهایی کلیدی در 
تشخیص بیماری های پیچیده و پیش بینی پاندمی ها و شیوع 
بیماری های ناشی از ویروس ها هســتند. در مراکز معتبری 
که از پرتودرمانی برای درمان ســرطان استفاده می کنند، از 
بهینه ســازی )چندهدفه( برای یافتن یک طرح درمان بهینه 
کمک گرفته می شــود و نتایج درخشانی بدست آمده است. 

اینها فقط مواردی معدود به عنوان نمونه است.
هر چه تکنولوژی بیشــتر رشــد می کند، نیاز به علوم پایه 
و به ویژه ریاضیات بیشــتر احساس می شــود. از این رو، 
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همکاری های بین رشــته ای، ریاضی با پزشــکی، ریاضی با 
مدیریت، ریاضی با اقتصاد، و … در کشــورهای پیشرفته 
با ســرعت چشــمگیری رو به رشــد اســت. اینجانب در 
مأموریت های پژوهشی که داشته ام، در پروژه های تحقیقاتی 
مشــترکی با دپارتمان های مدیریــت، تکنولوژی اطالعات، 
تجــارت، و اقتصاد، فعالیت داشــته ام. کار کــردن در این 
زمینه ها، جنبه های جدیدی از زیبایی ها و کاربردهای ریاضی 
را نمایان می نماید. خوشــبختانه ارتباط بین دانشــکده های 
مهندســی، مدیریت و ریاضی در دانشگاه های داخل کشور 
نیز رو به افزایش اســت و کارهای بین رشته ای ارزشمندی 
در حال شــکل گیری است، گر چه سرعت بخشیدن به این 

مقوله یک نیاز مبرم است.
 

بهینه  از  عنوان»استفاده  با  داشتید  مقاله ای  شما   
درمان  در  پرتودرمانی  روش های  بهبود  برای  سازی 
مستقیم  کاربرد  و  باره  دراین  قدری  لطفاً  سرطان« 

ریاضی در پزشکی بفرمایید؟

یکــی از روش های مؤثر برای از بین بردن یا کنترل رشــد 
تومورهای سرطانی، پرتودرمانی است. پرتودرمانی، روشی 
برای درمان بافت سرطانی با ارسال پرتوهای یونیزه پرانرژی 
مانند اشــعه ایکس یا گاما به درون بدن اســت. در اجرای 
مؤثر و کم عارضه روش پرتودرمانی، تعداد اشعه ها، جهت 
آنها، شدت ارســال پرتو در هر جهت، همچنین چگونگی 
پیاده سازی طرح درمان بر پایه ماتریس شدت، نقشی کلیدی 
دارند. تعیین مقادیر بهینه این موارد )تعداد، جهت و شدت 
اشــعه ها( به گونه ای که دوز الزم از پرتو به بافت سرطانی 
برســد، حداقل پرتو به ارگان های بحرانی وارد شــود و در 
عین حال میزان انرژی که به اندام های ســالم می رسد نیز از 
کران هایی که از قبل توســط تیم پزشکی مشخص شده اند 

تجاوز نکند، مساله کلیدی و حیاتی است.
در ســال های اخیــر، تالش هــای فراوانی بــرای حل این 
مســاله بر پایه یــک تئوری حمایت کننــده علمی صورت 
گرفته اســت. یکی از روش های حل این مســاله، استفاده 
از مدل ســازی ریاضی و تکنیک های تحقیق در عملیات و 
بهینه سازی است. در مقاله مورد اشاره، به این مساله، مدل ها 
و روش های مربوطــه و همچنین چالش های پیش روی آن 
با جزئیات پرداخته شــده اســت. مقاله با همکاری یکی از 
دانشــجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و دکتر مسعود 
زارع پیشــه، محقق سرشــناس مقیم آمریکا، در یک مجله 
علمی، ترویجی با هدف آشنایی دانشجویان و محققان جوان 
با یکی از جدیدترین کاربردهای ریاضی و همچنین ترویج 
ریاضیات کاربردی به رشــته تحریر در آمده است. عالوه بر 
مورد معرفی شده در مقاله مورد اشاره، کاربردهای وسیعی از 
بهینه سازی و تحقیق در عملیات در حوزه سالمت و پزشکی 

منتشر شده است.
 

 گزارشی خواندم که در این گزارش آمده بود اقبال 
ریاضی  رشته  در  تحصیل  ادامه  برای  آموزان  دانش 
کاهش یافته است، به نظر شما این عدم استقبال از 
رشته ریاضی می تواند آینده این رشته را در ایران را با 

تهدید مواجه کند؟
متأســفانه در کشــور ما مفهوم توســعه پایدار و توســعه 
همه جانبه مغفول واقع شــده اســت. توجــه بیش از حد 
به برخی حوزه هــا، آن هم به قیمــت بی توجهی به برخی 
حوزه های دیگر، ســیگنال های غلطی به جامعه فرستاده و 
دانش آموزان و خانواده ها را به نسبت به رشته های پایه ای و 
بنیادی، از جمله ریاضیات، بی رغبت کرده اســت. یک دلیل 
دیگر، ظهور پدیده ای به نام دانشــگاه فرهنگیان است. این 
دانشــگاه از دو منظر اقبال دانش آموزان برای ادامه تحصیل 
در رشــته ریاضی را تحت تأثیر قرار داده است. اول اینکه، 
امکان گرفتن شــغل معلمی به عنوان یکی از اهداف دانش 
آموزانی که وارد رشته های علوم پایه می شوند از آنها گرفته 
شده است. موضوع دوم که بسیار مهم تر است این است که 
معلمان فارغ التحصیل دانشــگاه فرهنگیان، به دلیل اینکه در 
دانشکده ریاضی یک دانشگاه بزرگ تعلیم نیافته اند و حضور 
در یــک مکتب ریاضی را تجربه نکرده اند، به اندازه کافی با 
زیبایی ها و کاربردهای ریاضی آشــنا نیستند، لذا نمی توانند 
ایــن زیبایی ها و کاربردها را به نســل جوان منتقل و آنها را 
نسبت به فراگیری ریاضیات مشــتاق نمایند. بی توجهی به 

توجه بیش از حد به برخی حوزه ها، 
آن هم به قیمت بی توجهی به برخی 
حوزه های دیگر، سیگنال های غلطی 
به جامعه فرستاده و دانش آموزان و 
خانواده ها را به نسبت به رشته های 
پایه ای و بنیادی، از جمله ریاضیات، 

بی رغبت کرده است
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علــوم پایه دیر یا زود گریبان جامعــه ما را خواهد گرفت. 
علوم پایه قوی، ذخیره ای ارزشــمند برای روزهای تنگنا و 
سختی است. امروز که بیماری ناشی از ویروس کووید -۱9 
شیوع یافته است، چشم همه به دست زیست شناسان و سایر 
پژوهشــگران مرتبط است تا بشــریت را برای غلبه بر این 
بیماری و گرفتاری یاری نمایند. به عنوان مثالی دیگر، هوش 
مصنوعی و علوم داده که پایه آنها ریاضیات است، به شدت 
در حال رشد هســتند و کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاری 
وســیعی بر روی تحقیقات بنیادی و اصیل در این حوزه ها 
انجام داده اند. عدم اقبال دانش آموزان مستعد به ورود به رشته 
ریاضی، که نتیجه برخی سیاســت های غلط است، در آینده 
دست کشور را در داشتن محققان و پژوهشگران سرآمد در 
این زمینه های مهم و اثرگذار خالی خواهد گذاشت. امیدوارم 

تا دیر نشده، تدبیری در این راستا اندیشیده شود.
 

اوقات  گاهی  غلط  تفکر  این  متأسفانه  دکتر  آقای   
در مواجه با درس ریاضی پیش می آید که مثاًل جبر و 
انتگرال یا مشتق به چه دردی می خورد و شاید همین 
اهمیت  به  توجه  عدم  باعث  بی اهمیت  ظاهر  به  فکر 
است  ممکن  اگر  می شود،  خانواده ها  نزد  در  ریاضی 
به زبان ساده برخی از کاربردهای این مباحث را بیان 

بفرمایید.
مفاهیمی که در ســوال شما به آنها اشاره شد، بسیار کلیدی 
و پرکاربرد هســتند. مشــتق یکی از ابزارهــای کلیدی در 
بهینه سازی اســت، ولی بگذارید به زبان بسیار ساده به یک 

کاربرد اقتصادی اشاره کنم. یک سیستم اقتصادی را در نظر 
بگیریــد که ورودی )منابع( x را به خروجی  y=f(x) تبدیل 
می کند. مدیریت کالن سیســتم تصمیــم می گیرد منابع این 
سیستم را افزایش دهد. ســوالی که برای وی مطرح است، 
این اســت که در قابــل این افزایش منابــع، انتظار افزایش 
خروجی های سیستم با چه نرخی را داشته باشد؟ به عبارتی 
دیگر، نرخ تغییر )مورد انتظــار( در خروجی در قابل تغییر 
در ورودی سیســتم چقدر اســت؟ پاســخ این سوال مدیر 
مربوطه، مشــتق y نسبت به x (یا همانf’(x) ) است. مشتق 
کاربردهای متعددی در علوم مختلف به ویژه اقتصاد، علوم 

مالی و البته فیزیک دارد.
برای بیان کاربردی بسیار ســاده از انتگرال، فرض کنید در 
یک شرکت بسیار بزرگ مالی، توابع f(t) وg(t) ، به ترتیب، 
بیان کننده مبالغ فروش و هزینه در زمان t هســتند. ســوالی 
که مطرح می شــود این است که ســود خالص شرکت در 
یک بازه زمانی[T,0]  چقدر اســت؟ اگــر بازه زمانی مورد 
اشــاره، گسسته باشد و به عبارتی دیگر با تعداد متناهی داده 
کار کنیم، ســود خالص شرکت برابر است با مجموع مقادیر 
f(T)-g(T) اــت f(0)-g(0). ولــی هنگامی که که با یک کالن 
داده روبرو هســتیم و بازه زمانی در نظر گرفته شده، پیوسته 
   f(t)-g(t) اســت، سود خالص شــرکت برابر با انتگرال تابع
روی بازه  [T,0] اســت. من ســعی کردم از یک مثال ساده 
و قابل درک عام اســتفاده نمایم ولی انتگرال نیز مانند مشتق 
کاربردهای متعددی در علوم مختلف دارند. به عنوان مثال، 
از انتگرال استفاده وســیعی برای محاسبه مساحت و حجم 
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اشیا ناهمگون و خاص می شود.

و  دانش آموزان  که  بودیم  شاهد  اخبار  در  همیشه   
دانشجویان ایرانی در مسابقات جهانی حائز رتبه های 
دهنده  نشان  اندازه  چه  تا  موضوع  این  هستند  برتر 
استعداد باالی ایرانیان در زمینه ریاضیات است و تا 

چه اندازه حاصل آموزش ؟
من خودم را فرد مناسبی برای پاسخ دادن به این سوال نمی دانم 
و بهتر است است این سوال از افرادی که مطالعات تطبیقی و 
آماری انجام داده اند یا از متخصصین آموزش ریاضی پرسیده 
شــود. در هر حال، اگر دانش آموزان و دانشــجویان ما در 
مسابقات و المپیادها موفق عمل می کنند، ولی برنامه ای برای 
مشارکت آنها در انجام پژوهش های اصیل و عمیق یا در حل 
مشــکالت اساسی کشور وجود ندارد، این نشان می دهد که 
سیستم آموزشی در کشور ما متوازن عمل نکرده و مبتنی بر 

توسعه فراگیر و همه جانبه طراحی نشده است.

برتر  استعدادهای  از  می توان  نظر شما چگونه  به   
توسعه  برای  جهانی  مسابقات  برندگان  مثل  ریاضی 
بخش های مختلف مثل صنعت، کشاورزی، هوا و فضا و 

محیط زیست و … استفاده کرد؟
در وهله اول، باید با ایجاد فضای مناســب کاری و امکانات 
شایسته، اســتعدادهای برتر را تشویق به ماندن در کشور و 
عدم مهاجرت کرد. عالوه بر تأمین امکانات الزم )تجهیزات 
پژوهشی، گرنت پژوهشــی، و وضعیت معیشت(، اصالح 
مقررات و آئیــن نامه ها یک ضرورت اســت. گرچه آئین 
نامه ها در ســال های اخیر، تغییــرات خوب و قابل توجهی 
داشته است، ولی روح حاکم بر مقررات جاری در دانشگاه ها 
)شــامل آئین نامه های ارتقا، ترفیع، جوایز و جشــنواره ها( 

همچنان سنتی اســت، فعالیت های متنوعی را ارزش گذاری 
نمی کند و بیش از حد به کمیت بها می دهد.

واقعیت این اســت که اســتعداد برتر تفکر عمیق را دنبال 
می کند، چهارچوب های محدود کننده را نمی پذیرد و گاه با 
آئین نامه های موجود، برای اســتخدام، ترفیع و ارتقا ساالنه 
هم دچار مشکل می شود. پس، ابتدا باید به تأمین امکانات و 
اصالح و بهبود مقررات اندیشید. مساله مهم دیگر، به ویژه 
برای استفاده از اســتعدادهای برتر مانند برندگان مسابقات 
جهانی برای توسعه بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی، 
به مدیــران این بخش ها بــر می گردد. اگــر می خواهیم از 
پتانسیل باالی ریاضیات کشور برای بهبود بخش های دیگر 
اســتفاده کنیم، ابتدا باید مدیرانی ایــن بخش ها را مدیریت 
کنند که خود فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر باشند، توسعه 
به کمک ابزارهــای علمی را با تمام وجــود در عمل باور 
داشته باشند و بتوانند بر مبنای این باور، دانش و تجربه خود 

استفاده از استعدادهای برتر را در دستور کار قرار دهند.
موضوع دیگری که شاید پرداختن به آن هم مهم باشد، اینکه 
ما با اســتعدادهای برتر ریاضی چگونــه برخورد می کنیم؟ 
چگونه از این اســتعداد برای رشد علم استفاده می کنیم، به 
طور مثال آیا االن کســی می داند برنــدگان المپیاد های کجا 
هستند؟ … در واقع بیشتر منظورم هدایت و حمایت از این 

استعدادهاست.
پاســخ به این ســوال، به نوعی در صحبت قبلی من مستتر 
است. چاره کار، در کنار تأمین امکانات و اصالح مقررات و 
آئین نامه ها، استفاده از مدیرانی است که خود استعداد برتر 

باشند.
 

 به نظر شما آموزش صحیح ریاضی تا چه اندازه در 
میرزاخانی  مریم  مرحوم  مثل  استعدادهای  شکوفایی 

دخیل هستند؟
آمــوزش ریاضیات در تعداد قابل توجهی از دانشــگاه های 
کشور از استاندارد بسیار باالیی برخوردار است و به اعتقاد 
من، اختالف چندانی با باالترین ســطح آموزش ریاضی در 
دنیــا ندارد. ایــن موضوع برای آموزش ریاضی در ســطح 
کارشناســی، پر رنگ تر اســت. دریافت مدال فیلدز توسط 
دو محققی که تحصیالت پایــه ای ریاضی خود را در ایران 

گذرانده اند، موید این مطلب است.
 

بهترین  ریاضیات  استاد  و  مدرس  عنوان  به  شما   
روش ایجاد عالقه به رشته ریاضی در دانش آموزان را 

با ایجاد فضای مناسب کاری و امکانات 
شایسته، استعدادهای برتر را تشویق 
به ماندن در کشور و عدم مهاجرت کرد
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چه می دانید و آیا ریاضی گریزی برخی دانش آموزان 
به شیوه تدریس در مدارس ارتباطی دارد؟

بخشی از پاسخ من به این ســوال بسیار نزدیک به پاسخی 
است که به یکی از سواالت قبلی شما دادم. نهادهای مربوطه 
در کشور باید سیاست های استخدامی، مالی، حمایتی و … 
را به گونه ای تنظیم نمایند که رویکرد نادرســت توجه بیش 
از حــد به برخی حوزه ها، آن هم بــه قیمت بی توجهی به 
برخی حوزه های دیگر، و سیگنال های ناشی از آن به جامعه 
حذف شوند. کنکور، به شیوه ای که امروزه در کشور برگزار 
می شود، و دامن زدن بیش از حد به این رقابت چهارگزینه ای 
و ســطحی، یکی از پدیده های نامیمونی اســت که فرصت 
تفکر، فرصت عمیق شدن در مفاهیم اصیل و زیبای علمی و 
متأسفانه گاه فرصت زندگی کردن را از دانش آموزان جوان 

گرفته است.
عالوه بر این، کنکور شــیوه های تدریــس ریاضیات و البته 
دروس دیگر در مدارس را نیز عوض کرده اســت. بهترین 
راه ایجاد عالقه به ریاضیات، آشــناکردن دانش آموز با روح 
حاکم بر ریاضیات، زیبایی هــای کم نظیر مفاهیم ریاضی و 
همچنین کاربردهای آنهاســت. ولی متأسفانه بنا به دالیلی 
که اشــاره شــد، امروزه دادن عمق به تفکر دانش آموزان و 
عالقه مند کردن آنها به علوم بنیادی، جای خود را به آموزش 
روش های تســت زدن داده است. البته در کنار دالیل مورد 
اشــاره، نمی توان نقش دانشگاه فرهنگیان و اثرات منفی آن 
را نادیده گرفت، که در این باره قباًل صحبت شــد. به طور 
خالصه، ریاضی گریزی برخی دانش آموزان به رقابت های 

غلط ایجاد شده در جامعه و البته به شیوه تدریس در مدارس 
ارتباط دارد.

 و سخن پایانی شما؟
توســعه علمی و تالش برای حل مشکالت کشور بر مبنای 
تفکر و روش های علمی، در سال های اخیر پیشرفت خوبی 
داشــته است؛ ولی سرعت این پیشــرفت در مقایسه با نرخ 
جهانی و همچنین نیاز کشــور، کم است. امیدوارم مجموعه 
حاکمیتی در کشــور عزیزمان به ســمتی گام بردارد که این 
مقوله به لحاظ کمیت و کیفیت رشــد بیشتری نماید. یکی 
از مهم ترین راه های قدرتمندتر شدن و رهایی هر چه بیشتر 
کشور از وابســتگی ها، افزایش توانمندی علمی برای رشد 
جایگاه کشــور در جهان علم و حل مشکالت جامعه است. 
ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر از جمله علومی هســتند که 
اهمیت آنها بســیار مبرهن و روشــن است؛ ولی می خواهم 
تاکید کنم که در آینده ای بسیار نزدیک نیاز همه کشورها به 
این علوم )به دلیل ظهور انفجارگونه اســتفاده از علم داده( 

چندین برابر خواهد شد.
در پایان، ضمن تشــکر مجدد از اعضــای هیأت داوران و 
شوراهای مربوط به جشــنواره پژوهش برای اعطای جایزه 
پژوهشگر برجسته به اینجانب، از شما و همکاران ارجمندتان 
به خاطر این مصاحبه سپاسگزارم. از دانشجویان و همکاران 
عزیزم به دلیل همکاری در پروژه ها و نگارش مقاالت علمی 
صمیمانه قدردانی می نمایم. از همســر و فرزند عزیزم برای 

همکاری و همراهی با اینجانب بی نهایت سپاسگزارم.
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دکتر علی عبادی، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با گرایش فیزیولوژی و اصالح درختان میوه است. 
از جمله تحقیقات ایشــان پروژه اصالح انگورهای بی دانه است که به منظور اصالح گونه بومی انگور ایران و 

بهبود صادرات آن انجام شده است.
از ایــن رو برای معرفی دســتاوردهای این کار تحقیقاتی لیال احمدی، با دکتــر علی عبادی، در این زمینه به 

گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

دکتر علی عبادی، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران:

رفع مشکل صادرکنندگان 
از اهداف پروژه اصالح انگورهای بی دانه بود

اصالح انگورهای تازه خوری برای دسترسی به ارقام بی دانه برتر
اهمیت در بازاریابی آنها دارد

 به عنوان اولین سوال بفرمایید چطور شد که پروژه 
اصالح انگورهای بومی ایران رقم خورد؟

پروژه اصالح انگورهای بی دانه بــه این منظور رقم خورد 
که بسیاری از صادر کنندگان ما که می خواستند انگور صادر 
کنند با مشکل مواجه بودند. به این دلیل که بسیاری از ارقام 
ما دانه دار هستند، ولی در خارج از کشور ارقام بی دانه مورد 
پسند است و بازار برای ارقام بی دانه مطلوب است، به این 
دلیل بر آن شــدیم که ارقام بی دانه جدید به دست بیاوریم 
محصوالت بومی انگــور ایران مانند ارقــام بی دانه ایرانی 
همچون بی دانه ســفید، بی دانه قرمز، یاقوتی و یا عسگری 
مشکالتی دارند که در این زمینه باید گفت انگورهایی مانند 
عســگری حبه هایی با پوست نازک دارند که باعث می شود 
ریــزش کنند و یا انگور بی دانه ســفید و قرمز ریز و آبکی 
هستند، بنابراین مناســب صادرات نبودند، به همین خاطر 
ایــن پروژه با هدف ایجاد ارقام جدیــد بی دانه با حبه های 

درشت و گوشتی رقم خورد.
 

 مراحل علمی انجام شده در این پروژه چگونه بوده 
است؟

اصالح انگورهای تازه خوری به منظور دسترســی به ارقام 
بی دانه برتر، اهمیت زیــادی در بازاریابی آنها دارد. در این 
تحقیق هشــت دورگ جدید اصالح شده زودرس انگور، 
حاصل از تالقی چهار والد پدری بی دانه و هفت والد مادری 
دانه دار از نظر کیفیت و عملکرد محصول بررسی شدند. این 

تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در هشــت 
تکرار )هشت بوته به ازای هر دورگ( در ایستگاه تحقیقات 
باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، با 

هدف معرفی ارقام انگور بی دانه برتر به اجرا درآمد.
در این پروژه، بنده با گرایش فیزیولوژی و اصالح درختان 
میــوه و تعداد دیگری از همکاران از جمله دکتر محمدرضا 
فتاحی مقدم با گرایش اصــالح گیاهان باغبانی و همچنین 

دانشجویان فوق لیسانس و دکترا دخیل بودند.

 لطفاً در زمینه گرایش های رشته باغبانی و کارکرد 
آنها توضیح دهید.

گرایش هایی که در رشــته باغبانی داریم یکی فیزیولوژی، 
فیزیولوژی پس از برداشت و تولید گیاهان باغبانی و دیگری 
اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی است. در فیزیولوژی، 
فیزیولوژی پس از برداشت و تولید گیاهان باغبانی به مسائل 
مختلف فیزیولوژیک و تولید پرداخته می شود و در اصالح 
و بیوتکنولوژی به ایجاد تغییرات ژنتیکی در گیاهان پرداخته 
می شود. درواقع کاری که ما انجام دادیم، یعنی از گیاهان و 

ارقام بومی گیاهان برتر جدیدی به دست آوردیم.
 

 به لحاظ زمان بندی پروژه، روند انجام این تحقیق 
تشریح  را  زمینه  این  در  گرفته  صورت  اقدامات  و 

بفرمایید.
این پروژه از سال ۱3۷8 با ارزیابی ارقام موجود در کلکسیون 
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انگور دانشــگاه تهران و سپس دورگ گیری شروع شد و در 
سال ۱4۰۰ به نتیجه رسید و تقریباً ۲۲ سال به درازا کشید و 
در این مدت دورگ گیری های الزم را انجام دادیم و بذرهای 
آن را کاشــتیم و گیاهان کوچک به دست آمد تا اینها بزرگ 
شوند و دوران جوانی را طی کنند و شروع به محصول دهی 
کنند هفت سال طول کشید و بعد از آن هم چندین بار بررسی 
و ارزیابی و تکثیر شدند و در قطعات تکراردار کشت شدند و 
در نهایت آزمون DUS روی اینها انجام شد که آزمونی مورد 
نیاز برای ثبت و گواهی بذر و نهال است تا بتواند برای رقم 

ثبت شود و بعد از آزمون اینها را ثبت کردیم.
 

DUS و این   اگر ممکن است در خصوص آزمون 
که چه داللتی این آزمون دارد، توضیحاتی بفرمایید .

آزمون DUS آزمونی است تحت عنوان تمایز، یکنواختی و 
پایداری و به این صورت انجام می شود که این محصول و 
رقم جدیدی که ایجاد شده را با والدین خودش می سنجند 
تا با آنها تفاوت بارز داشــته باشــد، یعنی رقم جدیدی از 
والدین خود به دســت آمده باشد و ضمنًا در صفات خود 
پایدار باشــد و متغیر نباشــد، مثاًل درشتی، گوشتی بودن و 
بیدانه بودن در آنها پایدار و ثابت باشــد و صفات پایداری 
و یکنواختی داشته باشند. این آزمون DUS است که تحت 
نظارت مؤسســه گواهــی و ثبت بذر و نهال در ایســتگاه 

تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران انجام شد.
 

چه  تحقیق  این  در  گرفته  صورت  اصالحی  هدف   
بوده است؟

هدف اصالحــی ایجاد ارقام بی دانه حبه درشــت با بافت 
گوشتی بوده است و در این ارتباط این دورگ گیری ها انجام 
شــد که نهایتًا به هشت رقم رسیدیم که حبه های درشت تر 
از ارقام بومی بی دانه کشور دارند و گوشتی هستند و زمان 
رســیدن مناســب هم دارند که صفت مهمی برای بازار و 
بازار پسندی است. پردیس، سروش، زرین، صایب، الماس، 
عقیق، یاقوت کبود و رخشا اسامی محصوالت جدید است 
که وجه تســمیه آنها برای انتخاب اســامی بیشتر بر اساس 
شکل ظاهری خوشه ها و شکل ظاهری آنها صورت گرفته 
اســت. این ارقام توسط مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال 
ثبت شــده و با قرادادی که با وزارت جهاد کشــاورزی و 
بخش خصوصی بســته شــده در حال تکثیر هســتند و به 

زودی در اختیار باغ داران قرار خواهند گرفت.
درخصوص این هشت رقم در حال انجام کارهای مختلفی 

هســتیم و ارزیابی مقاومت آنها را به خشــکی و کم آبی و 
همچنین انبارمانی آنها را در دست بررسی داریم. همچنین 
تغییرات ایجاد شده در شکل ظاهری میوه است درشت تر و 
گوشتی شدن و زمان رسیدن، اما درمورد خواص آنها از نظر 
دارویی بررسی انجام ندادیم. از طرف دیگر در حال بررسی 
خاصیت انبارمانی یا خاصیت نگهداری آنها در انبار هستیم 

تا ببینیم چه مدت می توان آنها را نگهداری کرد.

 میانگین تولید انگورهای بومی ایران چقدر بود و با 
این اصالحات چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟

میانگین کشوری تولید انگور در کشور حدود ۱۲ تن است 
و این رقم میانگین پایینی اســت که البته این میانگین شامل 
مناطق مختلف کشور اســت ولیکن در جاهایی که آبیاری 
می شــود ۲5 الی 3۰ تن به دست می آید ارقامی که ما داریم 
عملکــرد خوبی دارند البته ارقــام زودرس عملکرد پایینی 
دارند، در حــدود ۱5 تن و عملکرد ارقام دیررس به 35 تا 

4۰ تن می رسد.
دربــاره وضعیت صادرات انگور و محصــوالت آن با این 
اصالحات باید عنوان کرد که پس از تکثیرشــدن این ارقام 
که یکی دو ســال طول می کشــد، در اختیار باغداران قرار 
خواهند گرفت و رسیدن به تولید نیز چهار تا پنج سال زمان 
می بــرد تا به حد اقتصادی برســد. در این صورت می توان 
صــادرات آنها را مدنظر قرار داد و آنها را با ارقام کم کیفیت 
بومــی جایگزین کــرد و بازار صادرات را رونق بخشــید. 
ارقام جدید قیمت بیشــتری خواهند داشت و صادرکننده و 

تولیدکننده درآمد بیشتری خواهند داشت.
 

باغداران  با  همکاری  خصوص  در  لطفاً  پایان  در   
توضیحاتی ارائه فرمایید.

مســائل مربوط به آب، کود و آفــات و بیماری ها و ارقام 
جدیــد و اینکه رقم اصالح شــده در اختیار باغداران قرار 
بگیرد که ما در زمینه باغبانی، یعنی تولید و اصالح ژنتیکی 
کار می کنیــم و می توانیــم در این زمینه به آنها مشــاوره و 
خدمات بدهیم. در دانشــکده ما با باغداران ارتباط مستمر 
داریم. باغداران به طور مدوام مراجعه می کنند و ســواالت 
خــود را مطرح می کنند، اما در ارتباط با این طرح اطالعات 
را بــه بخش خصوصــی منتقل کردیــم. بخش خصوصی 
صاحبان نهالســتان ها هســتند که از طریق نظارت وزارت 
جهاد کشــاورزی به آنها منتقل شــده، آنها این محصول را 

تکثیر می کنند و در اختیار باغداران قرار می دهند.
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دکتر فرشته امین، مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران، با اعالم اینکه پنجمین برنامه روزی با دانشگاه، چهارم 
مرداد ماه ســال جاری به صورت مجازی برگزار خواهد شــد، گفت: »با هدف تقویت ارتباط مؤثر بین دانشگاه 
و جامعه، آشناســازی دانش آموزان و خانواده های آنها با دانشگاه تهران و نشان دادن فضای علمی و فرهنگی با 
نشاط و متمایز آن و به منظور ایجاد عالقه، انگیزه و روحیه تالش برای ورود به نماد آموزش عالی ایران و جذب 
دانشجویان برتر، پنجمین دوره برنامه روزی با دانشگاه با شعار »دانشگاه تهران؛ دانشگاه نخبگان« برگزار می شود«.

با توجه به اهمیت و جایگاه باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران در هدایت و حمایت مؤثر از دانش آموزان و معرفی 
دانشگاه، هدیه میرزایی در گفت وگویی با دکتر فرشته امین، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و مدیر باشگاه 

دانش آموزی دانشگاه تهران، به معرفی فعالیت ها و برنامه های این باشگاه پرداخته است.

مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران

پنجمین دوره برنامه روزی با دانشگاه 
در مرداد ماه سال جاری برگزار می شود

شناسایی و حمایت دانش آموزان نخبه مناطق محروم 
از برنامه های مهم باشگاه است

دکتر امین، مدیر باشگاه دانش آموزی، در ابتدای این گفت وگو 
ضمن تبیین اهداف این باشــگاه خاطرنشان کرد: »مهمترین 
هدف باشــگاه دانش آموزی، شناسایی دانش آموزان توانمند و 
نخبه سراسر کشور و استعدادیابی و توانمندسازی آنها است تا 
به دانش آموزان کمک کنیم در مسیر خود انتخاب های درستی 

داشته باشند«.
وی افزود: »بر این اساس، سنجش استعدادها و توانمندی های 
دانش آموزان و ارائه مشاوره به آنها جهت کمک به توسعه فردی 
و برنامه ریزی مســیر تحصیلی و شغلی، توان افزایی، حمایت 
و هدایت دانش آموزان مســتعد، خالق و نوآور در حوزه های 
علمی و فرهنگی، شناســایی و جذب دانش آموزان مستعد و 
نخبه برای ادامه تحصیل در دانشــگاه تهران، برقراری تعامل 
مناســب با وزارت آموزش و پرورش برای هدفمندسازی و 
ارائه خدمات مناسب به دانش آموزان در سراسر کشور، معرفی 
رشــته های تحصیلی و ظرفیت های علمی، فرهنگی و رفاهی 
دانشگاه تهران و شناســایی، حمایت و هدایت دانش آموزان 
مستعد و نخبه در مناطق محروم کشور مهمترین اهداف باشگاه 

را تشکیل می دهند«.
مدیر باشــگاه دانش آموزی با اشاره به فعالیت های باشگاه در 
حوزه های مختلف تصریح کرد: »باشگاه دانش آموزی در چند 
حوزه فعالیت دارد که بخشی از آنها فعالیت های دائمی هستند، 

همانند برنامه روزی با دانشــگاه که هرسال برگزار می شود و 
یا بازدید از دانشــکده ها و پردیس ها که البته در حال حاضر با 
توجه به شرایط کرونا این بازدیدها صورت نمی گیرد. یکسری 
فعالیت های خاص هم داریم و در این زمینه بسته هایی تحت 
عنوان »بسته های خدمات« طراحی شده است که استعدادیابی 
و روان سنجی، ارتقای سطح تمرکز و کاهش اضطراب، توسعه 
مهارت های کســب و کار دانش آموزی، توسعه فردی، توسعه 
مهارت های کسب و کار دیجیتال و آشنایی با دانشگاه تهران از 

عناوین این بسته ها هستند«.
دکتر امین با اظهار اینکه این بســته ها بر مبنای الگوبرداری از 
واحدهای مشــابه در دانشــگاه های معتبر دنیا تهیه شده اند، 
گفت: »بسته های خدمات، ساعت و محتوای مشخص دارند 
و ورودی ها و خروجی های آنها تعریف شده است و در طول 
سال برای دانش آموزان عالقه مند، ارائه می شوند. در کنار این 
بسته ها، تعدادی برنامه های موردی هم وجود دارد همانند اولین 
لیگ کسب و کار دانش آموزی که از فروردین امسال آغاز شده 
است و دو مرحله »اســتعدادیابی« و »توانمندسازی« دارد. در 
مرحله استعدادیابی سه فاز جداگانه ارائه شده است. فاز اول، 
»ارزیابی شناختی« دانش آموزان بود که فروردین برگزار شد، در 
این فاز، دانش آموزان باید یکسری بازی آنالین انجام می دادند 
و ما بر اســاس آن توانســتیم توانمندی های شناختی آنها را 
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ارزیابی کنیم«.
عضو هیأت علمی دانشــکده مدیریت در ادامه سخنان خود 
بیان کرد: »فاز دوم، مبتنی بر شایســتگی های رفتاری است که 
قرار بود در مرداد سال جاری به صورت حضوری برگزار شود، 
اما به دلیل شــرایط کرونا به تعویق افتــاد و احتماالً در اواخر 
شهریور برگزار خواهد شد. در این فاز، فضایی هماهنگ شده 
و دانش آمــوزان در تیم های 5 تا 6 نفره در اتاق های مجزا قرار 
خواهند گرفت و یکسری بازی هایی را به صورت گروهی انجام 
خواهند داد، به طور مثال لگو و یا سازه های ماکارونی درست 
می کنند و در نهایت بر اساس شش شایستگی ارزیابی خواهند 
شد. اینها شایستگی های نرم هستند و جنبه عمومی دارند و به 
موفقیت دانش آموزان در بازار کار در حرفه ها و مشاغل مختلف 

کمک خواهند کرد«.
وی با بیان اینکه فاز سوم اولین لیگ کسب و کار دانش آموزی 
مسابقه ای با عنوان »ایده تو ایده برتر« است که به صورت آنالین 
در شهریور برگزار می شود، اظهار کرد: »در این بخش از تعدادی 
ســازمان بین المللی و داخلی چالش هایی را دریافت می کنیم، 
این چالش ها در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت تا آنها 
نظرها و ایده های خود را ارائه دهند. برای ارزیابی و بررســی 
این ایده ها، تیم های داوری از سازمان های مربوط با ما همکاری 
خواهند کرد تا بهترین ایده ها انتخاب شــوند. بر این اساس، 
برای آن دسته از دانش آموزانی که توانسته اند ایده های برتری 
ارائه دهند، شــرایط کارآموزی در سازمان ها فراهم می شود و 
البته این هــم کمکی خواهد بود تا دانش آموزان با محیط های 
مختلف کاری آشنا شوند. پس از مرحله استعدادیابی، یک دوره 
Mini MBA نوجوانان داریم که در آن یکســری مهارت های 
نرم خاص همچــون خالقیت، کارگروهی، رهبری و مباحث 

تخصصی حوزه کسب و کار آموزش داده می شود«.
مدیر باشــگاه دانش آموزی ادامه داد: »بخشــی از این دوره 
هدایت دانش آمــوزان در جهت تبدیل ایده به عمل اســت، 
یعنی دانش آموزان یاد می گیرند تا ایده هایی که دارند را بتوانند 
عملیاتی کنند و در این مرحله افــرادی به عنوان مربی آنها را 
هدایت خواهند کرد. در نهایت نمایشــگاهی از دستاوردهای 
دانش آمــوزان در حوزه های عملی و یــا نظری در پایان دوره 

برگزار خواهد شد«.
دکتر امین با عنوان اینکه امسال پنجمین دوره برنامه روزی با 
دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: »در برنامه 
امسال شرایطی را ایجاد خواهیم کرد تا دانش آموزان به صورت 
آنالین وارد سیستم شــوند و بتوانند مطالب و محتوای مورد 
نیاز در ارتباط با پردیس ها و دانشکده های مختلف شامل آلبوم 

عکس و کلیپ های معرفی، تور مجازی و معرفی رشــته ها و 
غیره را ببینند و اگر دانشکده ها برنامه خاصی برای معرفی و یا 
سخنرانی نیز بخواهند ارائه دهند در این قسمت قرار خواهد 
گرفت. الزم به ذکر اســت، برنامه روزی با دانشگاه سه سال 
حضوری بود، اما سال گذشته به دلیل شرایط کرونا به صورت 

مجازی برگزار شد و امسال نیز مجازی خواهد بود«.
عضو هیأت علمی دانشــکده مدیریت درباره میزان استقبال 
دانش آموزان از برنامه روزی با دانشگاه تهران گفت: »سه سال 
نخست به دلیل اینکه دانشجویان می توانستند در دانشگاه حضور 
یابند استقبال بسیار خوبی صورت گرفت. برای برگزاری این 
برنامه با مدارس و آموزش و پرورش هماهنگ می شد و بیش 
از 5هزار دانش آموز در این روز، از پردیس ها و دانشکده های 
دانشــگاه تهران بازدید می کردند. هر دانشــکده و پردیس بر 
اســاس هماهنگی های صورت گرفته برنامه های مجزایی را 
از جمله ســخنرانی اعضای هیأت علمی، معرفی دانشکده و 
برنامه های سرگرمی ارائه می داد و بازدید دانش آموزان از صبح 
تا بعد از ظهر آن روز به طول می انجامید، اما متأســفانه بعد از 
سال سوم به دلیل بحران کرونا دیگر امکان برگزاری حضوری 

فراهم نشد«.
وی افزود: »در ســال گذشته برنامه ها در دو بخش به صورت 
آفالین و آنالین ارائه شــد که سخنرانی رئیس دانشگاه تهران 
و محتوای مکتوب معرفی دانشکده ها آفالین در سایت مربوط 
قرار گرفت و یــک روز هم برنامه آنالیــن ارتباط با معاون 
آموزشــی و اعضای هیأت علمی را داشــتیم که دانش آموزان 
می توانســتند وارد اتاق های مشخص هر دانشکده و پردیس 

شوند و سؤال های خود را مطرح کنند«.
مدیر باشگاه دانش  آموزی در بخش دیگری از سخنان خود به 
تشریح برنامه های پنجمین دوره روزی با دانشگاه پرداخت و 
اظهار کرد: »تفاوت برنامه امسال با سال گذشته در این است که 
در برنامه ســال گذشته کل برنامه به جز یک قسمت ارتباط با 
معاون آموزشی دانشکده ها آفالین بود، اما امسال در نظر داریم 
تا بخش های مختلف برنامه همچون سخنرانی رئیس دانشگاه 
و دیگر مسئوالن ذیربط نیز به صورت آنالین برگزار شود. بعد 
دانش آموزان به پردیس ها و دانشکده ها هدایت شوند. جهت 
معرفی به پردیس ها و دانشــکده ها تأکید شده است که فقط 
متن در اختیار ما نگذارند، بلکه درخواســت کردیم تا کلیپ 
معرفی دانشکده، رشته ها، بروشــورهای گویا و تور مجازی 
هم تهیه کنند، یعنی وقتی دانش آموزی وارد سایت و دانشکده 
می شود، افزون بر متن نوشتاری می تواند کلیپ های مربوط را 
هم مالحظه کند. به طور کلی در برنامه امســال برای ارزیابی 
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دانش آموزان به گونه ای محتواها غنی تر هســتند تا با اطالعات 
بیشــتری بتوانند تصمیم بگیرند. یکسری شرایط سرگرمی و 
مسابقه هم فراهم شــده تا در کنار کسب اطالعات خاطرات 

خوشی برای آنها از برنامه این روز، باقی بماند«.
دکتر امین با اشــاره به ارزیابی های صورت گرفته از برگزاری 
برنامه روزی با دانشــگاه تصریح کرد: »در برنامه حضوری به 
طور خاص ارزیابی ایــن برنامه صورت گرفته و خروجی و 
گزار ش های آن نیز ارائه شــده است که نشان دهنده آن است 
دانش آموزان مشتاق و عالقه مند بودند تا این برنامه اجرا شود، 
همچنین مدارس نیز خیلی اســتقبال کردند. با توجه به اینکه 
دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر کشور است و بسیاری از 
افراد عالقه مند هستند تا وارد این دانشگاه شوند و اینکه درهای 
این دانشگاه به روی آنان گشوده می شود و می توانند این فضا 
را از نزدیک ببیند و برنامه و محتواها نیز در اختیارشــان قرار 
می گرفت، برای آنها جذابیت داشت و همیشه استقبال زیادی 
می شــد. در کل با توجه به تجربه های ســال گذشته، می توان 
گفت این برنامه با اســتقبال خوبی همراه بوده است و به طور 
مداوم از ما می خواهند تا در روزهای بیشتر و شرایط خاص تر 
و حتی در طول ســال تحصیلی برای مدارس و دانش آموزان 

برگزار کنیم«.
وی همچنین »تجربه دوران دانشــجویی« را از برنامه های در 
دست تهیه باشگاه دانش آموزی برشــمرد و عنوان کرد: »این 
برنامه، برای نیمه دوم ســال در دانشکده های مختلف برگزار 
خواهد شــد تا بر اســاس آن دانش آموزان بتوانند یک تجربه 
چند روزه دانشجویی در رشته های مختلف داشته باشند. البته 
با توجه به شرایط کرونا این بستگی به نحوه و شرایط حضور 
دانشجویان در دانشگاه ها دارد، اما در نظر داریم با این برنامه، 
دانش آمــوزان به صورت حضــوری در کالس ها حاضر و از 

نزدیک با شرایط و محیط آشنا شوند«.
رئیس باشــگاه دانش آموزی با بیان اینکه در باشــگاه سه نوع 
عضویت عــادی، افتخاری و ویژه داریــم، گفت: »عضویت 
عادی به گونه ای است که یکسری مدارک اولیه و مشخصات، 
معرفی نامه مدرسه و کارنامه از دانش آموزان اخذ می شود که بر 
اساس آنها ارزیابی هایی در مورد دانش آموزان صورت می گیرد 
و در نهایت خدمات رایگانی و یا اینکه با حداقل هزینه به آنها 
ارائه می شود تا بتوانند دوره ها را بگذرانند. اعضای ویژه، کسانی 
هستند که در ارزیابی ها امتیاز باالی 9۰ درصد به دست می آورند 
و بــرای اینکه بتوانیم دوره های ویژه ای را به این اعضا معرفی 
کنیم، تمرکز خاص تری در مورد آنان است. کاوش استعداد و 
بحث جذب نخبگان به دانشگاه تهران یکی از اهداف باشگاه 

است و در این راستا اعضای افتخاری، مدال آوران و المپیادی ها 
هســتند و تمرکز ما بر این اســت که بتوانیم آنها را به سمت 

دانشگاه تهران هدایت کنیم«.
مدیر باشگاه دانش آموزی با تأکید بر اهمیت تعامل با خانواده 
دانش آمــوزان اظهار کرد: »برای آشــنایی بــا خانواده ها به 
طور معمول هر ساله توســط باشگاه دانش آموزی همایشی 
برگزار می شــود تا خانواده ها و دانش آمــوزان با برنامه های 
باشــگاه آشنا شوند. همچنین یکی از بسته های باشگاه بحث 
ارزیابی بهداشت  روان دانش آموزان و خانواده های آنهاست، 
در همان ابتدا یک تســت بهداشــت  روان از دانش آموزانی 
که می خواهند عضو شــوند و خانواده هــای آنان برای درج 
در پرونده الکترونیکی گرفته می شــود. ما جلسات منظمی 
را با خانواده هایی که فرزندانشــان در باشگاه عضو هستند، 
برگزار می کنیم و وضعیت دانش آموزان را به خانواده ها اطالع 
می دهیم. در سیســتم باشــگاه ارتباط با خانواده وجود دارد، 
یعنی هر خانواده ای می تواند با کدی که در اختیار دارد وارد 
سیستم شود و گزارش عملکردی فرزند خود را مشاهده کند. 
به واقع باید گفت اگر تعامل با خانواده نباشد ما موفقیت الزم 

را کسب نخواهیم کرد«.
مدیر باشگاه دانش آموزی در پایان سخنان خود ارتباط با خیرین 
و سازمان های داوطلب برای ارائه خدمات بهتر را از برنامه های 
باشگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: »تمرکز ویژه بر روی مناطق 
محروم به صورت خاص برای باشگاه و همچنین برای خود من 
جزو انگیزه های اصلی فعالیت است، یعنی دانش آموزان نخبه ای 
را شناســایی کنیم که امکانات الزم را در اختیار ندارند و البته 
باید در این زمینه اطالع رسانی الزم را در مناطق محروم داشته 
باشیم. از طرف دیگر اقدام هایی همچون تعامل با خیرین و بنیاد 
حامیان دانشــگاه و سازمان های داوطلب صورت گرفته است 
تا با کمک آنها بتوانیم خدمات مناسبی را به این دانش آموزان 

ارائه دهیم«.

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 130 / خرداد و تیر 1400

9۲



هفته گذشته هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران که همه ساله از سوی معاونت آموزشی برگزار می شود، 
با معرفی برگزیدگان این جشنواره، به کار خود پایان داد.

تجارب  آموزشی، نحوه  مدیریت کالس، یادگیری دانشجویان و آموزش در زمان کرونا، موضوع گفت وگوی 
فاطمه علی زاده، دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، با دکتر محمدجالل عباسی شوازی، استاد برگزیده 

در هشتمین جشنواره آموزش، است که در ادامه می خوانید:

دکتر عباسی شوازی، برگزیده هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه:

احساس مسئولیت اجتماعی و ملی، آگاهی و شناخت از جامعه 
علمی بین المللی، استقالل فکری، تقویت روحیه و ایجاد انگیزه 

و امید در بین دانشجویان، هدایت و راهبری عالیق آنان در 
جهت رسالت اجتماعی مهم ترین دغدغه های آموزشی است

را  یا خاطره  خود  و  تجربه  اولین سوال،  عنوان  به   
درباره با آموزش بیان کنید.

مایه افتخار است که حدود 33 سال پیش به عنوان دانشجوی 
کارشناسی ارشــد وارد دانشگاه تهران شدم و به عنوان اولین 
فارغ التحصیل جمعیت شناسی دانشــگاه از رساله خود دفاع 
کردم؛ بعد از مدتی به عنوان مربی جذب دانشگاه شدم. سپس 
با بورسیه دانشگاه تهران دوران دکتری خود در دانشگاه ملی 
استرالیا را گذراندم و پس از آن فعالیت های آموزشی خود در 

دانشکده علوم اجتماعی را ادامه دادم.
شــرکت در کالس و آمــوزش و تعامل با دانشــجویان از 
شــیرین ترین اوقات خدمت بنده اســت و فکر می کنم این 
احســاس را هر استادی داشته باشد. موفقیت دانشجویان در 
دروس و مراحل مختلف تحصیلی، فارغ التحصیلی و استخدام 
آن ها در دانشگاه ها و یا سایر دستگاه های دولتی و خصوصی 
بسیار باعث خوشنودی استاد می شود. به ویژه فارغ التحصیلی 
دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی که استاد راهنما و 
یا مشــاور پایان نامه آن ها بوده ام بسیار باعث رضایت خاطر 
و خوشــنودی ام بوده است و همیشه خداوند را شاکر بوده ام 
که دستاوردهای علمی و اجرایی دانشجویانم تحسین برانگیز 

بوده است.

یا  است  استادمحور  بیشتر  شما  کالس های   
دانشجومحور؟

شخصا اعتقاد دارم که دانشجویان در کالس های درسی باید 

مشــارکت فعال داشته باشند و عموماً کالس هایم با بحث و 
تبادل نظر درباره موضوع درس همراه هســتند. البته، میزان 
مشارکت دانشــجویان در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت 
است. در کالس های دوره کارشناسی با طرح سواالت متعدد 
دانشجویان را تشویق می کنم در مباحث کالسی شرکت کنند. 
در کالس های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان تشویق 
می شــوند که با مطالعه منابــع درس مورد نظر که قبل از هر 
جلســه کالس برایشان ارسال می شــود و مطالب و مقاالت 
تکمیلی مرتبط که جســتجو و مطالعه می کنند با آمادگی در 

کالس حاضر شوند.
در واقع، اینجانب بیشــتر نقش راهنما و مدیریت بحث را بر 
عهده می گیرم و ســعی می کنم با ارسال منابع درسی مربوط 
و به روز، تک تک دانشــجویان را به صورت داوطلبانه درباره 
موضوع مورد بحث تشــویق کنم. بــه عبارتی، در کالس ها 
سعی می کنم به جای متکلم وحده بودن، با دانشجویان تبادل 

نظر و مباحثه داشته باشم.
 

کالس های  در  دانشجویان  یادگیری  خصوص  در   
درسی )یادگیری عمیق، کارگروهی و...( و یا مدیریت 
کالس و نحوه  تدریس خود، تجارب و نظر را توضیح 

دهید.
مدیریت بنــده برای دروس کارشناســی ارشــد و دکتری 
به نحوی اســت که دانشجویان از ابتدا تا انتهای ترم درس را 
با جدیت دنبال می کنند و باید آمادگی و مشــارکت خود را 
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نشــان دهند. با این روش دانشجو از ابتدای ترم تحصیلی تا 
زمان امتحان مرتب در حال مطالعه مباحث درســی است و 
اصطالحاً مفهوم درس »شب امتحانی« برای دروس اینجانب 
معنی ندارد. دانشــجویان عالوه بر آموختن محتوای درسی 
باید از جنبه های مختلف آموزش ببینند: اول، آشنایی با نظم 
و مقررات کالســی و رعایت آن ها مانند حضور به موقع در 
کالس و تهیه و تحویل گزارش های درســی در تاریخ های 
تعیین شده؛ دوم، آشنایی با زبان انگلیسی و مطالعه منابع التین 
مرتبط با دروس؛ سوم، اعتمادبه نفس برای انتخاب موضوعات 
تحقیقی برای گزارشــات درسی؛ چهارم، آشنایی و یادگیری 
دانشجویان با نحوه تهیه گزارش های درسی و مقاالت علمی؛ 
پنجم، آشــنایی و یادگیری با نحوه ارائه یافته ها و گزارشات 

تحقیقی از طریق ارائه سمینار در کالس ها.
شــیوه تدریــس و هدف بنده این اســت که بــه نحوی به 
دانشجویان کمک کنم تا هم زمان با یادگیری محتوای درس، 
در زمینه های فوق توانمند شــوند. بدیــن منظور، در ابتدای 
هر ترم در اولین جلســه کالسی ســیالبس درس همراه با 
منابع، انتظارات و نحوه ارزشــیابی دانشجویان ارائه می شود؛ 
کمیت و کیفیت گزارشات درسی و تحقیقی و مهلت زمانی 
برای ارائه آن ها نیز مشــخص می شود. عالوه بر منابع درسی 
فارسی، منابع درسی به زبان انگلیسی قبل از هر جلسه کالس 
برای دانشجویان ارسال می شــود تا آن ها با مفاهیم اصلی و 
نویسندگان علم جمعیت شناسی در سطح بین المللی نیز آشنا 

شوند.
در ابتدای هر ترم معموالً دانشجویان ممکن است زمان زیادی 
برای ترجمه متون انگلیسی صرف کنند ، ولی بعد از دو یا سه 
هفته خواندن متون انگلیسی برایشان آسان تر می شود، اعتماد 
به نفس بیشــتری پیدا می کنند و زبان انگلیســی خود را به 
مرور تقویت می کنند. گزارش هایی که دانشــجویان در طول 
تــرم تهیه می  کنند و به ویژه گزارش اصلی درس که در پایان 
ترم تحویل می شود، به آن ها نحوه انتخاب موضوع تحقیق و 
نگارش و تهیه گزارش به شیوه علمی را می آموزد. هم چنین، 
نقد ســمینارها و نیز ارائه گزارش های شفاهی در کالس به 
آنها راه های انتقال مفاهیم به صورت مؤثر را نشــان می دهد. 
در مجموع، دانشجویان با یک کالس مدیریت شده، درس را 
شروع می کنند و به صورت منظم در کالس مشارکت می کنند 
و در نهایــت با توانمندی در زمینه های مختلف کالس را به 

پایان می برند.
در طول دوران خدمت آموزشی، ارزیابی های دروس اینجانب 
بیان کننده این است که به رغم اینکه دانشجویان در طول ترم 

وقت و تالش زیادی بــرای درس های بنده صرف می کنند، 
ولــی همواره از میزان یادگیری خــود در کالس ها رضایت 
داشــته اند و حتی بعد از فراغــت از تحصیل نیز کالس های 

اینجانب را مفید ارزیابی کرده اند.
 

 به نظر شما در یک سال و نیم اخیر، وضعیت آموزش 
بازدهی استادان و دانشجویان دوران کرونا چگونه  و 

بوده است؟
به طور طبیعی در ابتدای کرونا به دلیل مشــخص نبودن طول 
دوره کرونا و نیز عدم وجود امکانات برای ارائه کالس های 
آنالین، مشکالتی وجود داشت، ولی به رغم موانع و شرایط 
موجود، موفقیت های زیادی در کیفیت کالس های آموزشی 
به صورت آنالین ایجاد شده و به نحوی انقالب تکنولوژیکی 
در آموزش در ســطح ملی و بین المللی اتفاق افتاده اســت. 
خوشبختانه دانشــگاه تهران بسترسازی ارزشمندی در تغییر 
جهت گیری از کالس های حضوری به آموزش مجازی کرده 
اســت و با ارائه آموزش ها و ارزیابی های مســتمر، استادان 
و دانشــجویان به اهمیت آموزش الکترونیکی پی برده اند. به 
مرور زمــان  بر کیفیت آموزش های الکترونیکی و مزایای آن 
افزوده شده و به نظر می رسد آینده آموزش عالی در این مسیر 

قرار گیرد.
در این زمینه هــر فردی برای خود تجربیــات متفاوتی در 
برگزاری کالس های درســی به صورت آنالین دارد، در یک 
ســال گذشــته بنده همواره تالش کرده ام که دانشجویان با 
شــوق و انگیزه کافی در کالس های درس من شرکت کنند 
و عدم برگزاری کالس های حضوری مانع آن نشده است که 
از حجم و محتوای کالس های درس کاسته شود. با توجه به 
برنامه هایی که در طول ترم برای دانشجویان مشخص کرده ام، 
باعث شــده است که هر دانشــجو ضمن مشارکت فعال در 
جلســات هفتگی کالس های درس، گزارشات درسی خود 
را به صورت مســتقل تهیه و قبــل از موعد مقرر ارائه دهد. 
احساس من این است که کالس های آنالین، چنانچه به خوبی 
مدیریت و راهبری شــوند، این امــکان را فراهم می کند که 
دانشــجویان ملزم به مطالعه و ارائه گزارش های درســی به 
صورت فردی شوند و همین موضوع بر آگاهی و توانمندی 
آنان کمک می کند. البته هنوز مشــکالت و موانعی در ارائه 
آموزش هــای آنالین وجــود دارد، ولی با توجــه به ظهور 
تکنولوژی ارتباطی و برنامه ریزی های هدفمند، این مشکالت 
مرتفع می شود و روز به روز بر کیفیت آموزش افزوده خواهد 
شــد. در مجموع، کرونا ضمن اینکه با برخی مشــکالت و 
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محدودیت هایی همراه بوده است، ولی فرصت های استثنایی 
را پیش روی بشــر و به ویژه بخش آموزش گذاشته است که 

بدون کرونا به راحتی امکان پذیر نبود.
 

 و سخن پایانی شما درباره آموزش؟
همواره باید در نظر داشــت که آموزش و پژوهش دو مقوله 
توأمان است و کیفیت کالس های درسی و محتوای آموزشی 
تنها از طریــق انجام پژوهش ها و ارائــه یافته های جدید و 
مرور یافته های تحقیقات قبلی امکان پذیر اســت. به عبارتی، 
هر اســتاد باید همواره دو بال آموزش و پژوهش را در امور 
تدریس و آموزش دانشــجویان خود به کار گیرد تا محتوای 
متون درسی بر مبنای مسائل اجتماعی روز جامعه شکل گیرد 
و دانشــجویان با شناخت شرایط و نیازهای جامعه تربیت و 

آماده شوند.
در کنار تدریس، وظیفه اســتاد این است که با ایجاد روابط 
معنوی با دانشــجویان، ویژگی های اخالقی و مدنی آنان را 
شکل داده و تقویت کند. ایجاد احساس مسئولیت در مقابل 
مسائل اجتماعی و ملی، اســتقالل فکری، تقویت روحیه و 
ایجاد انگیزه و امید در بین دانشــجویان، هدایت و راهبری 
عالیق آنان در جهت منافع شخصی و رسالت اجتماعی آنان 
از موضوعاتی است که باید در کنار آموزش دروس تخصصی 

به دانشجویان ارائه شود.
 

 چه توصیه هایی برای دانشجویان دانشگاه تهران 
دارید؟

دانشــجویان بهتریــن دوران زندگی خود را در دانشــگاه 
می گذراننــد و در حقیقــت برای ادامه زندگی شــخصی و 
اجتماعی خود ســرمایه گذاری می کنند. دوره دانشــجویی 
گذراست و بدون داشتن نقشه راه و تالش و پشتکار نمی توان 
دستاورد خوبی برای آینده داشت. دانشجویی موفق است که 
با آگاهی، عشــق و عالقه، تالش و پشــتکار و امید به آینده 
از امکانات و اســتادان دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی 
در کشور اســت بهره ببرد. ایجاد و بهره گیری از شبکه های 
علمی که به صورت رســمی و غیر رسمی در دانشگاه وجود 
دارند، نه تنها برای دوران دانشــجویی مفید اســت، بلکه در 
دوران پس از فارغ التحصیلی که بخش مهم تر و طوالنی تری 
از زندگی هر دانشجو را تشکیل می دهد نیز بسیار ارزشمند 
اســت. عالوه بر آن، ضمن احســاس مسئولیت اجتماعی و 
ملی، آگاهی و شــناخت از جامعه علمی بین المللی برای هر 
دانشجو ضروری اســت و بدون شک دانشگاه بهترین بستر 

برای تعامالت بین المللی است.
در نهایت، دانشــجویان باید در نظر داشته باشند که استادان 
دانشگاه، روزی به عنوان دانشجو در همین کالس ها نشسته اند 
و پس از فراغت از تحصیل، جذب دانشگاه شده و به کشور 
و جامعــه علمی خود خدمت می کننــد. همان طور، نخبگان 
اقتصــادی، فرهنگی و سیاســی جامعه نیز از همین مســیر 
گذشته اند؛ بنابراین، دانشجویان می توانند الگوهای آینده خود 
را در کشور و دانشــگاه جست وجو کنند و برای رسیدن به 
آن اهداف برنامه ریزی و تالش کنند. بدون شــک، خواستن 

توانستن است.
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هفته گذشته هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران که همه ساله از سوی معاونت آموزشی، برگزار می شود، 
با معرفی برگزیدگان این جشــنواره، به کار خود پایان داد.آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی هانیه شریفی، 
دانشجوی کارشناسی ارشــد ارتباطات، با دکتر الیاس سلطانی، دانشیار گروه آموزشی علوم زراعی و اصالح 
نباتات دانشگاه تهران و برگزیده هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه، در زمینه تجارب زیسته ایشان از آموزش 

و تدریس در دانشگاه است:

برگزیده هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه 

دکتر الیاس سلطانی: 

کار گروهی و مشارکت دانشجو اولویت تدریس است
آموزش به صورت عملی از قدرت یادگیری بیشتری برخوردار است

 به عنوان اولین سوال، به طور کلی تجربه شما از 
شامل  هستید  دانشگاه  مدرس  که  مدتی  در  آموزش 

چه مواردی است؟
با توجه به رشته ما که کشاورزی )زراعت و اصالح نباتات( 
اســت، مهمترین تجربه ای که بنده کسب کردم این است که 
کالس های تئوری وقتی با کالس های علمی توأم می شود و 
دانشجویان به صورت عملی مواردی که در کالس گفته شده 
را می بینند، تأثیر بیشتری در یادگیری آن ها دارد. نحوه برخورد 
با دانشجویان نیز در یادگیری آنها اهمیت زیادی دارد، وقتی 
کالس یک طرفه باشــد و اجازه اظهار نظر در کالس نداشته 
باشند به مرور عالقه آن ها به درس کم می شود. معموالً اوایل 
ترم کالس های بنده کمی بدون روح است و دانشجویان زیاد 
صحبت نمی کنند، ولی رفته رفتــه وقتی می بینند اظهار نظر 
آنها مورد قبول و تشویق قرار گرفته می شود، به مرور کالس 
به شادابی بهتری می رســد و رابطه دو طرفه شکل می گیرد. 
بنده در اکثر موارد مثاًل برگزاری زمان امتحان، حجم مبحث 
امتحان، برگــزاری بازدید و … نظر دانشــجویان را جویا 
می شوم و اگر به توافق نرســند، رأی گیری می کنم و به این 
ترتیــب هم رغبت آن ها را افزایش می دهد و معموالً نمرات 

خوبی هم از درس کسب می کنند.

حوزه  این  وارد  تازه  استادان  به  شما  توصیه   
چیست؟

اوایل دوره تدریس اگر اشــتباهی از دانشجو می دیدم، در 
کالس بــه آن ها تذکر می دادم و اغلب مؤثر نبود، اما متوجه 

شــدم که این کار صحیح نیســت و در صورتی که خطایی 
از دانشــجویان ببینم بعد از کالس و به صورت شخصی و 
دوستانه به آنها متذکر می شوم . برای مثال دانشجویی داشتم 
که ابتدای کالس که حضور و غیاب می کردم، حاضر بود و 
بعد کالس را ترک می کرد و یا دانشــجویانی که همیشه در 
کالس با گوشــی کار می کردند. با هر دو گروه آنها وقتی با 
شــوخی و دوستانه تذکر دادم جواب بهتری گرفتم تا وقتی 
که در کالس به آنها تذکر دادم. احترام به شخصیت دانشجو 
اهمیت زیادی در برخورد دانشجو با استاد خواهد گذاشت.

به   جریان آموزش و یادگیری در کالس های شما 
یا  است  دانشجومحور  کالس ها  است؟  صورت  چه 

استادمحور؟
تمام تالش من این است که دانشجویان را در مباحث شریک 
کنم. البته شــرایط آموزشی کشــور باعث شده محوریت 
کالس با اســتاد باشد، ولی سعی می کنم نظر دانشجویان را 
جویا شــوم و در آنها ایجاد انگیزه کنم. اینکه چقدر در این 
امــر موفق بودم را نمی دانم و نمی توانم به طور قطع بگویم 
که کالس های بنده دانشــجومحور است. البته کالس های 
تحصیالت تکمیلی بنده میل بیشــتری به دانشــجومحور 
بــودن دارد و می توانم بگویم تا حــد زیادی این کالس ها 
دانشــجومحور هستند. امیدوارم که روزی کالس های دوره 
کارشناســی نیز از حالت یک طرفه خارج شــوند که فکر 
می کنم نیاز به تغییرات بنیادی در نظام آموزشــی دارد و با 
یک ترم تحصیلی و تحت نظر یک یا چند اســتاد تغییرات 
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زیادی در دانشجویان رخ نمی دهد.
 

چه  از  عمقی  یادگیری  هدف  تحقق  برای  شما   
شیوه ها و روش هایی استفاده کردید؟

o آموزش توأم عملی و تئوری.
o استفاده از کلیپ های آموزشی.

o بازدید از مزارع و شرکت های کشاورزی.
o مرور چندباره نکات مهم کالس طی ترم و در جلســات 

مختلف.
o باز بودن کالس برای بحث در باره موضوعات مختلف.

o شنیدن نظرات دانشجویان و تشویق آنها .
o استفاده از وسایل و ابزارهای کمک آموزشی.

o دعوت از کشــاورزان و اســتادان صاحب نظر برای بیان 
صحبت مستقیم با دانشجویان.

 
آموزش  دانشجویان  به  را  کارگروهی  چطور  شما   

می دهید؟
در کالس های عملی همیشــه آزمایش هــا را در گروه های 
دو یا ســه نفره انجام می دهیم و مراقب هســتم که کســی 
بیکار نباشــد و هر کس بخشی از کار را انجام بدهد. گاهی 
پروژه ها را جوری در داخل هر گروه تقسیم بندی می کنم که 
هم مجزا باشــند و هم مکمل هم، یعنی هر دانشجو بخشی 
از کار را انجام دهد و از کنار هم قراردادن هر بخش پروژه 
تکمیل شــود و اگر یکی از دانشجویان پروژه را کامل نکند 
کل پروژه بی نتیجه باشد. به این ترتیب دانشجویان یکدیگر 

را متعهد می کنند که بخش مربوط به خود را کامل کنند.

خود  دانشجویان  از  بازخوردی  حال  به  تا  آیا    
گرفتید؟ نظر آن ها در مورد کالس های شما چیست؟

بله، نمی دانم به خاطر رشته ما است یا در بقیه رشته ها به همین 
شکل اســت، بچه ها به شدت عالقه مند به کارهای عملی و 
یادگیری مباحث تئوری در عمل هســتند و همیشــه خود 

درخواست می کنند تا کارهای عملی بیشتری انجام بدهیم.

 به عنوان سوال آخر و حسن ختام گفت وگو اگر مایل 
هستید یک خاطره از یکی از کالس هایتان تعریف کنید.

خاطره بســیار است و گاهی جالب و گاهی غم انگیز. یکی 
از ایــن خاطرات را که دیگــر در همان مبحث درس برای 
دانشجویان سر کالس هم تعریف می کنم اینجا بیان می کنم:

در بخــش آبیاری گیاهان، نوعی از سیســتم آبیاری وجود 
دارد که آب وارد خاک می شــود و به صورت »نَشــتی« در 
خاک حرکت می کند و به ریشــه های گیاه می رســد و گیاه 
آب را جــذب می کند. در انتهای یــک ترم وقتی برگه های 
دانشجویان را صحیح می کردم یک دانشجو در تقسیم بندی 
روش های آبیاری، یکی از روش های آبیاری را نوشــته بود 
»آبیاری به صورت َمشتی« که باعث خنده من شد و متوجه 
شدم دانشجو درســت صدای من را متوجه نشده. از آن به 
بعد همیشــه در این مبحث این خاطره را برای دانشجویان 
تعریف می کنم و هم باعث شــادابی کالس می شود و هم 

اینکه دیگر کسی »نَشتی« را با »َمشتی« اشتباه نمی گیرد.
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 اگر بپذیریم که هیچ چیز نمی تواند جای تجربه را بگیرد این نکته را هم قبول می کنیم که انتقال تجربه در هر 
حرفه و سطحی قدری از منفعت را برای تازه واردان آن حوزه یا حتی سالخوردگان آن نیز دارد؛ از این جهت 
که در جریان راه های رفته دیگران قرارگرفتن می تواند به هموارشدن مسیرهای طی نشده یا ارزیابی مسیرهای 
طی شــده کمک کند. هیچ کس نمی تواند خالق تجربه باشــد، باید آن را متحمل شد و راه میانبر در این میان 

شنیدن تجارب دیگران است.
در ادامه سلسله گفت وگوهای روابط عمومی دانشگاه تهران با برگزیدگان هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه 
تهران، هانیه شریفی، دانشجوی کارشناسی ارشــد ارتباطات، به سراغ دکتر امین خراسانی، استادیار دانشکده 

جغرافیا، رفته که شرح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

برگزیده هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه 

دکتر امین خراسانی: 

تدریس تولید کننده ارزش واقعی است
در هیچ برهه ای نباید از آموختن از پیشکسوتان اجتناب کرد

 به عنوان اولین سوال و برای بازشدن باب گفت وگو، 
دکتر خراسانی در خصوص مهمترین درس آموخته ها 

و تجربیات سال های تدریس می گویند:
شاید مهم ترین ســوال هم همین سوال باشد که تجربه این 
سال ها چه مواردی بوده اســت. اول باید بگویم که تجربه 
تدریس من به قبل از اســتخدام در دانشگاه تهران به عنوان 
هیــأت علمی برمی گــردد؛ در دوره دکتــری و به صورت 
حق التدریس در دانشــگاه آزاد و واحدهایی از دانشگاه پیام 
نور و البته محدود به دوره کارشناســی. البته شاید تجارب 
این دوره خیلی قابل استناد نباشد، اما از زمانی که به عنوان 
هیأت علمی وارد دانشگاه تهران شدم، یکسری از تجارب 
را به صــورت آزمون و خطا یا از طریق یادگیری و مطالعه 
بدســت آوردم، اما امتیازی که به زعم بنده داشــتم و شاید 
برخی دیگر از استادان نداشته باشند این مورد است که بنده 
از ســال 8۰ وارد دانشگاه تهران شدم؛ در مقطع کارشناسی 
تا مقطع دکتری به صورت پیوســته در دانشگاه تهران بودم 
و شــناخت تقریبًا عمیقی از دانشــگاه تهران و تدریس در 
آن داشــتم. اعم از انتظارات اســتادان، انتظارات دانشگاه و 
دانشــکده، سطح رشته خودم در دانشگاه و سطح رشته بین 

دانشگاه های دولتی.
 این موارد به من کمک کرد تا چند گام نسبت به یک استاد 
پایــه یک که تازه می خواهد ببیند کــه فضای حاکم به چه 

صورت است، جلوتر بودم و استنباط شخصی من این است 
که این مورد یک مزیت برای من بوده اســت، اما این نکته 
درک شــخصی من است و شــاید الزم باشد قضاوت های 
بیشــتری در این خصوص انجام بشــود. لذا در ادامه قصد 
دارم در دو ســرفصل مهم ترین تجارب آموزش خودم را به 

شما بگویم:

 تدریس، تولیدکننده ارزش واقعی
مهم ترین تجربه ای که از دانشــگاه تهران فارغ از اینکه چه 
مقطع و چه درســی باشد به دست آوردم، ارزشمندی خود 
تدریس است، یعنی تدریس در ذات خود یک کار ارزشمند 
و شــما به عنوان مدرس تولیدکننده ارزش هســتید. چون 
ممکن اســت که خیلی از کارها برای ما درآمدزا باشــد یا 
برای ما موقعیت ایجاد کنند یــا با هر معیار دیگری مطابق 
باشــد که افراد بر آن اساس شغل انتخاب می کنند. چه بسا 
شــغل های زیادی هستند که از آن درآمد به دست می آید و 
جایــگاه اجتماعی و اقتصادی دارد، امــا تولیدکننده ارزش 

واقعی نیستند.
اما شــغل معلمی در هر مقطع و مؤسســه ای مولد ارزش 
واقعی اســت و اگر هم به عنوان شغل اول هم فراتر از یک 
شــغل به آن نگاه کنیم خود فرد مــدرس متوجه تولید این 
ارزش واقعی می شــود و بازخورد آن را در بازه های زمانی 
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مختلف و حتَی در کوتاه مدت هم از دانشجو، از جامعه و از 
سایر نهادهایی می گیرد که در سطح جامعه با آن در ارتباط 
هستند. ما اگر قدری عمیق به فرایند تدریس نگاه کنیم و با 
یکسری استانداردها انجامش بدهیم قطعًا یک ارزش واقعی 

را در اختیار مخاطب قرار می دهیم.
دومین تجربه و ســرفصلی که می خواهم به آن اشاره کنم و 
فکر می کنم برای خودم خیلی تجربه ارزنده و مهمی است 
و شــاید به همکاران هم سن و سال من نیز کمک کند، ارائه 
بینش و در واقع بصیرت و آگاهی  فراتر از آن چیزی اســت 

که در یک واحد درسی ارائه می شود.
می خواهم خیلی صریح در این خصوص با شــما صحبت 
کنم، در حال حاضر دانش عمومی شــده است و مرزهای 
دانش محدود به دیوارهای دانشــگاه ها نیســتند. باید این 
واقعیت را بپذیریم و من فکر می کنم هر عضو دانشــگاهی 
یــا هیأت علمی که این واقعیت را نپذیرد فقط بی دلیل کار 
خود را ســخت تر می کند. اتفاقًا فکــر می کنم پذیرش این 
حقیقت کمک می کند که با ســرعت بیشــتری جلو برود و 
از یک ســری از انرژی هایی که خارج از محیط دانشــگاه 
وجود دارد هم در مســیر خودش استفاده کند. این اصاًل به 
این معنا نیســت که دانشــی که در دانشگاه وجود دارد کم 
اســت یا به روز نیست یا کم ارزش است، منظور این است 
کــه حداقل بخش هایی از مطالبی کــه در کالس های خود 
آموزش می دهیم چه در قالب پایان نامه و پژوهش مســتقل، 
بیرون از دانشگاه قابل دسترس است؛ در فضای اینترنت، در 
مؤسسات آزاد، در تعامل با دانشجویانی که در دانشگاه های 

دیگر و در مقاطع تحصیلی باالتر هستند.
آن چیزی که قابل دسترس نیســت، بینشی است که استاد 
می تواند منتقل کند، حاال اگر بخواهیم از این سطح انتزاعی 
فراتر برویم، پرســش این است که بینش و بصیرت در این 
میان یعنی چه؟ یعنی نحوه پیدا کردن شغل، نحوه تعامل با 
کارفرما بعد از اشتغال و نحوه تعامل با استادان؟ می خواهم 
بگویم همه این موارد در کنار هم سازنده پازلی هستند که به 
ایجاد تصویری کلی کمک می کند که فکر می کنم مهمترین 
وظیفه یک اســتاد ارائه این تصویر کلی به دانشــجویان و 
مخصوصًا دانشــجویان دوره کارشناسی است. دانشجویان 
مقاطــع باالتر این تصویــر کلی را در ذهنشــان دارند )از 
شــخصیت خود، از رشــته و جهان بینی ( اما دانشــجویان 
کارشناســی غالبًا راه زیادی برای به دست آوردن آن پیش 

رو دارند.
 مجموعــه دانشــی که در این حــوزه از طریق اســتاد به 
دانشجو یا مستقیمًا با رفتار و گفتار استاد یا با ارجاعاتی که 
می دهد منتقل می شــود؛ مثل شرکت در کارگاه های جانبی، 

سخنرانی های مرتبط یا پیشنهاد مطالعه کتب ارزشمند.
دانشــجو باید احســاس کند با یک بانک اطالعاتی مواجه 
است، حال ممکن است این شبهه به وجود بیاید که بگوییم 
بانک اطالعاتی در خارج از دانشگاه نیز وجود دارد و و به 
طور مثال در اینترنت یا افرادی خارج از دانشــگاه موجود 

است، اما اینگونه نیست.
نحــوه چینش اطالعات کنار یکدیگــر خیلی اهمیت دارد؛ 
مثــاًل در رشــته ما از روش هــای آمــاری و نرم افزارهای 
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آماری برای رســیدن به تحلیل های مختلف، زیاد اســتفاده 
می شود. خیلی از افراد خارج و داخل دانشگاه نیز می توانند 
تحلیل های آماری انجام دهند و بر آن ها مسلط هستند، ولی 
وظیفه شــکل دهی به آن تحلیلی که در قالب خرد برآمده از 
مجموعه آمار ها در کنار همدیگر، برعهده استاد است. مثاًل 
در فصل پنجم یک پایــان نامه، جایی که باید خردی برای 
دانشجو شــکل بگیرد. حداقل در رشته های علوم انسانی و 
اجتماعی به این صورت اســت که متأســفانه در خیلی از 
موارد این اتفاق نمی افتد. نکته بنده این اســت که این مورد 
یک امر پژوهشی نیست، اگر دانشجو به خرد نرسیده باشد، 
نباید مسآله را به پایان نامه تقلیل دهیم. ما فقط نباید به سراغ 
استاد راهنما برویم، بلکه مجموعه استادان و افرادی که در 
مسیر آموزشی دانشجو بودند در آن امر دخیل هستند و در 
مجموع نتوانستند این توان را در دانشجو ایجاد کنند که بعد 
از یک یا دو سال وقت گذاشتن برای پایان نامه بتواند فصل 
پنجم را به سادگی و بدون نیازبه استاد بنویسد. به زعم بنده 

باید بتواند بنویســد و اگر این اتفاق نیفتاده است، یعنی آن 
بینشی که باید از استادان به دانشجویان منتقل می شده منتقل 

نشده است.
من با اعالن هایی شــبیه رویدادهای تد با عنوان ارائه ســه 
دقیقه ای پایان نامه در سطح دانشگاه زیاد مواجه شده ام. حال 
چه کسی می تواند در سه دقیقه پایان نامه اش را ارائه بدهد؟ 
دانشــجویی که دو یا سه سال بر روی یک مسأله کار کرده 
اســت باید به یک خردی رسیده باشد. کسی که می خواهد 
گامی به جلو بردارد و در حوزه تخصصش مؤثر باشد فقط 
با دانســتن اینکه این آزمون آماری معنادار است نمی تواند 

کاری از پیش ببرد.
من فکر می کنم ما اگر فقط همین دو مورد را؛ یعنی ارزشی 
که تدریس دارد و بینشــی که توسط استاد باید به دانشجو 

منتقل بشود را در قالب دو پروژه مکمل به رسمیت بشناسیم 
و در واقع باور درونی مان باشــد، حداقل برای شخص من 

کفایت می کند.

 آشنایی با محیط تدریس
دکتر خراسانی در پاسخ به سوال ضرورت آشنایی با محیط 
و بســتر تدریس اینگونه پاسخ دادند: من می خواهم با این 
جمله تجربه زیسته ام را به شما منتقل کنم که من یازده سال 
دانشــگاه تهران را به عنوان دانشــجو زندگی کردم و تمام 
زیر و بم آن را شــناختم. روز اولی که وارد دانشــگاه شدم 
با یکی از دوســتان برادرم با فضای دانشگاه آشنا شدم و در 
آن لحظات احساس کردم که ایشان چقدر نسبت به فضای 
دانشــگاه اطالعات دارد با اینکه اختالف سنی کمی با من 

داشتند، اما به لحاظ آشنایی با محیط بسیار غنی بودند.
می خواهم بگویم دانشجویی که از یک روستای دورافتاده یا 
شهرستان به دانشگاه تهران می آید، همان قدر که من غریب 
بودم غریب است و اگر اســتاد شناخت کافی داشته باشد، 
خیلی فراتر از آمــوزش، کالس و درس می تواند به کمک 
دانشجو بیاید. کمااینکه بنده هم تمام تالشم این بوده است 
که نوع تعاملم با دانشــجویان، به ویژه در مقطع کارشناسی، 
به این شکل باشد و احساس دانشجو این باشد که فراتر از 
کالس و درس، با وی تعامل صورت می گیرد. این مســأله 
در امر آموزش بســیار اهمیت دارد؛ اینکه دانشجو به استاد 
اعتماد کند و به تجربه استاد ایمان بیاورد. حال ممکن است 
استاد یک دانشــگاهی از خارج از کشور استخدام شود یا 
استادان بین دانشگاه های مختلف داخلی جابه جا شوند. من 
اصاًل قصد ندارم که بگویم این همکاران ارجمند مشــکلی 
دارند و فقط معتقدم این آشــنایی یک مزیت است که شاید 
بتــوان به نوع دیگــری آن را جبران کــرد. توجه به همین 
نکته که مــِن نوعی از یک فضای دیگــری آمدم، این هم 
ارزش افزوده ای دارد. ترکیب این استادان با یکدیگر اتفاقًا 
منتقل کننده خردی است که پیشتر به آن اشاره کردم و تنوع 

استادان از این جهت مهم و به نفع دانشجو است.

 آزمون و خطا
خطاهای  تا  خواستم  خراسانی  استاد  از  ادامه  در 
مسیر تدریس شان را که پیش تر به آن اشاره کردند، 

بگویند:
من اتفاقًا مشخصًا به آزمون و خطایی بودن اشاره کردم که 
بگویم ابایی ندارم از اینکه اعالم کنم خطایی داشتم و بهتر 

کسی که می خواهد گامی به جلو بردارد 
و در حوزه تخصصش مؤثر باشد فقط با 
دانستن اینکه این آزمون آماری معنادار 

است نمی تواند کاری از پیش ببرد
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است تجارب چه مثبت و چه منفی منتقل شوند.
مهم ترین ضعفی که بعدها به آن پی بردم کم سوال پرسیدن 
از همکارانم بود و در مواقعی که الزم بود از تجارب ایشان 
نمی پرســیدم. به این دلیل که خودم در دانشگاه تهران بودم 
و فکر می کردم هر چه الزم اســت را می دانم، این استادان 
پیشکسوت را می شناسم و سر کالس هایشان بوده ام، اما این 
اشــتباه بود و باید بیشتر به سراغ این پیشکسوتان می رفتم. 
از این اســتادان خیلی می توان استفاده کرد. ما یک استادی 
داشتیم به نام استاد مطیعی لنگرودی که ایشان استاد مشاور 
رســاله دکتری بنده بودند و چند سالی است که بازنشسته 
شــدند. من در هر سه مقطع با ایشان کالس داشتم و هنوز 
هم از جمالت قصار ایشــان در کالس هایم استفاده می کنم 
و هر چــه جلوتر می روم به عمق آن جمله و گزاره علمی، 
اجتماعــی، اقتصادی بیش از پیش پی می برم. البته دســت 
دانشــجو را هم در این باره بازمی گذارم و تفسیر زیادی از 
این جمالت ارائه نمی دهم؛ می خواهم دانشجو بداند که این 

مسأله هم وجود دارد و چیزی را به او تحمیل نمی کنم.
اســتادان و پیشکسوتان تعدادشان بســیار است و من دکتر 
لنگرودی را به طور مثال گفتم. ای کاش در ســال های اول 
تدریس بیشــتر از استادان پیشکســوت می پرسیدم و فوت 
کوزه گری آنها را یاد می گرفتــم، چون آنها آنقدر بلند نظر 

هستند که این نکات را به ما یاد بدهند.

 نحوه تعامل با دانشجویان
با  را  خود  تعامل  تهران  دانشگاه  استادیار 

دانشجویانشان این طور توصیف کردند:
اول پاســخی کوتاه به این ســوال شما می دهم و بعد آن را 
بــه تفصیل توضیح می دهم؛ کالس ها در دوره کارشناســی 
اســتادمحور و در دوره کارشناســی ارشــد و تحصیالت 

تکمیلی دانشجومحور است.
تدریس در دوره کارشناســی استادمحور است، اوالً به این 
معنی نیســت که من حتمًا می خواهم یک محتوای از پیش 
تعیین شــده را بدون هیچ انعطافی به دانشجو تدریس کنم. 
تاکید من این اســت که دانشــجو در دوره کارشناسی باید 
حرف شنوی داشته باشد، ولی هر حرفی را هم قبول نکند؛ 

یعنی دانشجو گوش شنوا داشته باشد.
این ویژگی برای دانشــجویان کارشناسی خیلی کمک کننده 
است. ای کاش من این نکته را وقتی دانشجوی کارشناسی 
بودم می دانســتم. البته احتماالً من کم دقت بودم و استادان 
گفته بودند. به طور کلی ســعی می کنم دانشــجو را مجاب 
کنم حرف شنوی داشته باشد و به زعم خودم تا حدی موفق 
بودم، چون دانشــجوها زیاد به اتاق مــن مراجعه می کنند 
و مشــورت می گیرند؛ دربــاره موضوعات مختلف و حتی 
موضوعات غیردرسی! حتی در مواردی دانشجو برای حل 
مشــکل خانوادگی به من اعتماد کرده و به ســراغ ما آمده 
اســت. البته من در این زمینه نه ادعایی دارم و نه دانشــی. 
فقط اعتمادی بوده است که بین من و دانشجو شکل گرفته 
است. برای مجاب شدن دانشجو یکسری الزاماتی نیاز است؛ 
این مورد را یکی دو ســالی بــه تجربه آزمایش کردم و در 
کالس های مختلــف آن را دیدم. در حال حاضر خیلی این 
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بحث مطرح اســت که باید حتمًا از تکنولوژی در تدریس  
اســتفاده کنیم و هرچه از این ابزارها بیشــتر استفاده کنیم، 
احتمــاالً تدریس  ما بهتر اســت. بنده هــم منکر این قضیه 
نیســتم، اما اجازه بدهید مصداقش را توضیح بدهم، وقتی 
سر کالس کارشناسی، پاورپوینت پخش می شود، دانشجو 
فکــر می کند این یعنی درس و این اســالیدها تمام درس 
است. یکسری از دانشجویان هم تقاضا دارند که اسالیدها 
را دریافــت کنند چرا؟ به این دلیل که دیگر برای امتحان به 
همین خطوط اکتفا کنند و ســراغ منابع دیگر نروند و توقع 

نمره خوب داشته باشند.
البته این دانشــجوی کارشناسی است و وظیفه ما است که 
ذهن او را به ســمت نوعی بلوغ و به نظرم به سمت بینشی 
حرکت بدهیم. در حال حاضر هم اکثر کالس های کارشناسی 
را بدون پاورپوینت برگزار می کنم ممکن است پاورپوینت 
ببرم، اما برای اســتفاده خودم برای انسجام ذهنی ام می برم، 
اما در برخی کالس ها بنــا بر اقتضای محتوای کالس الزم 

اســت تصاویر، نقشه ها یا مواردی از این دست برای انتقال 
بهتر مفاهیم نمایش داده شود، در واقع بُعد بصری تدریس 

در این جا اهمیت پیدا می کند.
به طور کلی به نظر من این آسیب است که بگوییم استاد اگر 
پاورپوینت ندارد، یعنی طــرح درس ندارد، یعنی نمی داند 
می خواهــد چه بگوید و الی آخر. نــه! من مطلقًا این مورد 
را قبول ندارم و معتقدم در دوره کارشناسی جنس درس تا 
حدی تعیین کننده این مسأله است که ترجیح امروزم استفاده 
کمتر از پاورپوینت و اســتادمحوری در دوره کارشناســی 
اســت، اما این الزامًا به این معنی نیســت که تا ابد به این 

شکل پیش خواهم رفت.
در دوره کارشناسی ارشــد و دکترا ورق برگشته و اوضاع 
کاماًل متفاوت می شود و به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد 

تدریس من تجربه محور است، معتقدم بسیاری از مفاهیمی 
که می خواهیم در این دوره به دانشجو آموزش بدهیم یا در 
مقطع کارشناســی آن را یاد گرفته است و بیشتر در مقطع 
کارشناسی ارشد بسط داده می شوند و با توجه به اینکه باید 
به ســراغ پژوهش بروند، مفاهیــم را در کنار تجارب قرار 

می دهند و این دو را با هم پیش می برند.
به زعم بنــده تدریس صرف مفاهیم در دوره کارشناســی 
ارشد راه به جایی نمی برد؛ چون مقطع کارشناسی ارشد به 
نوعی مثل یک برزخ اســت و دانشجویان نیز از این برزخ 
رنج می برند؛ برزخ بین کارشناســی که باید گوش شــنوا 
باشــد و زیاد بخواند و دکتری که هم سن و هم تجربه شان 
آنقدر قوی هســت که با دادن ســرنخ ها مسیر را پیدا کند، 
در کارشناســی ارشــد نه آنقدر ســن باالیی دارد که خود 
توانایی طی کردن مســیر را داشــته باشد، نه آنقدر از استاد 
حرف شــنوی دارد که کار را پیش ببرد، اما وقتی دانشجو را 
به سراغ تجارب می فرستیم، این ذهنیت ها اصالح می شود و 
متوجه می شود دانستن مفاهیم و مدل ها کافی نیست و باید 
بتواند مسائل را حل کند و اگر نمی تواند، نمی توان اسم آن 

را کارشناس ارشد گذاشت.
در مقطع دکتــری کار خیلی راحت اســت و اصاًل همین 
عنــوان دکتری دانشــگاه تهران وزن بســیار زیادی دارد و 
آرزوی خیلی از افراد به دســت آوردن این جایگاه است و 
خوشبختانه بیشتر دانشجویان  دکتری ما نیز به اینکه تالش 
زیادی برای رســاندن آنها به مســیر مطلوب انجام شــود، 
نیازی ندارند. در این دوره هم به تناســب جنس درس نوع 
تدریس را مشــخص می کنم؛ مثاًل در رشته ما عنوان درسی 
اســت به نام »اندیشــه ها و رویکردهای توسعه روستایی« 
که بحث نظری اســت و آنقدر نظریه ها گسترده هستند که 
شــاید اســتادان هم نتواند ادعا کنند که بر همه آنها مسلط 
هستند. مثاًل دانشجویانی هستند که چند سال با یک نظریه 
به واســطه پایان نامه کارشناسی ارشــد درگیر بودند و در 
ایــن مورد من آنها را از خودم بیشــتر صاحب نظر می دانم 
و در تدریــس از نظر آنها اســتفاده می کنــم و به قدر نیاز 
از تجربیات بهره مند می شــوم. بیشتر کالس ها در این دوره 
تعاملی هســتند و کارهای گروهی به شــکلی است که در 
طول ترم از یافته هایشان استفاده می کنیم و اصالحات الزم 
انجام  می شــود و با یکدیگر در مورد کارهایشان گفت وگو 
می کنند. البته بنده ســه سال است که در این مقطع تدریس 
می کنم و نمی توانم در این مورد ادعایی داشــته باشم، کما 

اینکه در مورد مقاطع دیگر هم ادعایی ندارم.

در دوره کارشناسی ارشد و دکترا ورق 
برگشته و اوضاع کامالً متفاوت می شود 
و به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد 

تدریس من تجربه محور است
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کار گروهی مســأله چالشی است و حداقل در تدریس من 
با چالش های زیادی مواجه شده اســت و تجارب متناقضی 

گرفتم: مشارکت همه افراد یا روی دوش یک نفر افتادن!
شــیوه ای که من برای اولین بار در یــک کالس کارگاهی 
کارشناسی ارشد پیاده کردم و تجربه نسبتًا موفقی بود به این 
شــکل بود که اول کار را به صورت انفرادی توضیح دادم 
،بدون اینکه به دانشجویان بگویم کار گروهی در پیش است. 
در یکســری حوزه های محدود و دانشجویان چند هفته ای 
روی آن کار کردند و به صــورت انفرادی گزارش هایی را 
برای کالس آماده کردند. بعد از چند هفته که افراد به کارشان 
متعهد شــده بودند و احساس می کردند متعلق به خودشان 
اســت در کنار دانش و آگاهی نســبی که در مورد مســأله 
پیدا کردند، این دانشــجوین را به گروه هایی تقســیم کردم 
که مسأله مشابه یکدیگر است. بچه ها به سرعت با یکدیگر 
هماهنگ شدند. کارهایی که ارائه دادند کارهایی مجزا بود، 
ولی یک کار گروهی هم به عنوان سنتز ارائه دادند. من فکر 
می کنم به این شــکل بچه ها هم ضــرورت کار گروهی را 
متوجه می شــوند، هم با کیفیــت آن را انجام می دهند. کار 
گروهی انگیــزه می خواهد و اینکه من فقــط از فواید کار 
گروهی بگویم کافی نیست، اما اگر با مسأله مواجه و متوجه 
شوند شــاید کارش عینًا منطبق با هم گروهی اش نباشد، اما 
یک نخ تســبیح این دو را به یکدیگــر متصل می کند. فکر 
می کنم ادبیات کارگروهی در کشور ما بد یا ناقص جا افتاده 
اســت؛ فقط می گوییم کار گروهی خوب است، اینکه چرا 
خوب است و چطور باید انجام بشود را توضیح نمی دهیم.

این تجربه بنده نسبتًا موفق بوده و قصد دارم آن را به دوره 
کارشناسی و دروس مشابه نیز تعمیم بدهم.

اما دیگر برای دکتری، دانشــجو باید بتواند گلیم خود را از 
آب بیرون بکشد. ما در حال تربیت سرپرست و مغز متفکر 
ســازمان ها هســتیم. از این نظر برای آن ها اعتقادی به کار 

گروهی ندارم.

 بازخورد دانشجویان
دانشجویانشان  بازخورد  درباره  خراسانی  دکتر 

این طور توضیح دادند:
بازخوردها و تجارب مثبت خداروشــکر کم نبوده اســت. 
فقط یک مثال می زنم: دانشجوی مقطع کارشناسی ارشدی 
داشتیم که رتبه ۱ کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی بود. 
از دانشگاهی در یزد آمده بود و دانشجوی بسیار توانمندی 
بود، اما با ریشــه عشایری. از آن جایی که تخصص من هم 
جغرافیای روســتایی اســت و با این عزیزان کار و زندگی 
کرده ام، می دانم با تغییر این محیط الزم است کمی به کمک 
این افراد بیاییم. این دانشــجو در حد یــک فارغ التحصیل 
دکتری بود و انتظارش از کالس خیلی باال بود. از یک سری 
از همــکاران دل خور بود که مطالب کالس کافی نیســت. 
چون ریشــه عشــایری، روستایی داشــت صراحت لهجه  
برایش گران تمام می شــد. من ســعی کردم این دانشجو را 
راهنمایی کنم و هفته ای نبود که چند ســاعتی در اتاق من 

نباشد. من هم استقبال می کردم.
این دانشجو بعد از اتمام دوره ارشد و فارغ التحصیلی برای 
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دکتری اقدام نکرد و بیشــتر درگیر تشکیل خانواده و کسب 
درآمــد بود، اما از دنیای علم فاصله نگرفت. خوشــبختانه 
آنقدر توانســتم راهنمایی اش کنم که در چند پروژه ملی به 
همــراه همکارانم با من همکاری کرد و در حال حاضر هم 
من او را به یکی از دانشگاه های شهر تهران معرفی  کردم و 
در حال تدریس اســت. به یک شرکت مهندسی مشاور هم 
معرفی  کردم و در آنجا مشــغول به کار است. هر پروژه ای 
که من داشــته باشم قطعًا پای ثابت پروژه هایم است. ایشان 
با آن صراحت لهجه بیش از حد می توانســت خیلی زود از 
طرف استادان طرد بشود و استادان ادبیات ایشان را مناسب 
دانشــگاه ندانند، اما وظیفه معلمی من چه می شــود؟ ما و 
دانشــجو ربات نیستیم و قرار نیست فقط یک سری مفاهیم 
را منتقل کنیم کما اینکه اکثر مباحثی که باید تدریس می شد 

ایشان پیشاپیش می دانست.
اگر من کمکش نمی کردم، در دوره کارشناسی ارشدش هم 
ناتمام می ماند. شاید من در این سطح تجارب زیادی نداشته 

باشم، اما جمعًا این شکل از کارها منافعی برای استاد هم دارد 
و فکر می کنم باید ارتباط دانشجو و استاد را بلندمدت تر و 
راهبردی تر شکل بدهیم و شاید الزم است کم لطفی هایی که 
گاهی به برخی دانشجویان روا داشته می شود انجام ندهیم. 
البته من در جایگاهی نیســتم که رویکرد اســتادان یا نظام 
آموزشــی را نقد کنم، اما اینکه ما شرایط تمام دانشجویان 
را یکســان ببینیم به زعم من کم لطفی اســت. باید بتوانیم 
تاب آوری این نوســان را در خــود تقویت کنیم تا از منافع 

مادی و معنوی این ارتباط بهره مند شویم.

از دکتر خراسانی  به عنوان حسن ختام گفت وگو   
خواستم تا خاطره ای از کالس هایشان تعریف کنند.

نمی توانم بگویم خاطراتی که انسان همیشه از آنها یاد می کند 

آنقدر زیاد است که بخواهم از بین آن ها انتخاب کنم، نه آنقدر 
کم اســت که قابل ذکر نباشد. یک خاطره که خودم را خیلی 

تحت تأثیر قرار داد برای شما تعریف می کنم:
دو یا سه سال پیش در یکی از کالس های کارشناسی ارشد 
یکی از دانشجویان در حال ارائه یک کار کالسی بود. )من 
در کالس های ارشد و دکتری صریح هستم، یعنی خیلی با 
دانشجویان مدارا نمی کنم و آنها را به چالش می کشم. ایشان 
همــان موقع ارائه به گریه افتادند و تاب انتقادات تند و تیز 
من را نداشــتند. کالس ملتهب شد چرا که خود من هم با 
چنین شرایطی مواجه نشده بودم. البته پیش آمده بود که سر 
جلسات امتحان از این قبیل اتفاقات بیفتد. خالصه از یکی 
از خانم های کالس، که سن شــان از باقی بچه ها باالتر بود، 
خواستیم که ایشان را آرام کنند. از آن دانشجو خواستم بعد 
از کالس بیایند تا صحبتی با هم داشته باشیم. بعد از کالس 
کــه آمدند همچنان هق هق داشــتند و مکدر بودند. بعد از 
چند دقیقه که ایشان کمی آرام شدند از ایشان خواستم فارغ 
از کالس از خــود بگویند؛ از محل زندگی، کاری که انجام 
می دهند از همه آنها تعریف کنند و از اینکه چه شــد آنقدر 

ناراحت شدند.
کار به جایی رســید که ترم بعد که دانشجویان این کالس 
مشــغول انتخاب استاد راهنمای پایان نامه هایشان بودند این 
خانم نفر اول به دفتر من آمدند و می خواســتند فقط با من 
پایان نامه بردارنــد و می گفتند حاضرند در صورت تکمیل 
ظرفیت یک یا دو ترم هم صبر کنند. در حال حاضر که که 
اواخر کار پایان نامه شان اســت می توانم بگویم تا به حال 
هیچ دانشجویی را ندیدم که تا این اندازه تالش کند و روی 

پایان نامه ارشد اینقدر زحمت کشیده باشد.
شاید اتفاقاتی که احساسات و هیجانات بیشتری داشتند در 
تجربه تدریس من کم نبوده اســت، ولی اینکه یک دانشجو 
بــا آن حجم از هیجان و شــاید تنفر وارد دفتر من شــد و 
حاال که متوجه نیت خیر و کمک من شــده اســت آنقدر 
اصــرار دارد که حتمًا پایان نامه اش را با من بگذارند، من را 
خیلی تحت تأثیر قرار داد. هرچند که ابداً دوست ندارم هیچ 
دانشجوی دیگری به این شکل در کالس من گریه کند٬ اما 
متوجه شدم که دانشجویان ممکن است دچار قضاوت های 
احساسی شوند و ما باید کمک شان کنیم که از این هیجانات 

و احساسات عبور کنند و به ما اعتماد کنند.
نهایتًا ممنون از شــما کــه این فرصــت را در اختیار بنده 
گذاشــتید، امیدوارم اندکی از آنچه الزم بوده بوده است در 

شأن دانشگاه تهران در اختیار مخاطبان قرار گرفته باشد.

ما و دانشجو ربات نیستیم و قرار نیست 
فقط یک سری مفاهیم را منتقل کنیم
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دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی اســتادیار گروه فیزیک دانشگاه تهران است. وی دکتری تخصصی خود را در 
ســال ۱3۸۷ در رشته فیزیک ذرات از پژوهشگاه دانش های بنیادی گرفت و در سال ۱3۹6 نیز موفق به کسب 

»جایزه مریم میرزاخانی« نیز شد. 
تجارب آموزشــی، نحوه  مدیریت کالس، یادگیری دانشــجویان و تجارب در کالس های مجازی، موضوع 
گفت وگوی فاطمه علی زاده، دانشــجوی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، با دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی، 

استاد برگزیده در هشتمین جشنواره آموزش است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

هاجر ابراهیم نجف آبادی، استادیار گروه فیزیک دانشگاه:

یادگیری تمامًا در کالس درس اتفاق نمی افتد
دانشجو باید چگونگی حل مسئله را یاد بگیرد 

دستاوردهایتان،  مورد  در  سوال،  اولین  عنوان  به   
خصوصاً جایزه مریم میرزاخانی توضیح دهید، چه شد 

که برنده  این مدال شدید؟
جایزه ی مریم میرزاخانی از این جهت بود که ما یک ســری 
 Physical-Elevators،:مقاالت را در مجالت معتبری مثل
PRL، Physics  Reports، چاپ کردیم که بسیار مجالت 
معتبری هم هســتند و این کارها در مــورد ارتباطی بود بین 
ساختار سیاه چاله ها و یک سری اعداد خاص ریاضیات مثل 
اکتونیون ها و کروتونیون مطرح شده بود، که فکر می کنم این 
جایزه به خاطر این زمینه کاری که یک ارتباط جدیدی بود که 
ما با همکاری همکارانمان در دانشگاه امپریال کالج لندن انجام 

دادیم و باعث شد این جایزه به من اختصاص پیدا کند.
 

انتخاب شما در جشنواره آموزش سال  به  با توجه   
جاری، از تجارب و خاطره خود در کالس برایمان بگویید؛ 

کالس هایتان بیشتر دانشجومحور بوده یا استادمحور؟
تدریس در کالس سراســر تجربه است و خاطره، که در ادامه 
تجارب در کالس هایم را توضیح می دهم، اما در مورد محوریت 
کالس، همه ی کالس ها بر عهده خودم است و بر اساس نیاز 
دانشجو کالس هایم را تنظیم می کنم. البته در مورد کالس های 
آنالین شرایط خیلی متفاوت است اما در کالس های حضوری 
بر اساس سیالبس درســی، بحث کالس را پیش می بردیم و 
همیشه ســعی بر این بوده با پروژه هایی که برای دانشجویان 

تعریف می شود، عمق مطالب کالسی را درک کنند.
در کالس ها سوال و جواب محوریت دارد و بنده به این روش 
تمایل دارم، چون در این زمان است که متوجه می شوم دانشجو 

درس را پیگیــری و درک می کند. و دانشــجوهایی که کمک 
بیشتری نیاز داشــتند، کالس های حضوری برای رفع اشکال 
برگــزار کردم، کالس های حل تمرین هــم که جدا برای هر 
کالس وجود دارد و این کالس را دانشجوهای حل تمرین زیر 

نظر استاد هدایت می کنند.
نکته ای که وجود دارد در هر کالس، این اســت که در انتهای 
هر ترم هم رضایت دانشجو و هم رضایت استاد باید حاصل 
شود، دانشــجو باید از زمانی که برای حضور در کالس، حل 
تمرین و پیگیری کالس گذاشــته است، رضایت داشته باشد، 
و این طور نیســت که صرفاً برگزاری کالس مد نظر باشد. به 
همین خاطر من همیشه سعی می کنم خودم را جای دانشجو 
بگذارم تا متناســب با آن نیازهــا و توقعات کالس ها را جلو 
ببرم، و احســاس می کنم این روش تا بــه حال جوابگو بوده 
است. اما این نوع برگزار کردن کالس به شدت انرژی و زمان 
می برد، ولی وقتی دانشجو پس از فارغ التحصیلی هم، استاد و 
نحوه  تدریســش را به خوبی به یاد می آورد، حس رضایت و 

خوشحالی جواب تمام سختی ها است.
 

در رابطه با یادگیری دانشجو و نحوه ی تدریس و   • 
مدیریت خود در کالس، توضیح دهید؟

از نظر من استاد نباید همه مطالب کالس را به دانشجو منتقل 
کند، و این وظیفه دانشجو است که برود تحقیق کند و با توجه 
به ســواالتی که در کالس مطرح می شــود، خود را به چالش 
بکشــد. به این دلیل اســت که تمایل به پرسش و پاسخ در 
کالس ها دارم، چون باعث می شــود دانشجو مدام در کالس 

درگیر و شرکت داده شود.
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به همین دلیل در ابتدای کالس برای بیان مطلب با یک پرسش 
ابتدایی شروع می کنم و از دانشجو نظر می خواهم که این نظرات 
در روند کالس تأیید و یا تکمیل می شوند که این موضوع به 
درک و یادگیری بهتر دانشــجو کمک می کند، اما نباید توقع 
داشــت دانشــجو همه  مطالب را در کالس یاد گرفته باشد و 
بیشتر روند اصلی فکرکردن و فهم مطالب اصلی مدنظر است.

در کالس درس من دانشــجو باید چنــد مطلب را به خوبی 
یاد بگیرد: اول اینکه برای بررســی یــک اتفاق یا توجیه یک 
پدیده چه ســوالی درست است که پرسیده شود، دوم، پس از 
اینکه سوال پرسیده می شود، یاد بگیرد چه اطالعاتی نیاز است 
که در مورد این ســوال بداند، و ســپس اطالعات قبلی را در 
ذهن خود چنان طبقه بندی کند که هروقت نیاز شــد بتواند از 
این دسته بندی برای جواب سوال جدیدش استفاده کند. سوم، 

سعی کند با استفاده از دانسته ها پاسخ سوال را پیدا کند.
سعی ما بر این اســت که دانشجو چگونگی ارتباط دادن بین 
اطالعات و چگونگی حل مسأله و پاسخ دادن به مسئله را یاد 
بگیرد؛ زمانی که دانشجو چگونگی را یاد بگیرد می تواند جواب 

سوال را پیدا کند.
در نهایت دانشــجو باید از جواب سوال خود اطمینان حاصل 
کنــد؛ زمانی که این اتفاق بیفتد و دانشــجو این روش را یاد 
بگیرد، باید این توانایی را کسب کند که در تمام مسائل مختلف 

آ ن را به کار ببرد.
پس هدف در کالس این اســت کــه روش ماهیگیری را به 
دانشــجو آموزش دهیم تا خود بتوانــد ماهی را از آب بگیرد 
و وقتی این یادگیری اتفاق می افتد دانشجو احساس رضایت 
می کند. بنابراین کالس بر اساس نحوه ی فکر کردن دانشجو و 
آموزش تحلیل مسائل پیش رفته است تا دانشجویان بتوانند بر 

اساس قوه ی ذهنی خود باقی مطالب را یاد بگیرند.
یکی دیگر از تجاربی که در کالس برای ما حائز اهمیت است 
و سعی در کسب این تجربه داریم احترام متقابل است؛ کالس 
در صورتــی قابل اداره کردن اســت، که احترام متقابل وجود 

داشته باشد.
مِن استاد زمانی پشت همین نیمکت ها دانشجو بوده ام و شاهد 
مدیریت کالس از سوی دیگری بودم، بنابراین باید حواسم به 
این باشد کسی که در مقابل من نشسته است، شخصی است 
که در آینده هر شغلی هم داشته باشد، همانند خود من است. 
همان طور که استاد توقع احترام از سمت دانشجو دارد، استاد 
هم باید متقاباًل برای نظرات و وقت دانشجو ارزش قائل شود. 
پس زمانی که احترام وجود نداشته باشد، هر چقدر هم تالش 

کنیم، کالس قابل اداره کردن نیست.

 نظر شما در رابطه با آموزش در زمان کرونا چیست؟ 
آیا بازدهی مطلوب را داشته است؟

با توجه به مشــکالتی که سامانه ایلرن در ابتدا وجود داشت، 
پلت فرم های دیگری را برای برگزاری کالس آنالین انتخاب 
کردم تا مشــکل قطع و وصلی کالس را نداشــته باشیم، اما 
دانشــگاه باید برای کالس هایی که نیاز به حل مسئله و اثبات 

روابط ریاضی بر روی تابلو هستند، تمهیداتی را بسنجد.
در کالس های آنالین به دلیل کاهش تعامل اســتاد با دانشجو، 
به صورت ویدئو و یادداشت هایم با دانشجو ارتباط برقرار می کنم، 
در کل تجربه ی خوبی در برگزاری کالس های آنالین داشته ام. اما 
بازدهی که انتظار می رود از کالس ها، در کالس آنالین به خوبی 
کالس های حضوری نیســت. و بررســی یادگیری و ارزیابی 
دانشجو در کالس های مجازی به طور واقعی امکان پذیر نیست.

در نهایت شــرایط خوبی برای کالس های آنالین با توجه به 
وضعیت اینترنت کشــور و سامانه های آموزشی، فراهم نشده 
اســت، اما ســعی ما بر این بوده که با اســتفاده از ویدئوهای 

آموزشی، مطلب را به درستی به دانشجو منتقل کنیم.
 

 سخن پایانی و توصیه ای به دانشجویان
تمام دوران تحصیل در دانشگاه خاطره است، باالخص دوران 
کارشناسی و با یک مرتبه ای دوران کارشناسی ارشد، همه  این 
دوره ها دوران طالیی زندگی دانشجوهاست؛ چون دانشجوها 
کاماًل در یک سن بسیار ثمربخش و در یک سنی که می خواهند 
محیط اطراف را بشناسند و فکر آینده باشند در محیط دانشگاه 
رشــد می کنند. توصیه ام به آنها این است که نهایت استفاده را 
از این دوران بکنند، چه از لحاظ کنار هم بودن دوســتان و یا 
گروهی درس خواندن. دانشجویان باید یک سری از تجارب را 
حتماً کسب کنند، مثل حل تمرین در کنار دوستان و یا هم فکری 
و به اشتراک گذاشتن ایده ها، محاسبه  جدید با همکالسی ها و 
این اتفاقات فقط در دانشگاه اتفاق می افتد و در محیط کار این 
فرصت ها پیش نمی آید. بنابراین، به طور جدی به دانشجویان 
توصیه می کنم از این دوران که بهترین دوره ی جوانی اســت، 
به بهترین نحو بهره ببرد. هرکسی در این سن می تواند ترسیم 
کند چه اتفاقاتی در زندگی آینده اش می افتد، پس باید حداکثر 
استفاده را در محضر استادان مختلف و با تجربه خصوصاً در 

دانشگاه تهران که دانشگاه مادر کشور است، ببرد.
عالوه بر این امکانات، دانشــجوهایی هستند که هم صحبت و 
هم فکر بچه ها هستند و از لحاظ هوش در جایگاه باالیی قرار دارند 
و دانشجویان اگر در کنار هم، همکاری، ترسیم آینده و حرف زدن 

را یاد بگیرند می توانند آینده ی خوبی را برای خود ترسیم کنند.
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 نشســت »تجربه روابط عمومی های دانشــگاهی در مواجهه با کرونا« ۱۹ خرداد۱4۰۰به همت »پژوهشکده 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات و تحقیقات اســناد فرهنگی آسیا« پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
برگزار شد و در آن دکتر عباس قنبری باغستان، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران و دکتر علیرضا عبداللهی 

نژاد، مدیرکل سابق روابط عمومی وزارت عتف، به سخنرانی پرداختند. 
آنچه در ادامه می آید، گزارش مینا راستی، دانشــجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات، از سخنان مدیرکل 

روابط عمومی دانشگاه تهران در این نشست است.

عباس قنبری باغستان،مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران: 

با کرونا یا بدون کرونا، باید تحوالت ارتباطی 
و داللت های کاربردی آن را پذیرفت

دانشگاه تهران گذار ارتباطی موفقی به دنیای دیجیتال داشت

 بسیاری از چالش های ارتباطی ایام کرونا، از قبل در 
نظریه ها پیش بینی شده بود

عباس قنبری باغستان، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران، 
در این نشست عنوان کرد: برای فهم چالش های ارتباطی ایجاد 
شده در دوران شیوع کرونا، باید از نظریات و مفاهیم پیشرفتۀ 
موجود در حوزه مطالعاتی و پژوهشی رشته ارتباطات استفاده 
کنیم. از منظر ارتباطی و رســانه ای، جهان چند دهه است که 
دچار تحوالت زیادی شده است که در صورت درک و فهم 
به موقع، زودهنگام و استفاده عملی از آن ها، در ایام کرونا با 

چالش های کمتری مواجه می شدیم.
قنبری باغســتان با اشاره به مفاهیمی چون »دهکده جهانی«، 
»جامعه اطالعاتی«، »جامعه شبکه ای«، »رسانه های اجتماعی« 
و… در حوزه ارتباطات که بیش از شش دهه است در مورد 
آنها نظرورزی می شود، گفت: این موارد به صورت کاربردی 
و عملیاتی، داللت های بســیار مهمی بــرای روابط عمومی 

داشته اند، ولی متأسفانه مورد غفلت واقع شده بودند.
وی افــزود: به طور مثال، تحوالت ارتباطی فوق برای مفهوم 
»رفتار ارتباطی«)communication behavior( مخاطبان 
 )Passive( به این معناســت که کاربران از حالــت انفعالی
خارج شده و خود به کنشگر فعال )active( تبدیل شده اند. 
به عبارت دیگر در حال حاضر هر کاربر به تنهایی یک رسانه 
محســوب می شــود. همچنین ماهیت ارتباطات نیز به دلیل 
ظهور شبکه های اجتماعی و جامعه شبکه ای تغییر کرده و از 
حالت یک سویه و از باال به پایین به حالت دو سویه، تعاملی 

و افقی تغییر پیدا کرده است.

عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران با اشاره به کارکرد رایج 
و ســنتی روابط عمومی ها در »سازمان ها«، به معنای عام آن، 
عنوان کرد: داللت مهم دیگر این تحوالت این است که روابط 
عمومی سازمان ها و نهادها در تعامالت خود با »عامه ها« از 
نقش کنشگر »قوی« و »بازیگر اصلی« سابق خارج شده و به 
یک »کنشــگر عادی«، در کنار بی شمار کنشگر دیگر، تقلیل 

پیدا کرده است.

 کرونا »تحوالت ارتباطی« را محسوس تر و گذار به 
دنیای دیجیتال را اجتناب ناپدیر کرد

قنبری باغستان تصریح کرد: روابط عمومی ها با کرونا یا بدون 
کرونا، باید وضعیت ارتباطی جدید را بپذیرند و براساس آن 
برای آینده فعالیت هایشــان برنامه ریزی کرد. در حال حاضر 
و به رغم فیلترینگ، کشور در حدود 4۰ تا 45 میلیون کاربر 
در تلگرام، حدود 4۰ میلیون کاربر در اینستاگرام، حدود 35 
میلیون نفر در واتساپ و بیش از ۲ میلیون نفر کاربر فعال در 

توئیتر حضور دارد.
به گفته عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران، این میزان نفوذ 
اینترنــت و حضور کاربران ایرانــی در فضای مجازی برای 
ســازمان ها به این معناســت که برخالف گذشــته، روابط 
عمومی ها نه در ارتباطات حضوری و فیزیکی سابق و نه در 
رســانه ها و روزنامه های سنتی، بلکه باید در جای دیگری به 

دنبال مخاطبان باشند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اتفاقی که همزمان 
با وقوع کرونا افتاد، این بود که این تحوالت محســوس تر و 
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ملموس تر شــد و به نوعی گذار به آن و پذیرش آن اجتناب 
ناپذیر شــود. ضمن آنکه در این گذار، بسیاری نیز به مزایا و 
فواید فضای مجازی و ظرفیت های آن در توســعه فعالیت ها 

نیز پی بردند.
وی با اشاره به عدم آمادگی برخی از سازمان ها برای ورود به 
شرایط جدید در دوران پاندمی کرونا یادآور شد: کرونا عالوه 
بر تأثیرات متنوع در حوزه اقتصادی، اجتماعی، روان شناسی، 
خانواده و… بر حوزه ارتباطات و روابط عمومی نیز بســیار 
تأثیرگذار بوده اســت. کرونا سبب شــد سازمان ها به لحاظ 
ارتباطی )روابط عمومی( و فرایندهای اطالع رسانی خود را 
تنها دیده و ارتباطات آن دچار نارسایی شود؛ چرا که مکانیسم 
ارتباطی سنتی و مبتنی بر حضور فیزیکی دچار اختالل شده و 

دیگر به سبک و سیاق گذشته امکان پذیر نبود.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه با بیان این که با شیوع کرونا، 
همچنین نمایــش و حضور حلقه های ابتدایی اکوسیســتم 
دانشــگاهی بیش از پیش کمرنگ شد، خاطرنشان کرد: پیش 
از شــیوع کرونا برخی از حلقه های ابتدایی اکوسیستم های 
دانشگاهی توسط رسانه ها پوشش داده می شد. به طور مثال، 
در گذشته اســاتید، محققان و کنشگران علمی و دانشگاهی 
جلوه هایی از پویایی و شــکوفایی دانشــگاه ها را از طریق 
مصاحبه یا گفت وگو با خبرنگاران به جامعه نشان می دادند. 
اما با شیوع پاندمی کرونا رسانه های رسمی و سنتی نیز تحت 
تأثیر قرار گرفته و اختالالت ارتباطی موجود در جامعه، برای 
حلقه های اولیه اکوسیستم دوچندان شد. به همین دلیل شاهد 
افت و حضور بســیار کمرنگ حلقه های ابتدایی اکوسیستم 

دانشــگاهی در جامعه بودیم که این امر آســیب هایی برای 
دانشگاه ها از منظر سرمایه اجتماعی و … به دنبال داشت.

 
 دانشگاه تهران در گذار ارتباطی به دنیای دیجیتال 

موفق عمل کرد
دکتر قنبری در ادامه با اشاره به تجربه روابط عمومی دانشگاه 
تهران در شــرایط کرونا عنوان کرد: دانشــگاه تهران به دلیل 
برنامه هایی که از سال ها قبل برای گذار دیجیتال تدارک دیده 
بــود، تجربه موفقی در این زمینه داشــت و از همان ابتدای 
شیوع پاندمی، عمده فعالیت ها و برنامه های خود را در بستر 

دیجیتال به پیش برد.
به گفته دکتر قنبری باغستان، در حوزه روابط عمومی و اطالع 
رسانی نیز ما در دانشگاه تهران نگاهی همه جانبه به عامه ها و 
عالقه مندان به دانشگاه داشته ایم و تالش شده که در شرایط 
پاندمی، اختاللــی در ماهیت ارتباط با هیچ یک از ذی نفعان 

ایجاد نشود.
وی با اشــاره به تفکیک اداره کل روابط عمومی دانشگاه در 
میانه بحــران کرونا، افزود: روابط عمومی با هدف تقویت و 
نمایش تمامی حلقه های اکوسیستم دانشگاهی و نیز افزایش 
رؤیت پذیری  و ضریب تأثیر دانشــگاه اقدامات متعددی در 
همین ایــام انجام داد که راه اندازی ســایت خبری-تحلیلی 
دانشــگاه، راه اندازی شــبکه های اجتماعی دانشگاه تهران، 
ارسال بیش از سه هزار بسته دانشجویی به نودانشجویان سال 
جاری، تقویت ارتباط با دانش آموختگان و … از جمله این 

فعالیت ها بوده است.
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دکتر غالمرضا عبداهلل پور، استاد دانشکده دامپزشــکی و برگزیده هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه، گفت: 
»استادان همواره باید تالش کنند تا از  نظرهای دانشجویان در مورد شیوه تدریس خود آگاه شوند و این فرصت 
را به دانشــجو بدهند که انتقادها و پیشنهادهای خود را به راحتی مطرح تا بر اساس آن نقاط ضعف خود را 

اصالح کنند«.
در ادامه سلســله گفت وگوهای روابط عمومی دانشگاه تهران با برگزیدگان هشتمین جشنواره آموزش، هانیه 
شریفی، دانشجوی کارشناسی ارشــد ارتباطات، با دکتر غالمرضا عبداهلل پور، استاد دانشکده دامپزشکی، در 
خصوص تجارب آموزشــی، نحوه مدیریت کالس، یادگیری دانشــجویان و تجارب کالس های مجازی به 

گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

دکتر غالمرضا عبداهلل پور، استاد دانشکده دامپزشکی:

وظیفه مهم استاد، ایجاد انگیزه و عالقه در دانشجویان است
دانشگاه محل اجتماع انسان های عالقه مند و عاشق، بااستعداد، تالشگر 

و خدمتگزار، مستعد و مطلع از علوم روز است

 لطفاً به عنوان نخستین پرسش در خصوص تجارب 
خود در حوزه آموزش توضیحاتی ارائه فرمایید.

در این زمینه یکی از وظایف مهم اســتاد در کالس درس، 
ایجاد انگیزه و عالقه در دانشــجویان است و در کنار این 
نکته، الزم اســت کالس به نحوی مدیریت شود که برای 
دانشــجو خسته کننده نباشــد. با توجه به اینکه بنده عضو 
گروه آموزشــی علوم بالینی و بیماری های دام هســتم که 
هم جنبه تئــوری و هم جنبه عملــی دارد، تالش کرده ام 
تا در کالس هــای درس تجارب علمی خــودم را در هر 
دو بُعد به دانشــجو منتقل کنم. لــذا، در کالس های نظری 
که در خصوص بیماری هــای دام صحبت می کنم، معموالً 
زمانی را برای نمایش فیلم مربوط به همان بیماری که قباًل 
در کلینیک دامپزشــکی یا در ویزیت های خارج از کلینیک 
به همراه دانشــجویان سال های باالتر داشته ام را به نمایش 

می گذارم.
باید گفت ایــن بخش از کالس خیلی برای دانشــجویان 
جذاب اســت و سبب عالقه و توجه بیشتر آنان به موضوع 
درس می شود. در بخش پایانی کالس همواره وقتی را برای 
پاسخ به پرسش های دانشــجویان اختصاص می دهم. البته 
در طی سه ترم گذشته که تدریس مجازی در اغلب موارد 
جایگزین تدریس حضوری شــده است، استادان با چالش 
جدیدی روبه رو شــده اند که به ناچار می بایست خود را با 

شــرایط جدید هماهنگ کنند. من با توجه به اینکه طی ۲۰ 
سال گذشته مسئولیت مرکز کامپیوتر بیمارستان دامپزشکی 
را همزمان برعهده داشته ام، لذا همواره از کامپیوتر حداکثر 
استفاده را در برگزاری کالس هایم داشته ام و خوشبختانه از 
همان ابتدای شیوع پاندمی کرونا، جزو اولین نفرات جهت 
برگــزاری کالس های آنالین در ســامانه آموزش مجازی 
دانشگاه تهران بودم و در این مدت کمتر از آموزش آفالین 

استفاده کرده ام.
در مــورد دروس عملی نیز همواره در مقدمه هر جلســه 
خالصــه ای از دروس پیش نیاز مرتبط با بحث کالســی 
ارائــه می دهم تــا موضوع هایی که معمــوالً چند ترم قبل 
برای دانشــجویان عنوان شــده را یادآوری کنم تا بر این 
اســاس بتوانند مباحث مربوط بــه درس جاری را دقیق تر 
دنبــال کننــد. در طی هر کالس از سیســتم های ســمعی 
بصری کامپیوتری حداکثر استفاده را برای آموزش می کنم. 
همچنیــن 3۰ درصد وقت کالس عملــی را برای تمرین 

دانشجویان اختصاص می دهم.
 

 آموخته یا درس گرفته ای در این مسیر داشتید که 
توصیه  به واقع  بکند؟  استادان جدید کمک  به  بتواند 
این حوزه  در  وارد  تازه  اعضای هیأت علمی  به  شما 

چه مواردی است؟
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اعضای هیأت علمی جدید که جذب دانشکده دامپزشکی 
و به ویــژه گروه علوم بالینی می شــوند، ضمــن توجه به 
نکاتی که به آن اشــاره شــد، الزم است در جهت تقویت 
تجارب عملی خود در کنار مباحث نظری کوشــا باشند تا 
بتوانند کالس های درس موفق  تری را برگزار کنند. همواره 
تالش کنند در کنار اســتفاده از کتاب های مرجع، مقاالت 
روز مرتبط با تخصص خــود را نیز مطالعه کنند. همچنین 
ارتباط علمی خود را با سایر محققان و استادان پیشکسوت 
ملی و بین المللی حفظ کرده و آن را گســترش دهند. نکته 
مهم دیگر این است که اســتادان همواره تالش کنند تا از 
نقطه نظرهای دانشجویان در مورد شیوه تدریس خود آگاه 
شــوند و این فرصت را به دانشــجو بدهند که انتقادها و 
پیشــنهادهای خود را به راحتی مطرح و بر اساس آن نقاط 

ضعف خود را اصالح کنند.
 بــرای تحقق اهــداف یادگیــری عمقی از چه شــیوه و 
روش هایــی بهــره برده اید؟ لطفًا در مــورد نحوه آموزش 

کارگروهی به دانشجویان نیز توضیح دهید.
در پاسخ می توان گفت کالس های دروس علوم بالینی باید 
هر دو بُعد را دارا باشــند. استاد باید تسلط کامل به درس 
داشته و دانشــجو را نیز باید همواره تشــویق کند که در 
مباحث نظری و به ویژه عملی مشــارکت فعال داشته باشد. 
به نظر من برای تشــویق و ایجاد انگیزه در دانشــجو الزم 
اســت، اســتاد ضمن تبیین نقاط مثبت حرفه آینده آنان و 
عنوان تجربه های خود، نحوه اســتفاده بهینه از آموخته های 
کالسی را به دانشجو منتقل کند. در این راستا الزم است از 

امکانات به روز شده و سیستم های سمعی بصری در رابطه 
با موضوع درس حداکثر بهره الزم را ببرد.

در خصوص کار گروهی نیز، در درس های عملی و بالینی 
دامپزشکی که نیازمند انجام کار عملی است، بهترین روش 
برای یاگیری دانشــجویان، تقســیم آنان به چند گروه پنج 
نفری و انجام عملیات و تمرین آنها به صورت چرخشــی 
در داخل هر گروه با نظارت اســتاد اســت. البته گاهی نیز 
در کالس های نظری یک موضوع جهت تحقیق گروهی به 
تعدادی از دانشجویان عالقه مند پیشنهاد می شود تا طی دو 

هفته آماده و در کالس به شکل سمینار ارائه شود

کالس هایتان  از  جالب  خاطره ای  پایان  در  لطفاً   
تعریف بفرمایید.

من دانشــگاه را مکانی برای اجتماع انســان های عالقه مند 
و عاشــق، بااستعداد، تالشگر و خدمتگزار، مستعد و مطلع 
از علوم روز می دانم. اکنون نیز بعد از گذشــت سی سال، 
تالش می کنم خودم را دانشــجو بدانم و دانشــجو بمانم. 
یکــی از خاطــرات جالب برای من روزی بــود که وقتی 
وارد کالس شــدم، بالفاصله یکی از دانشــجویان پسر با 
یک جعبه شیرینی آمد ســر کالس و ضمن تعارف به من 
اجازه خواست که به حاضران در کالس هم شیرینی بدهد، 
پرســیدم موضوع چیست؟ با خوشحالی گفت: به مناسبت 
ازدواجش با یکی از همکالس های دختر است. این مسأله 
خیلی برای من دلنشــین و خوشحال کننده بود و برایشان 

آرزوی خوشبختی و سعادت کردم.
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دکتر ابراهیم کالنتری، دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسالمی و برگزیده هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه، 
رفتار، سبک تعامل و رعایت شأن و منزلت دانشجو را بهترین روش تدریس برشمرد. 

در ادامه سلســله گفت وگوهای روابط عمومی دانشگاه تهران با برگزیدگان هشتمین جشنواره آموزش، فاطمه 
علی زاده، دانشــجوی ارشد مطالعات فرهنگی و رســانه با دکتر ابراهیم کالنتری، دانشیار دانشکده معارف و 
اندیشه اسالمی در خصوص تجارب آموزشی، نحوه مدیریت کالس، یادگیری دانشجویان و تجارب کالس های 

مجازی به گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

دکتر ابراهیم کالنتری، استاد دانشکده معارف و اندیشه اسالمی: 

رفتار، سبک تعامل و رعایت شأن و منزلت دانشجو
بهترین روش تدریس است

استاد باید نسبت به دانشجو احساس مسئولیت کند

 لطفاً به عنوان نخستین پرسش در خصوص تجارب 
خود در حوزه آموزش توضیحاتی بفرمایید.

در این زمینه پاسخ بنده به کالس درس و دانشجو نگاه به یک محیط 
دوستانه ای است که برای تعلیم و تربیت فراهم شده است و استاد 
باید خود را برای ادای مسئولیت در چنین محیطی به بهترین شکل 
ممکن آماده کند. فکر می کنم اگر چنین نگاه و تلقی از کالس درس 
و تدریس در ذهن و فکر اســتاد شکل بگیرد، کار او را با موفقیت 
همراه خواهد کرد. البته در چنین نگاهی دانشجو به عنوان یک جوان 
جویای حقیقت، با انگیزه، نخبه، توانا و دوست داشتنی تلقی می شود 
که استاد در قبال او احساس مسئولیت می کند و در تالش است که 
او را به بهترین شــکل نسبت به ارتقا علم و تعمیق آگاهی، هدایت 
و راهبری کنــد و باید گفت که بهترین و ماندگارترین تجربه های 

آموزشی را از ناحیه چنین نگاهی به دست آورده ام.
 

 نحوه مدیریت و محوریت استاد در کالس های درس 
را از دیدگاه خود بیان کنید.

کالس های درس بنده معموالً به دلیل ماهیتی که دارند، یعنی همان 
علوم و معارف اســالمی، تلفیقی از هر دو روش اســت، یعنی هم 
به صورت دانشجو محور و هم استاد محور اداره می شود. بدین شکل 
که معموالً در ابتدا نقشــه کلی درس و موضوع را ترسیم می کنم و 
همچنین دانشجو را با فضای کار آشنا کرده و در گام بعدی دانشجو 
را در بحــث درگیر می کنم. این روش فراگیری بحث را آســان تر 
می کند و باعث تعمیق بحث ها می شــود. می توان گفت از واجبات 
کار آموزشــی در مقاطع تحصیالت عالی همین است که دانشجو 

خودش وارد بحث شود تا به پاسخ های نهایی روشنی دست یابد.
 

نحوه  چگونگی  و  یادگیری  روش های  خصوص  در   
تدریسی که دارید نیز توضیحاتی ارائه فرمائید.

یکی از تجارب مفید بنده این اســت که در هر موضوعی که استاد 

مسئولیت تدریس آن را بر عهده دارد، تسلط استاد باید عمیق، جامع 
و همه جانبه باشد. به روز بودن دانش و مطالعه استاد باعث می شود 
که کالس درس پربار، عمیق و متنوع شود. در مدیریت کالس هایم 
معتقدم استاد باید به عنوان مسئول اصلی کالس جدیت خود را نشان 
دهد، زمان شناس و منظم باشد، از حاشیه روی های نامرتبط به شدت 
پرهیز و به صورت عملی دانشجو را با روش های مطالعه و استنتاج 
آشنا کند تا حق مطلب ادا شود. رفتار و سبک تعامل و رعایت شأن و 
منزلت دانشجو، بهترین روش تدریس است که فکر می کنم جوانان 

ما به شدت به آن نیاز دارند.
 

آیا آموزش مجازی در زمان بحران  از دیدگاه شما   
کرونا میزان بازدهی الزم را داشته است؟

تدریس در فضای مجازی از چند جهت ســخت تر از تدریس در 
فضای حضوری و چهره به چهره اســت، زیرا این شیوه تدریس، 
تالش و انرژی بیشــتری از سوی استاد می طلبد و استاد از یاددهی 
خود هم اطمینان به دست نمی آورد. نکته دیگر آنکه استاد نمی داند 
که مخاطبش در حین تدریس از تمرکز الزم برخوردار است یا خیر. 
در مجموع به نظر می رسد سطح بازدهی تدریس در فضای مجازی 

کمتر از بازدهی تدریس در فضای حقیقی است.
دکتر اصغر طارمیان، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و برگزیده 
هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه با بیان اینکه سهم استاد در موفقیت 
دانشــجو کمتر از خود دانشجو است، تأکید کرد: »گاهی دانشجویان 
تصور اشــتباهی دارند و فکر می کنند اگر استاد درس تغییر پیدا کند 
باعث موفقیت دانشجو می شود، اما آینده شغلی دانشجو و موفقیت 
او بیشتر بستگی به خودش دارد نه استاد. عملکردهای دانشجو پس از 
فارغ التحصیلی نشان دهنده این است که نقش استاد کمرنگ تر از نقش 
دانشجو است، استاد می تواند مسیر را به دانشجو نشان دهد و آنها را 
راهنمایی کند، اما در نهایت اشخاصی موفق هستند که نهایت استفاده را 

کرده باشند و برای وقتی که می گذارند ارزش قائل شوند«.
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در ادامه سلســله گفت وگوهای روابط عمومی دانشگاه تهران با برگزیدگان هشتمین جشنواره آموزش، فاطمه 
علی زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، با دکتر اصغر طارمیان، دانشیار پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی، در خصوص تجارب آموزشی، نحوه مدیریت کالس، یادگیری دانشجویان و تجارب کالس های 

مجازی به گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

دکتر اصغر طارمیان، استاد پردیس کشاورزی: 

وظیفه استاد، نشان دادن مسیر موفقیت است
صداقت، شفافیت، دلسوزی، احترام و شهامت »گفتن نمی دانم«، 

منش و رفتار اصلی استاد است

رشته  درباره  پرسش،  نخستین  به عنوان  لطفاً   
می کنید  تدریس  که  واحدهایی  کاربرد  و  تخصصی 

توضیح دهید.
رشــته بنده علوم و صنایع چوب و کاغذ در دانشکده منابع 
طبیعی زیر مجموعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی است. 
واحدهایی که تدریس می کنــم در ارتباط با فناوری چوب، 
خشک کردن چوب و حفاظت و اصالح چوب با این رویکرد 
که ما منابع چوبی محدودی داریم، حتی در کشــورهایی که 
منابع جنگلی عظیم دارند، ســعی می کنند که بحث فناوری، 
حفاظت و اصالح چوب را جدی بگیرند. هدف این است که 
از زمانی که درخت قطع می شود، پروسه و روش خشک کردن 
چوب، آماده ســازی برای تولید مبلمان و ســازه های چوبی، 
به نحوی باشد که کمترین ضایعات و هدر رفت را داشته باشد 

و از این منبع به گونه ای شایسته استفاده شود.
چوب در صنایع مختلفی همچون کاغذسازی، مبلمان، اوراق 
فشرده، صنایع بهداشــتی، عمران و غیره استفاده می شود، اما 
به رغم مزایایی که دارد، معایب و مشکالت ماده چوبی باعث 
شــده است که کاربرد آن کمی محدود شود. مقاوم نبودن در 
برابر آتش، تخریب پذیری چوب در مقابل آفات، حساسیت 
چوب به جذب رطوبت مواردی اســت که کاربرد چوب را 

محدود می کند و از عمر سازه های چوبی می کاهد.
در واحدهایی کــه تدریس می کنــم راهکارهای حفاظت و 
اصالح چوب با هدف بهبود خواص ماده چوبی ارائه می شود، 
در واقع ما به دانشجویان یاد می دهیم که چگونه با روش ها و 
تکنولوژی های روز دنیا چــوب را حفاظت کنند تا در مقابل 
آتش، رطوبت و موریانه بیشتر عمر کند و به بهترین نحو استفاده 
شــود. همچنین هدف این است که ما بتوانیم با تغییر خواص 

چوب، عمر سازه های چوبی را از ده سال به چهل تا پنجاه سال 
افزایــش دهیم و این خواص را طوری تغییر بدهیم که بتواند 

نیازهای صنایع مختلف را در کاربردهای ویژه برطرف کند.
 

 از تجارب آموزشی خود، جایگاه استاد و نکات مهم 
آموزشی در طول دوران تدریس بگویید.

در مورد تدریس و جایگاه اســتاد، مسائلی که مطرح می کنم 
صرفاً جهت یادآوری است و قطعاً اغلب همکاران محترم کم 
و بیش با این مسائل آشنا هستند. بنده چند رفتار و منش را در 

حین تدریس و در کالس های درس در نظر می گیرم.
نکته اول »صداقت« اســت با دانشجو باید کاماًل صادق بود و 
این صداقت باید به نحوی باشــد که به خود دانشجویان نیز 
تسری پیدا کند که بدانند استاد صداقت را به هر چیزی ترجیح 
می دهد و این گونه نباشد که دانشجو از ترس سرزنش استاد 
به خاطر خطایی که کرده است، از گفتن حقیقت ماجرا امتناع 
کند. این مســأله را به دانشجویان گوشــزد کرده ام که ابتدای 
هر کالس اگر مشکلی دارند صادقانه به استاد بگویند تا بعداً 

مشکالت بیشتری پیش نیاید.
نکته دوم »شفافیت« در همه مسائل مربوط به درس است، اگر 
استاد اطالعاتی را در مورد مسائل آموزشی دارد، باید به صورت 
شفاف در اختیار دانشجویان قرار بدهد و این شفافیت در اعالم 
نمره دانشجویان می تواند خیلی مهم باشد. در زمان اعالم نمره 
و ارزشــیابی فعالیت ها و تکالیف دانشجویان، ریز نمرات و 
جزئیات را تماماً در یک فایل آماده می کنم تا مشــخص شود 
نمره ای که برای یک دانشجو ثبت شده، نحوه عملکرد و نتیجه 

فعالیت های مختلف او بوده است.
بنابراین، اینکه فقط نمره پایان  ترم را وارد کنیم، گاهی اوقات 
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موجب اعتراض دانشجو می شــود، اما اگر با جزئیات نشان 
داده شــود معلوم می شــود که مثاًل چرا برخی از دانشجویان 
به رغم اینکه امتحانات پایان ترم را به خوبی پاس نکرده اند، اما 
نمره قابل قبولی را نســبت به دیگر دانشجویان اخذ کرده اند. 
همچنین در مقابل اعتراض دانشجو، بهتر است به آنها فرصتی 
داده شود تا برگه امتحانی خود را ببینند تا هدف یادگیری که 

مهم تر از کسب نمره است، پیاده شود.
نکته سوم »دلسوزی« اســت، دانشجو باید احساس کند استاد 
دلسوز سرنوشت و یادگیری او اســت و این را دانشجویان با 
ضریب هوشی ای که دارند، به وضوح متوجه می شوند که استاد 
دلسوز آنهاست یا فقط برای رفع تکلیف در کالس حضور دارد. 
بنابراین، من در اولین جلسه کالس، به اهداف و اهمیت آن درس 
و راهنمایی که دانشجویان تا زمان فارغ التحصیلی مسیر را بدانند 
و در آن سمت حرکت کنند، می پردازم. تمام مسائلی که مرتبط 
به آن رشته است و باعث می شود دانشجو پس از فارغ التحصیلی 
توانمند باشد و احساس مفید بودن داشته باشد، بنده به دانشجو 
ارائه می دهم و گاهی اوقات آن بی رغبتی که به رشــته و کالس 

داشتند، در بسیاری از آنها تغییر پیدا کرده است.
نکته چهارم »احترام« به نظر دانشجو، وقت و عقیده او است، 
به هیچ عنوان نگاه از باال به پایین جوابگو نیست و نه اخالق 
حرفه ای نه اخالق اســالمی حکم می کند که اســتاد به این 
صورت رفتار کند. باید به دانشــجو و نقد و نظراتش احترام 
گذاشت تا دانشجو احساس نکند که محکوم به قبول نظرات 
استاد است، حتی نظرات علمی، همیشه به دانشجویان عنوان 
می کنم اگر اســتاد تمام حرفی می زند به این معنی نیست که 

کاماًل درســت است و اگر نقد و یا نظری دارید به استاد بیان 
کنید که اشــتباه می کند. این موضوع به این خاطر اســت که 
دانشجو احساس کند حق رأی و نظر دارد و محکوم نیست که 
نظرات استاد را قبول کند. مسأله احترام به دانشجو مصداق های 
مختلفی دارد، مثاًل عدم حضور اســتاد در کالس درس، بنده 
همیشــه از قبل با نمایندگان و دانشجویان در ارتباط هستم تا 
اگر مشکلی پیش آمد و نتوانستم در کالس درس حاضر شوم، 

به آنها اطالع دهم.
نکته پایانی »شــهامت گفتن نمی دانم«، امروزه مباحث علمی 
گســترش پیدا کرده و خیلی از دانشجویان پرسشگر شده اند 
و سواالت مختلفی ممکن است پرسیده شود، اینکه ما تصور 

کنیم استاد باید جوابگوی همه سواالت باشد، اشتباه است.
زمانی که دانشجویان سوال می پرسند مواقعی که بتوانم جواب 
قانع کننده و علمی می دهم و اگر احتیاج داشته باشم که بررسی 
کنــم از آنها می خواهم که جلســه آینده جــواب بدهم و یا 
دانشجویان را ارجاع می دهم و می گویم نمی دانم یا درخواست 
می کنم که به دنبال پاسخ بروند و تحقیق کنند. به هر حال اینکه 
به دانشجو گفته شود نمی دانم و یا اطالعی ندارم، دلیل بر کم 

سوادی و یا بی سوادی استاد نیست.
 

 نقش استاد و دانشجو در مدیریت و پیشبرد برنامه ها 
در کالس هایتان چگونه است؟

زمانی کــه کالس ها حضوری بود، برگزاری کالس به صورت 
دانشــجو محور و فعالیت های کالســی نیز بیشتر بوده است 
و االن هم ســعی بر این اســت که این برنامه پیاده شود. به 
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هر حال دانشــجو، جوینده علم اســت و در آینده سیستم به 
سمتی خواهد رفت که عمده مطالب و اداره کالس با دانشجو 
باشــد. بنابراین، بنده چه قبل از شیوع کرونا و چه بعد از آن، 
یک موضوع تحقیق کالسی را به صورت گروهی به دانشجو 
واگذار می کردم و ممکن بود در پایان ترم یک دانشجو چهار 

تا پنج موضوع را تحقیق کرده باشد.
باید گفت این دانشــجو محوری گاهی برای استاد هم مفید 
است و یک ســری مطالب را کسب می کنند که از آن اطالع 
نداشــتند، دانشجو هم ممکن اســت در حین تحقیق و وارد 
شــدن به صنعت با مسأله ای روبه رو شود که مسیر زندگی و 
شغلی اش تغییر پیدا کند. بنابراین، دانشجو محور بودن هم به 
دانشــجو برای یادگیری بهتر و هم به استاد برای بیشتر شدن 

تجارب و دانش کمک می کند.
 

کالس ها  در  دانشجویان  یادگیری  با  رابطه  در   
نحوه  کارگروهی،  کالس،  مدیریت  عمیق،  )یادگیری 

تدریس و..( تجارب و یا نظر خود را ارائه فرمائید.
کارگروهــی که تا اندازه ای در جامعه ما هم کمرنگ اســت، 
دانشــجویان باید آن را از همین محیط دانشــگاه یاد بگیرند، 
به واســطه کارگروهی ممکن است اتفاقاتی برای دانشجویان 
پیش بیاید و یک سری مهارت ها را از یکدیگر کسب کنند. در 
رابطه با یادگیری عمیق، تمامی مسائل را به صورت کاربردی 
به دانشــجویان یاد می دهــم تا اینکه صرفاً تئوری باشــد و 
بــه دلیل اقتضائاتی که این رشــته در ارتباط با صنعت دارد، 
عیناً موضوعات را به صــورت کاربردی مطرح می کنم. یکی 
از موضوعات نمایش فیلم اســت که دانشجویان در کالس 
چندین فیلم می بینند و باعث می شود آن چیزی را که می بیند 
سال ها در ذهنشان ماندگار شــود و دیگر بازدیدهای علمی 
است که بنا بر نظر دانشــجویان فارغ التحصیل، آن بازدیدها 
هم در ایجاد انگیزه و هم در یادگیری خیلی تأثیرگذار بوده و 
همچنین باعث شده تا دیدشان نسبت به رشته و بازارکار باز 

شود و مسیر شغلی خودشان را انتخاب کنند.
بنابراین، بنده ســعی می کنم برای همه کالس ها از همان ابتدا 
واحدهای آزمایشــگاهی بگیرم، با وجــود محدودیت هایی 
کــه برای این کالس هــا وجود دارد، اســتاد باید تالش کند 
محدودیت هــا و موانــع را بردارد به نحوی که دانشــجویان 
کارهای عملیاتی را خوب یاد بگیرند. همچنین در بازدیدهای 
علمی برخی مشکالت برای اســتاد وجود دارد، اما پیشنهاد 
می شود تا برای هر واحد حتماً یک بازدید از جامعه و صنعت 

گذاشته شود، این موضوع کیفیت درس را بسیار باال می برد.

  لطفاً چگونگی وضعیت آموزش و بازدهی استادان و 
دانشجویان را در یکسال اخیر و دوران کرونا توصیف 

کنید.
قطعاً شکی نیست که کیفیت پایین بوده است. در این دوران 
نقش اســتاد خیلی پررنگ است و از اســتادان انرژی زیادی 
گرفته شــد. شاید تصور شــود در کالس های مجازی استاد 
خیلی دچار مشــکل نیست، اما از بنده و دیگر استادان انرژی 
زیادی گرفته شده، شاید دانشجویان هم همینطور باشند. به هر 
حال آموزش به صــورت حضوری قطعاً کیفیت بهتری دارد، 
بسیاری از دانشجویان درکالس های مجازی با محدودیت هایی 
چون نداشــتن کامپیوتر خوب، میکروفون یا وب کم روبه رو 
هستند و نمی توانند ســؤال های خود را مطرح کنند و گاهی 
این محدودیت ها باعث می شود مباحث و پرسش و پاسخ و 
کارهای گروهی، کمرنگ شــود، اما استاد باید وقت بیشتری 

بگذارد تا بر این مشکالت غلبه کند.
بنده تا حد توان ســعی کردم با ارائــه پاورپوینت های متنوع 
بر این مشــکالت غلبه کنم. البته باید یادآور شوم که سیستم 
یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، واقعاً جای تقدیر و تشکر 
دارد و از مدیریت این سامانه و مرکز آموزش های الکترونیکی 
تشکر می کنم، به رغم مشکالتی که در رابطه با سرعت اینترنت 
وجود داشــت، امکاناتی فراهم شــد که منجر به این شد در 
دانشگاه تهران آموزش صدمه نبیند، هرچند کیفیت پایین بود، 

اما خوشبختانه تا حدقابل قبولی آموزش ادامه پیدا کرد.
در کالس های حضوری گاهی اوقات به علت آلودگی هوا، بارش 
برف و برگزاری جلسات، کالس درس تشکیل نمی شود و سیستم 
آموزش مجازی به ما این امکان را می دهد که بتوانیم کالس های 
جبرانی و غیرحضــوری را برگزار کنیم. قطعاً بنده همچنان از 
امکانات آموزش مجازی برای امتحان گرفتن و تکلیف دادن به 
دانشجو اســتفاده خواهم داد، سیستم بسیار کارآمدی است که 
به اســتاد در آموزش کمک می کند. بنابراین، توصیه می کنم به 
همکاران که حتماً بعد از کالس های حضوری از پتانسیل فضای 

آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران هم استفاده کنند.
 

آموزش  موضوع  درباره  دیگری  نکته  اگر  پایان  در   
دانشجویان  برای  پیشنهادی  و  اگر توصیه  یا  و  است 

دارید، بفرمایید.
بــرای اینکه آموزش به اهداف خود برســد و دانشــجویان 
فارغ التحصیلی داشــته باشــیم که نگران بازار کار نباشند و 
متناســب با نیاز صنعت و جامعه توانمند باشند، هم دانشجو 
و هم اســتاد همزمان باید تــالش کنند، اگر یک طرف و یک 
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عنصری از این اجزا همزمان تالش و کمک نکند، قطعاً کیفیت 
آموزشــی ارتقا پیدا نخواهد کرد. دانشجویان باید بدانند که 
دانشگاه برای آنها ایجاد شده و در طی دوران کرونا من عمیقًا 
حس کردم صدا و همهمه دانشــجو، شیطنت های دانشجو و 
جوی که از هیاهوی آنها در محیط دانشگاه اتفاق می افتد واقعًا 
قابل جایگزین نیست و زمانی که حضور دانشجو کمرنگ شد، 
همه ما این را احســاس کردیم و دانشگاه بدون دانشجو معنا 
و مفهوم خود را از دســت می دهد. بنابراین، تمام این سیستم 
برای دانشجو مهیا شده است و شما دانشجویان هستید که باید 
نهایت استفاده را بکنید. اگر استاد نقاط ضعفی را دارد دانشجو 

باید انتقاد کند تا در آینده، کیفیت آموزشی بهبود یابد.
بنده همیشــه به دانشــجویان تأکید می کنم اگر در کالس 
شرکت نکنید و فعالیت نداشته باشید، متضرر خواهید شد. 
این اشــتباه است که بگوییم فالن اســتاد خوب است و به 
این دلیل دانشجو موفق شده است، سهم استاد در موفقیت 
دانشــجو کمتر از خود دانشجو اســت. گاهی دانشجویان 
تصور اشــتباهی دارند و فکر می کنند اگر استاد درس تغییر 
پیدا کند بهتر اســت و باعث موفقیت دانشجو می شود، اما 
آینده شغلی دانشجو و موفقیت او بیشتر بستگی به خودش 
دارد نه اســتاد. عملکردهای دانشجو پس از فارغ التحصیلی 
نشــان دهنده این است که نقش اســتاد کمرنگ تر از نقش 
دانشجو است، استاد می تواند مسیر را به دانشجو نشان دهد 
و آنها را راهنمایی کند، در نهایت اشــخاصی موفق هستند 
که نهایت استفاده را کرده باشند و برای وقتی که می گذارند 

ارزش قائل شوند.

نکته دیگر، اینکه بگوییم این رشته بازار کارش خوب است یا 
فالن رشته بازار کار ندارد، دیگر در جامعه امروزی ما مطرح 
نیست. گاهی دانشجویانی از رشته های فنی یا رشته هایی که 
بازار کار خوبی دارند فارغ التحصیل شده اند، اما می بینیم که یا 
مشغول به کار نیستند یا به کارهایی که در شأن دانشجو نیست 
روی آورده اند، به این دلیل که بازار کار نیســت. تجربه نشان 
داده دانشــجویی که تالش کند و مفاهیم درسی را به صورت 
عملی و کاربردی یاد بگیرد، آن دانشــجو موفق خواهد بود. 
همچنیــن تک بعدی بودن هم نمی تواند خیلی به دانشــجو 

کمک کند و باید وارد فعالیت های جانبی هم شد.
خوشــبختانه دانشــگاه زیرســاخت های مختلفی دارد که 
دانشــجویان در کنار درس و برحسب عالقه می توانند وارد 
موضوعات مختلف و انجمن ها و کانون های فرهنگی شوند و 
وارد این فضا شدن، مسیر زندگی دانشجویان را روشن می کند 
و خیلی از ابهامات و نقاط ضعف ها که به لحاظ ارتباطات و 

توانمندی وجود دارد، مرتفع خواهد شد.
بنابراین، نباید محدود به درس شــد و ارتباطات اجتماعی را 
باید با فعالیت های مختلف گسترش داد. بسیاری از دانشجویان 
به واسطه این فعالیت های جانبی توانسته اند مسیر زندگی خود 
را مشخص کنند. قطعاً تمامی دانشجویانی که فارغ التحصیل 
می شوند، آینده کشور مدیون آنها خواهد بود. اگر در کشوری 
که در آن به علم، فناوری و دســتاوردهای دانش بنیان تأکید 
می شود توجه الزم به این مســائل صورت نگیرد، آن کشور 
پیشرفت نخواهد کرد. امیدوارم که با دلسوزی و تالش موانع 

را برداریم و به پیشرفت کشور کمک کنیم.
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 دکتر مسعود غالمعلی لواسانی، دانشیار دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی و برگزیده هشتمین جشنواره 
آموزش با تأکید بر اینکه باید بر روی تعامل های مسیر آموزش و دوطرفه بودن یادگیری اندیشه کرد، گفت: »به 
تجربه آموخته ام که جریان آموزش یک جریان تعاملی است، یعنی برای آنکه بتوانیم بهترین شکل آموزش را 
داشــته باشیم، باید بر روی تعامل های سازنده بین آموزگار و دانشجو اندیشه کنیم و تصور نکنیم که در مسیر 

آموزش فقط استاد باید یاد بدهد و دانشجویان صرفًا ملزم به یاد گرفتن هستند«.
در ادامه سلســله گفت وگوهای روابط عمومی دانشگاه تهران با برگزیدگان هشتمین جشنواره آموزش، هانیه 
شریفی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات، با دکتر مسعود غالمعلی لواسانی، دانشیار دانشکده روان شناسی 
و علوم تربیتی در خصوص تجارب آموزشی، نحوه مدیریت کالس، یادگیری دانشجویان و تجارب کالس های 

مجازی به گفت وگو پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید:

 لطفاً به عنوان نخستین پرسش بفرمائید تجربه های 
شما از آموزش در دانشگاه، چه مواردی بوده است؟

واقعیت این اســت که این یک ســوال خیلی کلی است و 
تجربه هــا و خاطرات زیــادی به ذهن متبادر می شــود. اما 
می خواهم بگویم که تجربه من در دانشگاه همراه با شیرینی ها 
و بیشتر شیرینی ها و گاهی هم با تلخی ها و دشواری ها همراه 
بوده اســت. چرا که شما در دانشــگاه با بهترین دانشجویان 
کشور سروکار دارید و آنها هم تصویری آرمانی از دانشگاه و 
استادان را در ذهنشان پرورانده اند و شما باید با برنامه ریزی، 
مسئولیت پذیری، آمادگی های قبلی، طرح درسی کاماًل علمی 
و مشخص سرکالس ها حاضر شوید و پاسخگوی نیازهای 
علمی و روان شــناختی دانشجویان باشید. به هر حال من به 
تجربه آموخته ام که جریان آموزش یک جریان تعاملی است، 
یعنی برای آنکه بتوانیم بهترین شکل آموزش را داشته باشیم، 
باید به تعامل های ســازنده بین آموزگار و دانشــجو اندیشه 
بکنیم و تصور نکنیم که در مسیر آموزش فقط ما هستیم که 
باید یاد بدهیم و دانشجویان باید گوش بدهند و یاد بگیرند.

من به تجربه دانســتم، آموختم و همیشــه سعی می کنم این 
موضوع را در زندگی خودم انجام بدهم که مسیر آموزش را 

یک مسیر دو طرفه و تعاملی ببینم و هیچ احساس شرمندگی 
و ناراحتی از اینکه چیزی را ندانم و از دانشجو یاد بگیرم در 
مسیر آموزش نداشته باشم، کما اینکه در این سال ها مواردی 
بوده اســت که به نکته ای آگاهی نداشتم، مطالعه نداشتم یا 
منبعی را ندیده بودم و یکی از دانشجویان آن را معرفی کرده 
است که در مسیر مطالعه من نبوده است، من یاد گرفتم و به 
دانشم افزوده شده است و آن را در کالس هم بیان کردم. حسن 
این کالس ها این بود که داده ها را با هم در میان گذاشــتیم. 
می خواهــم بگویم تجربه ای که داشــتم این بود، باید به این 
تعامل ها در مســیر آموزش و دوطرفه بودن یادگیری اندیشه 
کرد. شاید بهتر است آن الگوهای سنتی یاددهنده- یادگیرنده 
را کنــار بگذاریم و صحبت از مســیر یادگیری یکپارچه از 
دو ســوی این دو قطب ارائــه دهیم و آن ها را یک قطب در 
نظر بگیریم و شــرایطی که در مدارس و دانشگاه هاست را 

به گونه ای دیگر صورت بندی و تعریف کنیم.

 آموخته یا درس گرفته ای در این مسیر داشتید که 
بتواند به استادان جدید کمک کند؟ در واقع توصیه شما 

به استادان تازه وارد در این حوزه چه نکاتی است؟

برگزیده هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه 

دکتر مسعود غالمعلی لواسانی: 

باید بر روی تعامل های مسیر آموزش و دوطرفه بودن 
یادگیری اندیشه کرد

استادان با سبک های یادگیری دانشجویان و چگونگی حضور آنان 
در کالس درس آشنا شوند
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من اگر بخواهم برای اســتادانی که تازه وارد هستند صحبت 
بکنم و تجارب خودم را بــا آن ها در میان بگذارم، می توانم 
ایــن نکته را بگویم که تجربه ای که من داشــتم این اســت 
که دانشــجویانی که وارد دانشگاه می شوند، انتظار باالیی از 
استادانشــان دارند از این جهت که به دانشــی که مدرسش 
هستند تسلط داشته باشــند، خیلی دوست دارند که در کنار 
این دانش تخصصی که استاد دارد، شور و شوق استاد به آن 
حوزه درسی و پژوهشی که دنبال می کند را هم ببینند. بنابراین 
توصیه ام این است که استادان تازه وارد با تمامیت وجودی، 
تمام جنبه های شــور و شــوق عاطفی، جنبه های شناختی، 
استعدادهای شناختی، تجارب شناختی شان و یادگیری های 
قبلی شان در کالس درس حاضر بشوند. اگر روزی احساس 
خســتگی می کردند یا کســالت و ناراحتی داشتند به کالس 
درس نروند، چراکه نداشــتن آن شــور و شــوق مدنظر به 
نظر من بر توانایی ها، اســتعداد و تجارب شناختی آن ها نزد 
دانشــجویان غلبه خواهد کرد. دانشجویان دوست دارند که 
در کالس های درس با اســتادی روبه رو شوند که با تمامیت 
وجودی خودش که در برگیرنــده جنبه های انرژی دهنده و 
انرژی بخش به جنبه های شــناختی اســت )یعنی عواطف و 
شــناخت ها( در کنار هم روبه رو شوند و هر جلسه احساس 
کنند که استاد به گونه ای صحبت می کند و درس می دهد که 

با تمام وجودش گره خورده است.
کمــا اینکه این آموخته من هم حاصل یادگیری از اســتادان 
خودم بوده اســت. من هم شــیفته حضور در کالس درس 
اســتادی بودم که با تمام وجود سر کالس می آمد و نه تنها 

دانــش و توانایی تخصصــی باالی خــود را به رخ کالس 
می کشید، بلکه شور و شــوق و انگیزه اش را به دانشجویان 
نشــان می داد. به بیان دیگر می خواهم این نکته را بگویم که 
آموزگار یا اســتادی که به کالس درس وارد می شود در کنار 
دانش و تجارب علمی و تخصصی که دارد باید هم شیفتگی 
و عشــق خودش را نســبت به موضوع درسی و آموزش را 
نشــان بدهد و هم نسبت به یادگیری و پیشرفت دانشجویان 
این عشــق و عالقه و عاطفه نمود پیدا کنــد و بدون اینکه 
آموزگار و استاد احساس خجالت بکند از اینکه این عواطف 

انسانی و ارزنده خودش را نشان بدهد.
 

 یادگیری در کالس های شما به چه صورت بوده؟ لطفاً 
بفرمائید کالس ها دانشجو محور یا استاد محور برگزار 

می شوند؟
واقعیت این اســت کــه من با آن تقســیم بندی کالس ها به 
دانشــجو محور و استاد محور موافق نیستم، همانطور که در 
گذشــته گفتم به تعامل بین دانشجویان و آموزگار باور دارم 
و معتقدم که یادگیری زمانی شــکل می گیرد که آموزگار هم 
یاد بگیرد و خــودش را در مقامی نبیند که فقط بخواهد یاد 
بدهد و دیگران باید در برابر او به صورت انفعالی بنشــینند. 
بنابراین، من اصاًل کالس هایم نه دانشجو محور است نه استاد 
محور، بلکه براساس این تعامالت شکل می گیرد؛ موضوعی 
را مطرح می کنم، درباره آن موضوع صحبت می کنم، هرچقدر 
دانشجویان بیشــتر صحبت بکنند، استقبال من بیشتر است. 
هرچه ســوال مطرح بکنند، بحث و گفت وگو داشته باشند، 
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استقبال بیشــتری خواهم کرد. هرچه بیشتر خودم یاد بگیرم 
بیشتر آنها را تشویق می کنم تا اینکه بخواهم خودم را در مقام 
یاددهنده صرف ببینم، البته امکان دارد کالسی را هم ترتیب 
بدهم که استاد محور باشد. اما از لحاظ این تعامالت بستگی 
به فضای کالس هم دارد، در بعضی از کالس ها تعامالت و 
یادگیری های من از سوی دانشجویان بیشتر است و در بعضی 
از کالس ها به ناچار شــاید من بیشتر صحبت کنم و بخشی 
از این مســئله هم به ماهیت بحثی که مطرح می شود مربوط 
است. ممکن است در برخی زمینه ها دانشجویان بیشتر مایل 
باشــند که من صحبت هــای خود را ارائه دهــم و آن ها یاد 
بگیرند و در بعضی از کالس ها ممکن اســت ماهیت کالس 
به گونه ای باشد که من مایل باشــم از تجارب دانشجویانم 
برای پیشبرد اهداف درس استفاده بکنم و این موارد بستگی 
به ماهیــت درس و کالس و مقاطع تحصیلی نیز دارد. دوره 
کارشناسی ارشــد و دکتری تا اندازه ای در زمینه این تصمیم 

مؤثر است.

 
 شما برای تحقق هدف یادگیری عمقی از چه شیوه  ها 

و روش هایی استفاده کرده اید؟
برای اینکه دانشــجویان کار گروهــی را یاد بگیرند باید این 
شــرایط برایشان تنظیم شــود. من برای ترویج فعالیت های 
گروهی گاهی در ارائه های دانشــجویان ایــن کار را انجام 
داده ام. گروه هایی کوچک ۲تا3 نفری تشــکیل داده شــده و 
دانشــجویان در ایــن قالب روی بخشــی از درس یا پروژه 
کار کردند و آن را در یک فعالیت گروهی به ثمر رســاندند. 
به عنوان یک الگو هم اگر شما به مقاله های چاپ شده من که 
ناشی از کارهای پژوهشی است نگاه بکنید، می بینید از تعداد 
مقاله های متعددی که من در این ســال ها به چاپ رســاندم 
شــاید 3 یا 4 مقاله تک اسم باشد و بقیه مقاله ها ۲و3 یا حتی 

5و6 اســم را در کنار خودش دارد و من همیشه با افتخار از 
این کارهای پژوهشی در کالس های درس صحبت کردم، با 
افتخار از اینکه یک کارگروهی و مشــترک است و اینکه چه 
طور ما در جریان این پژوهش و کار تحقیقی در کنار یکدیگر 
برای رسیدن به این اهداف کار را دنبال کردیم یا نقش من در 
این پژوهش چه بوده اســت، نقش دیگری چه بوده است و 
چه بحث ها و گفت وگوهایی پیش آمده، همه اینها را با شوق 
و افتخار در کالس هــای درس بازگو می کنم و به دنبال این 
هستم که شور و شــوقی را در دانشجویان برای پژوهش و 

آموزش در کنار همدیگر پدید بیاورم.
 

 لطفاً بفرمایید چگونه کار گروهی را به دانشجویان 
یاد داده اید؟

من بر این باور هســتم که در کالس درس و ســاعت های 
محدود برگزاری کالس های دانشــگاه امکان شــکل گیری 
یادگیری عمقی و ژرف وجود ندارد. بدون شــک ما فقط در 
کالس ها می توانیم کلیدها، نشــانه ها و حیطۀ موضوع درس 
را با دانشــجویان در میان بگذاریــم و اگر بخواهد یادگیری 
ژرف در مورد آن موضوعات شکل بگیرد مستلزم فعالیت ها 
و تالش های بیشــتری در بیرون از کالس است. برای همین 
کار در بســیاری از موارد من از دانشــجویان می خواهم که 
درباره موضوع در بیرون از کالس مطالعه، جست وجوگری 
و صورت بندی بکنند و حتَــی درباره آن موضوع ارائه ای را 
تــدارک ببینــد و آن را در کالس درس مطرح کنند. در این 
مدت بازخوردهای مثبتی هم از دانشــجویان داشته ام، یعنی 
مواردی بوده اســت که دانشجویان نزد من آمده اند و گفتند 
چه کار خوبی بود که شــما از ما خواستید تا برویم و در این 
زمینــه خودمان کار و صورت بندی بکنیم و این باعث شــد 
کــه خیلی از نکاتی را که ما بــه آن آگاه و واقف نبودیم در 
این جستجوگری ها یاد بگیریم و به قولی ملکه ذهنمان شده 
است. به عبارت دیگر همیشه به دانشجویان می گویم که برای 
اینکه یادگیری ژرف شــکل بگیرید باید خودتان را در مقام 
یک جســتجوگر و پژوهشگر ببینید به عنوان پژوهشگری که 
سؤالی دارد و در صدد یافتن پاسخ برای سؤال های خود است 
وارد صحنه شوید. به نظرم می آید زمانی که دانشجو به عنوان 
پژوهشــگر روی یک موضوع متمرکز می شود، بیشتر از هر 
جــای دیگری می تواند زوایای پنهان موضوع را فرا بگیرد و 

یک یادگیری ژرف و عمقی را رقم بزند.
 

 آیا تا کنون اشتباهی داشته اید که بخواهید به دیگر 

من بر این باور هستم که در کالس 
درس و ساعت های محدود برگزاری 

کالس های دانشگاه امکان شکل گیری 
یادگیری عمقی و ژرف وجود ندارد
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استادان توصیه کنید تا این کار را انجام ندهند؟
البته من اشــتباه های زیادی داشــتم و نخست باید به خودم 
پیشنهاد و توصیه کنم که این اشتباه را انجام ندهم. برای نمونه 
یک بار در کالس درسی با دانشجویان بودم و دوست داشتم 
که خود دانشجویان به من توجه کنند به صحبت هایی که در 
کالس درس هســت و به ویژه زمانی که من صحبت می کنم 
همه آن ها به من نگاه کنند و به صحبت های من توجه کنند. 
این میلی بود که در آن کالس در من وجود داشــت و یکی 
از دانشجویان در این کالس بیشتر به موبایلش توجه می کرد 
و زمانی کــه گفتگوهایی بود، ایــن موبایل و روی میز بود و 
با آن کار می کرد، چند بار می خواســتم به این دانشجو تذکر 
بدهم و هر بار با شــرکت او در بحث های کالس از این کار 
خودداری می کردم و جلوی خودم رو می گرفتم، چون هم با 
موبایل کار می کرد هم اینکه در بحث های کالســی فعال بود 
و به نظر می رسید که حضور ذهن دارد. در یکی از کالس ها 
که موضوع درس برای من خیلی مهم بود بود و من با شــور 
و شــوق و هیجان صحبت می کردم این انتظار را در من زیاد 
شد که دانشجویان به بحث های من توجه کنه و لحظه ای که 
نگاه کردم و دیدم که سر او در موبایل است، به یک باره دیگر 
هیجانی شدم و به او تذکر دادم که فالنی دیگر به موبایل نگاه 
نکن و به صحبت های من توجه کن و دیدم آن دانشجو بسیار 
متأثر شد، به گونه ای که حتی از چشمانش اشک جاری شد و 
نتوانست حضور در کالس را تاب بیاورد و لحظاتی از کالس 
بیرون رفت و به خاطر این تذکری که گرفته بود ناراحت شد، 
بعد از اینکه برگشــت به او گفتم که من قصد ناراحت کردن 

تو را نداشتم و بحث کالسی ما خیلی مهم بود به این خاطر 
دوســت داشتم که شــما توجه و در بحث ما حضور داشته 
باشــید. ایشان بعد موبایلش را به من نشان داد و گفت استاد 
ببیند من در همه بحث هایی که شما انجام بدید به این شکل 
یاد می گیرم که هر کدام از موضوعات را اول جســت وجو 
می کنــم و نظریه های موجود و دانش مرتبط با آن را می بینم 
و به طور کلی شــکل شــرکت من در کالس های درسی به 
این صورت است، یعنی من به هیچ وجه بی اطالع و بی توجه 
به موضوعات و بحث هایی کــه در این کالس در تمام این 
مدت بوده، نبوده ام بلکه هر موضوعی که مطرح شده چه از 
جانب شــما چه از جانب دانشجویان و هر سؤالی که مطرح 
شــده بالفاصله من آن را در شبکه جست وجو می کردم که 
ببینم دیدگاه های موجود درباره نظریه یا درباره موضوع چه 

مواردی هستند تا بتوانم حضور فعال تری داشته باشم.
من احســاس کردم که به رغم اینکه کم و بیش می دانستم او 
مشــغول این کار اســت، چرا باید در میان بحث به او تذکر 
بدهم و ســبب آزردگی خاطر دانشــجویی بشوم که با تمام 
انگیزه و شور و شوقش، البته با سبک خودش، در این کالس 
شــرکت می کند. می خواهم بگویم ما گاهی اوقات داوری یا 
قضاوتی روی رفتار دانشجویان یا دیگران انجام می دهیم از 
موضع و نظر خودمان اســت در حالی که اگر درک درست و 
روشنی داشته باشیم در بســیاری از این موارد ممکن است 
که داوری های ما درســت نباشــد. بنابراین، من اگر بخواهم 
پیشنهادی به اســتادان دیگر داشته باشم، پیشنهاد می کنم که 
استادان با سبک های یادگیری دانشجویان و چگونگی حضور 
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دانشــجویان در کالس درس آشنا باشند. دانشجویی ممکن 
است که سبک یادگیری تصویری داشته باشد، ممکن است 
که سبک یادگیری اش مشاهده کردن باشد، دانشجویی برای 
اینکه یاد بگیرد باید موضوع کالس درس را ببیند و بنویسد 
تا یاد بگیرد، ولی یک دانشــجویی ممکن است فرمول ها و 
موضوعات درسی و ســاخت دستوری که در کالس درس 
وجود دارد را اگر بنویســد یادگیری اش مختل بشود و نیاز 
باشد که فقط نگاه کند و با نگاه کردن ممکن است یادگیری 

بهتری داشته باشد.
توصیه و پیشــنهاد من این اســت که ما به این ســبک های 
یادگیری دانشــجویان توجه کنیم، احتــرام بگذاریم و اجازه 
بدهیم که هر دانشــجویی با همان سبکی که دوست دارد در 
کالس درس ما حضور داشــته باشــد تا زمانی که این سبک 
سبب اختالل کالس درس نشود و به یادگیری بهتر دانشجو 

کمک می کند با او همراه و سازگار باشیم.

 
 شما چقدر از ابزارهای کمکی برای آموزش مطالب 
استفاده می کنید؟ به بیان دیگر چه میزان به استفاده 

از ابزارهای تکنولوژی و کمک آموزشی اعتقاد دارید؟
واقعیت این اســت کــه من در اســتفاده از ابزارهای کمک 
آموزشی در طیفی از کم تا زیاد در کالس های درس روبه رو 
هستم، به عبارت دیگر از ســال های گذشته تا کنون ممکن 
اســت که در برخی از کالس ها تنهــا ابزار من تخته کالس 
بوده باشــد، ولی در برخی از کالس ها در کنار اســتفاده از 
تختــه از نمایش اســالید و اســتفاده از پاورپوینت یا فیلم 
اســتفاده کرده ام. در برخی از کالس ها که به ویژه دانشجویان 
ارائه دارند، همه گزارش ها و ارائه های آن ها همراه با نمایش 
اسالید و پاورپوینت باشد و معموالً دانشجویان با استفاده از 
این وســایل ارائه کالسی شان را انجام می دهند. در بعضی از 

کالس هایی که موضوع بحث تحلیل های آماری است، تمام 
کالس با استفاده از نرم افزار و رایانه پیش می رود. به عبارت 
دیگر، در این کالس ها دانشجویان از همان جلسه اول و دوم 
باید با لپ تاپ ســر کالس بیایند و بدون این ابزارها امکان 

برگزاری کالس میسر نیست.
به فرض اگر روزی باشــد که ما نتوانیم از این دستگاه ها در 
محیط دانشگاه اســتفاده کنیم، به ناچار باید کالس درس را 
تعطیل کنیم. در شرایط کنونی نیز شما می بینید که به طور کلی 
استادان و دانشجویان، بدون استفاده از این ابزارها و سامانه ها 
امــکان اجرای کالس درس را ندارنــد. من هم از زمانی که 
بحران کرونا شروع شد، از برنامه هایی مثل واتس اپ و تلگرام 
و مانند آن ها برای تعامل با دانشــجویان اســتفاده کردم و از 
زمان شکل گیری سامانه ایلرن هم کم و بیش آن را یاد گرفتم. 
شاید در نیم سال اولی که بحران کرونا شروع شده بود کمتر و 
آشنایی من آنقدر وسیع نبود که بتوانم آن تعداد کالس درس 
را به صورت کامل آنجا برگزار کنم و زمانی از ترم گذشته بود، 
یعنی اســفندماه که شروع بحران بود تا حدود اردیبهشت ماه 
این آشنایی طول کشید و وارد صحنه شدم و از همین جهت 
هم نسبت به یادگیری دانشجویان حس خوبی نداشتم. اما از 
نیم سال بعد از همان شروع ترم با سامانه ایلرن و برنامه های 
دیگر این تعامالت را با دانشــجویان برقرار کردم و بازتاب 
خوبی هم داشت. دانشجویان توانستند یادگیری های خوبی 

را از خالل همین تعامالت از راه دور داشته باشند.
در نهایت می خواهم بگویم که من به اســتفاده از این ابزارها 
باور دارم و به نظرم می رســد که اســتفاده از این ابزارها نه 
تنها به یادگیری و شــناخت های بهتری در دانشجویان منجر 
خواهد شد، بلکه به لحاظ انگیزشی و شور و شوق هم مؤثر 
اســت. کما اینکه در کالس های درسی که پیشتر به آن اشاره 
کردم و موضوع بحث تحلیل های آماری است، شور و شوق 
به مباحث آماری را در دانشــجویانی که پیش از این انگیزه 
چندانی نداشــتند، اما االن می بینم که چقدر احساس خوبی 
دارند. گاهی در برخی از این کالس ها با اینکه جلســات ما 
به صورت رسمی تمام شده و به پایان ترم رسیدیم، دانشجویان 
اصرار می کنند که اگر می شود کالس هایی را به صورت اضافه 
داشته باشــیم که بتوانند بحث های بیشتری را دنبال کنند و 

فراتر از نیم سال و طول ترم یاد بگیرند.
 

تعریف  از کالس هایتان  یک خاطره  لطفاً  پایان  در   
بفرمائید.

خاطره ها خیلی زیاد هستند اما اگر بخواهم یکی از خاطرات 

اجازه بدهیم که هر دانشجویی با همان 
سبکی که دوست دارد در کالس درس 
ما حضور داشته باشد تا زمانی که این 

سبک سبب اختالل کالس درس نشود 
و به یادگیری بهتر دانشجو کمک 
می کند با او همراه و سازگار باشیم
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اخیر را بگویم این اســت که با آمدن کرونا و شروع بحران 
کرونا کالس های درس ما دیگر به شــکل حضوری برگزار 
نشد. من هم در سال پیش، یعنی در نیم سال اول سال ۱399، 
برگزاری کالس هایم را با ســامانه ایلرن دنبال کردم، با این 
حال دســتگاهی که من در دانشــکده داشتم و کالس هایم 
را در آنجا برگزار می  کردم وبکم نداشــت و کالس هایم را 
به صورت صوتی و نمایش اســالید یا فیلم در سامانه ایلرن 
دنبال می کــردم به بیان دیگر تعامالت من با دانشــجویان 
تصویری نبود و البته گاهی دانشــجویان اگر می خواســتند 
ارائه ای داشــته باشــند یا صحبت بکنند می توانستند وبکم 
خودشــان را فعال بکنند و کالس تصویر آن ها را داشــته 
باشــد، اما از جانب من تصویری نبود. گاهی دانشــجویان 
صحبت می کردند که شــما هم تصویرتان را بگذارید و من 
هم می گفتم که این امکان را نــدارم. کمی هم نگران بودم 
اگر تصویر هم اضافه شــود شاید در تعامل ما مشکالتی یا 
ُکندی هــا و اختالالتی پیش بیاید و به آن ها می گفتم فعاًل با 
همین شرایط کار را دنبال می کنیم. به هر حال در میانه های 
نیم سال من توانستم رایانه ای را فراهم بکنم که امکان وبکم 
هم داشــته باشد و به دانشجویان کالسی گفتم که از این به 
بعد می توانم وبکم را فعال بکنم و تصویر من را هم داشــته 
باشید. یکی از دانشجویان بالفاصله پاسخ داد و گفت استاد 
ما در تمام این مدت با نمایش های اســالید که در ارتباط با 
موضوعات درســی بود و صدای شما یاد گرفتیم و ارتباط 
برقرار کردیم خواهش می کنم که شــما وبکم را فعال نکنید 
و ما از شــما تصویری نداشته باشــیم و اجازه بدهید که ما 

با همین صدای شما که آموخته می شویم کالس ها را دنبال 
کنیم.

من در آن لحظه واقعاً احساس کردم که این مسئله به سبک های 
یادگیری دانشــجویان و شــرایط کنونی هم برمی گردد، به 
عبارت دیگر چون از ابتدای نیم ســال دانشــجویان آموخته 
شــده بودند که تصویری از من نداشته باشند و تمرکز روی 
صدای من و نمایش اســالیدها داشته باشند به نظر می رسید 
که اگر بخواهیم این ســبک را تغییــر بدهیم و تنوعی در آن 
ایجاد بکنیم و تصویر هم همراه بشــود چه بســا تصویر من 
باعث بشود تمرکزی که دانشــجویان بر موضوعات درسی 
دارند گسســته بشــود. به همین دلیل من هم از این پیشنهاد 
استقبال کردم و اتفاقاً تا پایان ترم بدون اینکه هیچ تصویری 
از من باشــد و از طریق نمایش اســالیدها و صدا توانستم 
تعامل خوبی با دانشجویان داشته باشم و بازخوردهایی که از 
کالس های درس داشتم به رغم نبود تصویر برای دانشجویان 
همه این کالس ها همراه با یادگیری و تعامل های آموزشــی 
خوبی بود و به نظر می رســید که صــدا، هم صدای من هم 
صدای دانشــجویان، می توانســت خأل تصویر را پر بکند و 
یکی از دانشجویان در پایان کالس ها وقتی درباره این شرایط 
صحبت می کردیم جمله جالبی گفت: این صدایی که بین ما 
اســت، این صدا ماندگار است و تنها صدا است که می ماند. 
به نظر من از لحاظ روان شناسی هم خیلی بی ربط نیست. به 
عبارت دیگر صدایی که برای گسترش علم و دانش از جانب 
آموزگار و دانشجو بیرون می آید، ماندنی است و هیچ نیرویی 

نمی تواند این صدا را خاموش بکند.
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طرح های دانش بنیان حوزه هوایی، فضایی، خودرو، ریلی و ســنجش از دور با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در محل نمایشــگاه بین المللی تهران رونمایی شــد، که از میان دوازده طرح برتر، سه طرح از 
جمله »نرم افزار سریع و آنالین محاسبه شدت و مقدار شوری خاک در هر نقطه از کشور با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای«، توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطالعات مکانی پردیس دانشکده های فنی به 

سرانجام رسیده است.
پس از رونمایی این نرم افزار، هدیه میرزایی در گفت وگویی با دکتر مهدی حسنلو، دانشیار دانشکده مهندسی 
نقشه برداری و اطالعات مکانی پردیس دانشکده های فنی و مجری طرح، به معرفی این دستاورد پرداخته است.

دکتر حســنلو، دانشــیار دانشکده مهندســی نقشه برداری 
و اطالعــات مکانی در ابتــدای این گفت وگــو به تبیین 
ضرورت های انجــام این طرح پرداخــت و گفت: »رفع 
مشکالت مختلف بخش های کشاورزی و مدیریت سرزمین 
همچون کم آبی، تخریب خاک، سیالب، طوفان های گرد و 
غبار و کاهش محصوالت کشــاورزی از اهداف این طرح 
بوده است. همچنین در حال حاضر نیاز به اطالعات دقیق ، 
بــه روز و زمین مرجع برای مدیران، کشــاورزان، کاربران 
زمین، تصمیم ســازان و تصمیم گیران کاماًل آشکار است و 
برداشت بی رویه آب های زیرزمینی و شورزایی این آب ها 
در مناطق قابل کشت، انجام و تحقق این طرح را ضروری 

کرده است«.
وی افزود: »نقشه های خاک شناسی موجود در کشور غالبًا 
با مقیاس پایین و در بهترین حالت ۱:5۰۰۰۰ تهیه شده اند. 
به روز نبــودن، کوچکی مقیاس و نــوع اطالعاتی که این 
نقشــه ها ارائه می دهند متناســب با برنامه ریزی استفاده از 
اراضی کشــاورزی در سطوح محلی و ناحیه ای نمی باشد. 
باید گفت با توجه به دینامیک بودن پدیده شــوری خاک 
و تغییــرات این پدیده به واســطه بــارش، تغییر اقلیم و 

برداشــت بی رویه آب های زیرزمینی باعث شــده است، 
کار به روزرســانی و تولید این نقشــه ها بــه دالیل فنی و 
مالی برای بیشتر اســتان های درگیر در کشور تهیه نشود. 
بنابراین، توســعه روش هایی به منظــور تعیین ویژگی های 
خاک در مقیاس محلی، منطقــه ای و جهانی با بهره گیری 
از علوم و روش های متعــدد از جمله تصاویر ماهواره ای 

بسیار حائز اهمیت است«.
مجری طرح در ادامه ســخنان خود، سری زمانی تصاویر 
ماهــواره ای با توان هــای تفکیک زمانــی و مکانی مانند 
Sentinel، اطالعات نمونه برداری شده  تصاویر خانواده 
میدانی مختلف خاک، نقشــه ها و اطالعات خاک شناســی 
موجود و داده های مشــاهداتی همزمان بــا گذر ماهواره 
شامل مشــخصات پوشــش زمین و ویژگی های فیزیکی 
و شــیمیایی خاک را از داده هــای ورودی نرم افزار پایش 
پارامتر شوری سطح خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

برشمرد.
به گفته دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطالعات 
مکانــی، این طرح با همکاری پردیس دانشــکده های فنی 
دانشگاه تهران، ســتاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و 

به بهانه رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه تهران

دکتر مهدی حسنلو: 

»نرم افزار محاسبه شدت و مقدار شوری خاک با استفاده 
از تصاویر ماهواره ای« می تواند کارکردی برابر 

با نقشه های ۱:۲۰۰۰۰ در هر مکان و زمان تولید کند
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حمل و نقل پیشــرفته و شــرکت مهندسین مشاور عمران 
عصر سپید صورت گرفته است.

دکتر حســنلو با اشــاره به رویکردهای فنی این نرم افزار 
تصریــح کرد: »گــردآوری و تجزیــه و تحلیل اطالعات 
و داده هــای مکانــی و غیرمکانی موجــود در خصوص 
ویژگی های خاک منطقه، عملیات میدانی شــامل تشــریح 
نقاط مشــاهداتی و محدوده آنها بــا نمونه برداری خاک، 
انجام تجزیه های آزمایشــگاهی نمونه های خاک، بررسی 
و کنترل کیفیت نقشــه های رقومی تولید شــده توســط 
روش های مختلف و تهیه نقشــه های نهایی رقومی شوری 
خاک و تهیه دســتورالعمل به روزرســانی آنهــا از جمله 

رویکردهای فنی اتخاذ شده در این نرم افزار است«.
مجری طــرح همچنین تهیه تصاویر ماهــواره ای همزمان 
بــا داده برداری هــای میدانی و اعمال روش هــای تلفیقی 
پردازش داده های ماهواره ای، داده کاوی، ژئواستاتیستیک و 
هوش مصنوعی جهت مدل سازی و استخراج خصوصیات 
مختلف خاک و تهیه نقشــه های رقومی شــوری خاک و 
اتصال و اخــذ تصاویر به صورت آنالین از ســامانه های 
GEE و پردازش سریع و تولید نقشه های شوری خاک را 

از دیگر رویکردهای فنی این نرم افزار دانست.
 دانشــیار دانشــکده مهندسی نقشــه برداری و اطالعات 
مکانی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن تشــریح 
دســتاوردهای طرح گفــت: »با اجرای این طــرح، تولید 
نقشه های رقومی شوری خاک به صورت دوره ای و بدون 
نیاز به حضور فیزیکی و برداشــت داده های میدانی در هر 

زمان و مکان و ایجاد زیرســاخت مبتنی بر سنجش از دور 
برای تهیه نقشه های رقومی شــوری خاک برای مناطق با 
دسترسی محدود در شرایط مشابه با سرعت زیاد و هزینه 

کم امکان پذیر خواهد شد«.
وی اظهار کرد: »تولید نقشــه های رقومی شوری خاک با 
مقیــاس ۱:۲۰۰۰۰ و طبقه بندی اراضی، تولید نقشــه های 
موضوعی حاوی میزان شوری و رطوبت خاک و شناسایی 
قابلیت ها و محدودیت هــای منابع خاک در مقیاس محلی 
بــرای تولید محصوالت کشــاورزی و نیــز ایجاد امکان 
استفاده از توان شــرکت های دانش بنیان به منظور دستیابی 
به دانــش فنی تولید ابزار و ادوات ســنجش از دور برای 
تسهیل و افزایش ســرعت انجام مطالعات خاک شناسی را 

می توان از دیگر دستاوردهای این طرح عنوان کرد«.
دکتر حســنلو در پایان با بیان اینکه مدت زمان انجام این 
طرح شــانزده ماه بوده است، خاطرنشــان کرد: »نرم افزار 
ســریع و آنالین محاســبه شــدت و مقدار شوری خاک 
در هر نقطه از کشــور با اســتفاده از تصاویر ماهواره ای، 
در حوزه هــای مختلفــی کاربــرد دارد و کاربران حقوقی 
)ســازمان ها و ارگان هــای دولتی( ماننــد وزارت جهاد 
کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، وزارت نیرو و 
ســازمان محیط زیست و همچنین کاربران حقیقی همچون 
اقتصــادی، مدیران سیســتم های  بنگاه های  کشــاورزان، 
کشــاورزی، محققان و کارشناسان، برنامه ریزان برنامه های 
توســعه ای اعم از کشاورزی و غیر کشــاورزی از جمله 

مهم ترین کاربران اطالعات تولید شده خواهند بود«.
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میران رستم رحیم متولد خانقین عراق، پس از سال ها زندگی و تحصیل در اروپا به عراق بازگشته و دانش آموخته 
کارشــناس حقوق از دانشگاه بغداد است. در ســال ۱3۹۷ در مقطع کارشناسی ارشد حقوق از پردیس البرز 
دانشگاه تهران پذیرش گرفت و در سال ۱3۹۹ نیز توانست با موفقیت و با کسب نمره عالی از دانشگاه تهران 
در رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته شود. آنچه در پی می آید حاصل گفت وگوی صغری 

داوری فرد با وی درباره تجارب زندگی و تحصیل در ایران است. 

وی در آغاز این گفت وگو درباره آشــنایی خود با دانشگاه 
تهران و دالیل انتخاب دانشــگاه تهــران و ایران برای ادامه 
تحصیــل گفت: »وقتی در ســوئد زندگی می کردم بیشــتر 
دوستان من ایرانی بودند و از همان زمان من به زبان فارسی 
و فرهنگ ایرانی عالقه مند شــدم و زمانی که در دانشــگاه 
»موالردن« تحصیل می کردم زبان فارســی را به عنوان زبان 
مورد عالقه انتخاب کردم و توانســتم زبان فارســی را به 
خوبی یاد بگیرم. پس از بازگشــت به عراق و اخذ مدرک 
کارشناسی از دانشگاه بغداد، توانستم برای ادامه تحصیل از 
دانشگاه های ســوئد پذیرش بگیرم، اما عشق و عالقه ام به 
ایران و فرهنگ ایرانی و زبان فارســی باعث شد تا ایران را 

برای ادامه تحصیل انتخاب کنم«.
وی با بیان اینکه ســطح علمی و رتبه دانشگاه تهران یکی 
دیگــر از دالیل وی برای تحصیل در دانشــگاه تهران بوده 
اســت، گفت: »برادرزاده ام در ایــران تحصیل می کرد و به 
من پیشــنهاد کرد تا در دانشــگاه های ایران تحصیل کنم و 
من وقتی درباره دانشــگاه تهران در اینترنت جستجو کردم 
دیدم رتبه علمی دانشــگاه تهران در ایران و منطقه باالست، 
بنابرایــن برای تحصیل در دانشــگاه تهــران اقدام کردم و 
توانستم در ســال ۱39۷ در رشته حقوق از دانشگاه تهران 

پذیرش بگیرم«.
وی که در مقطع کارشناسی ارشد در پردیس البرز تحصیل 

کرده اســت از اینکه دانشگاه تهران و رشته حقوق را برای 
تحصیل انتخاب کرده اظهار رضایت می کند و ادامه می دهد 
که رفتار اســتادان و تمام پرسنلی که در مدت تحصیلم در 
دانشگاه تهران با آنها برخورد داشتم بسیار عالی بود و همه 
در مسیری که در دانشگاه داشتم بسیار کمکم کردند و باید 
بگویم من دانشــجوی بسیار خوش شانسی بودم که استادان 
و کارکنان دانشــگاه تهران همراهی بســیار خوبی با من در 

طول تحصیل داشتند.

اطالعات علمی استادان دانشگاه تهران به روز است
میران رحیم ســطح علمی اســتادان دانشــگاه تهران را در 
مقایسه با هیأت علمی دانشگاه های دیگر بسیار عالی عنوان 
کرد و گفت: »استادان دانشگاه تهران خود را همواره به روز 
می کنند و با منابع و مجامع علمی مهم دنیا در ارتباطند و من 
در طول تحصیلم در دانشگاه تهران شاهد بودم که استادان 
همیشــه در حال پژوهش و نگارش مقاله هســتند و دچار 
ســکون و رکود نیســتند و همواره به دنبال انجام کارهای 

جدید علمی هستند«.
وی با قدردانی از تمام اســتادان خــود در دوران تحصیل 
در دانشــگاه تهران گفت: »نکته جالب دیگر اینکه استادان 
دانشــگاه تهران خیلی پذیرای نظرات دانشجویان هستند و 
اجازه می دهند دانشــجویان آزادانه بــه بیان نظرات علمی 

تجارب زیسته دانشجویان بین المللی 

میران رستم رحیم:

پویایی علمی و آموزشی دانشگاه تهران در سطح 
دانشگاه های اروپایی است

متأسفانه تصویر درستی از کشورهای خاورمیانه در رسانه های غربی ارائه نمی شود
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خود بپردازند حتی اگر نظرشــان مخالف نظر استاد باشد و 
اگر دانشــجویی نظر درستی داشته باشد استادان بدون هیچ 

تعصبی نظرات درست دانشجویان را می پذیرند«.
وی که تجربه ســال ها زندگی و تحصیل در سوئد را دارد 
می گوید که این پذیرش نظرات دانشجو توسط استادان در 
دانشــگاه تهران حس نزدیکی به فضای دانشگاهی سوئد را 
به من می داد و حســی که در سوئد داشتم اینجا نیز همین 
گونه بود و البته روابط اینجا بســیار دوســتانه و صمیمی تر 

بود«.
این دانش آموخته رشــته حقوق دانشــگاه تهران در پاسخ 
به این پرســش کــه با توجه به تجربه تحصیل در ســوئد، 
اســتانداردهای آموزشــی و پژوهشی دانشــگاه تهران را 
در مقایســه با دانشگاه های ســوئد چگونه ارزیابی می کند، 
گفت: »البته تفاوت های بین دانشــگاه های اروپایی و منطقه 
خاورمیانه وجــود دارد، اما باید این نکتــه را بیان کنم که 
استادان دانشگاه تهران در مقایســه با استادان دانشگاه های 
سوئد از لحاظ انتقال مفاهیم دروس و انتقال موضوع بسیار 
بهتر از دانشــگاه های سوئد هستند و بار زیادی روی دوش 

استادان در بخش های آموزشی است«.

استادان دانشگاه تهران دانشجو را به انجام کار علمی 
و نو ترغیب می کنند

وی با ابراز خرســندی از تحصیل در دانشگاه تهران، گفت: 
»استادان و کارکنانی که در بخش های مرتبط با دانشجویان 
خارجی فعالیت می کنند آینه های دانشــگاه تهران هستند و 

باید بهترین تصویر را از دانشــگاه تهران انعکاس بدهند و 
کارکنانی در این بخش هــا فعالیت کنند که تعامل بهتری با 

دانشجویان خارجی داشته باشند«.
میران رحیم که موفق شــد با نمره عالــی از پایان نامه خود 
با عنوان »همه پرسی اســتقالل در حقوق بین الملل: مطالعه 
موردی، همه پرســی در اقلیم کردســتان عراق« دفاع کند، 
بــا قدردانی از دکتر وکیل، اســتاد راهنمای پایان نامه خود، 
درباره فعالیت های پژوهشی در دانشگاه تهران گفت: »تولید 
مقاالت علمی در دانشگاه تهران بسیار خوب است و من در 
دانشــگاه تهران مقاله نویسی علمی را آموختم و باید بگویم 
اینجا در دانشــگاه تهران استادان دانشــجویان را به انجام 
کارهــای علمی و نو ترغیب می کنند در حالی که تجربه من 
در دانشــگاه عراق این بود که استادان کارهای پژوهشی و 

تولیدات علمی زیادی ندارند«.
میران رحیم که بســیار عالقه مند اســت در مقطع دکترا در 
دانشــگاه تهران ادامه تحصیل بدهد امیدوار است بتواند با 
اســتفاده از بورس تحصیلی دانشگاه در این مقطع استفاده 

کند.

فرهنگ  انتقال  برای  خود  ظرفیت  از  تهران  دانشگاه 
ایرانی به دانشجویان خارجی استفاده کند

میران رحیم در ادامه این گفت وگو به تأثیرات مثبت روابط 
دانشگاهی و انتقال فرهنگی گفت: »دانشگاه تهران ظرفیت ها 
و امکانات بســیار خوبی دارد و باید از این ظرفیت ها برای 
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تعامل بیشــتر با دانشجویان خارجی اســتفاده کند تا بتواند 
فرهنــگ ایرانی را خارج از قالب درســی و در جلســات 
دوستانه و صمیمی به دانشجویان خارجی منتقل کند تا این 
دانشــجویان در بازگشت به کشورهای خود سفیر فرهنگی 

ایران و دانشگاه تهران باشند«.
دانشــجوی عراقی دانشگاه تهران در ادامه سخنان با اشاره 
به اینکه متأسفانه تصویری که از کشورهای خاورمیانه در 
رســانه های غربی ارائه می شود تصویر منفی است، گفت: 
»قبل از آمدنم بــه ایران تصویری که از ایران در ذهن من 
شــکل گرفته بود تصویری منفی بود بــه گونه ای که مرا 
بــرای انتخاب ایران برای تحصیــل دچار تردید و دودلی 
می کرد اما عالقــه من به فرهنگ ایرانی بر این تردید غلبه 
کرد و تصمیم گرفتم تحت هر شــرایطی برای تحصیل به 

ایران بیام«.
وی درباره مزیــت تحصیل در ایران و دانشــگاه تهران 
گفــت: »از نظر شــخصی آمدنم به ایران باعث شــد تا 
تصــورات قبلی ام نســبت به فضای ایران بــه طور کلی 
تغییر کند، چرا کــه تصویری که از ایران در بیرون ارائه 
شده اســت یک فضای بسیار بسته است و من با انتخاب 
دانشــگاه تهران برای تحصیل تمام این تردیدهایم از بین 
رفــت و متوجه شــدم آنچه از ایــران در بیرون از ایران 
ارائه می شــود با واقعیت های جامعه ایران بسیار متفاوت 
اســت و مزیت دیگر تحصیل در ایران هم کسب تجربه 
و تحصیل در کنار اســتادان و دانشجویان بسیار با اخالق 

و صمیمی دانشــگاه تهران بود که قطعًا برای تمام زندگی 
با من خواهد بود«..

زبان فارسی مثل نت موسیقی است
وی که عاشــق زبان فارسی اســت، زبان فارسی را به نت 
موســیقی تشــبیه کرده و می گوید: من وقتی با یک فارسی 
زبان ســخن می گویم گویی نت موسیقی در گوشم نواخته 
می شود و دلیل عشق و عالقه ام به شعر فارسی عمقی است 
که شعر فارسی دارد و از سطحی نگری و ماندن در معناهای 
ظاهــری به دور ا و دارای الیه های عمیق و پنهان معنایی و 

عرفانی است.
میــران رحیم در ادامه ســخنان خــود از آگاهی عمومی و 
ســازگاری جامعــه ایرانی با مظاهر مدرنیته در مقایســه با 
کشــورهای منطقه به عنوان وجه بارز مردم ایران یاد کرد و 
گفت: ایران دارای فرهنگ بســیار غنی است و این پشتوانه 
فرهنگی به زبان، موسیقی و شعر ایرانی غنا بخشیده است.

میران رحیم در پایان ایــن گفت وگو با بیان اینکه امیدوار 
اســت برای تحصیــل در مقطع دکترا به دانشــگاه تهران 
بازگردد، گفت: »احســاس من نســبت به ایــران در دو 
ســال زندگی و تحصیل در ایران و دانشگاه تهران با همه 
خوبی ها و بدی هــا و گالیه هایی که دارم و ندارم در یک 
کلمه خالصه می شــود و آن دوستت دارم است و آنچه از 
ایران در قلب و ذهن من باقی خواهد ماند دوست داشتن 

ایران و فرهنگ ایرانی است«.
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داخلیاخــــــــــــــــــــــبـــــار

محققان پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران

دستگاه ونتیالتور 100 درصد بومی طراحی 
و تولید کردند

دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
برگزیده چهارمین جشنواره »زن و علم« 

شدند

انعقاد توافق نامه همکاری
بین دانشگاه تهران و سازمان حفاظت 

محیط زیست کشور

درخشش دانشجویان و فعاالن کانون های 
فرهنگی دانشگاه تهران در جشنواره ملی 

رویش



محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

دستگاه ونتیالتور ۱۰۰ درصد بومی طراحی و تولید کردند

 شرکت تجهیزســازان امید سبز، مســتقر در پارک علم و 
فناوری دانشــگاه تهران، موفق به طراحی و تولید دستگاه 
ونتیالتور ۱۰۰ درصد بومی شــد. این شــرکت توانسته در 
تولید ونتیالتــور پرتابل، ونتیالتورICU، دســتگاه حذف 
نویز، متر هوشمند و دســتگاه ترکیب کننده نیز موفق عمل 

کند.
مهندس معین بهمن، مدیرعامل شــرکت تجهیزسازان امید 
ســبز، ضمن تبیین روند شــکل گیری این شــرکت گفت: 
»هسته اصلی شرکت تجهیزسازان امید سبز، توسط تعدادی 
دانشــجوی علوم پزشکی دانشــگاه تهران شکل گرفت و 
ســپس تیم فروش، ســرمایه گذاران و … نیز به این هسته 
پیوســتند. محصوالت اصلی این شرکت در دسته مهندسی 

پزشکی و تجهیزات پزشکی قرار می گیرد«.
وی افزود: »باید گفت هسته اصلی شرکت، فعالیت خود را 
با تولید دســتگاه ونتیالتور پرتابل در سال 9۱ شروع کرد و 
در ســال 95 نیز به دانش بومــی طراحی و تولید ونتیالتور 
پرتابل دست یافت. این دســتگاه طی قراردادی با سازمان 
توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو ( 
برای کار در معادن زغال سنگ مورد استفاده قرار گرفت و 
 MSA توانست بر تحریم دستگاه تنفس مصنوعی شرکت

آمریکا غلبه کند«.
به گفته مدیرعامل شــرکت تجهیزسازان امید سبز، با شیوع 
کرونا در اسفند 98، این شرکت طراحی و ساخت ونتیالتور 
ICU را هدف خود قرار داد و در مرداد 99، شرکت موفق 
به طراحی و ســاخت نمونه اولیه دستگاه ونتیالتورICU با 

تمام مدهای فشاری و جمعی شد.
مهندس بهمن در ادامه ســخنان خود تاکیــد کرد: »تنفس 
انسان از چهار فاز تشکیل شده است: فاز دم، انتهای فاز دم، 
فاز بازدم و انتهای فاز بازدم. مدهای فشــاری سیکل دم را 
با توجه به فشار ورودی به ریه کنترل و به انتها می رسانند. 
سیکل دم ادامه می یابد تا فشار ریه را به فشار از پیش تعیین 
شده توسط پزشک برسانند. این فشار معموالً از 5 میلی بار 

تا حدود 6۰- 5۰ میلی بار است. ونتیالتورهای فشاری باید 
دارای مکانیزمی باشــند که به هر دلیلی اگر فشــار از ۱۲5 
میلی بار عبور کرد، فشــار تخلیه شود تا به ریه فرد آسیب 
نرسد. در مدهای جمعی نیز ونتیالتور فاز دم را آنقدر ادامه 
می دهد که حجم ریه به حجم از پیش تعیین شــده توســط 
  passiveپزشــک برسد. در هر دو مد، فاز بازدم به صورت

و توسط خود بیمار انجام می شود«.
وی داشــتن PEEP یا همان فشــار مثبت انتهای بازدمی 
را از ویژگی هــای ونتیالتورICU  دانســت و گفت: »این 
ویژگی، فاز بازدم فــرد را مانیتور می کند و اجازه نمی دهد 
فشار انتهای فاز بازدم از یک حد پایین تر رود. این امر مانع 
از collapse ریوی می شــود و اجازه نمی دهد دیواره های 

ریه به یکدیگر بچسبند«.
مدیرعامل شرکت تجهیزسازان امید سبز با تأکید بر بومی بودن 
۱۰۰ درصدی این دستگاه اظهار کرد: »محصوالت در رسته 
تنفسی شامل چند سطح است. یک ونتیالتور، دارای سطوح 
پنوماتیک، الکترونیک و نرم افزار است. شرکت تجهیزسازان 
امید سبز موفق به بومی سازی تمامی این سطوح شده است 
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پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران با همکاری معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری با ورود به مسیر تولید چاپگرهای سه 
بعدی موفق به احداث نخستین ساختمان با روش چاپ سه بعدی 

شدند. 
در دنیای امروز، چاپ ســه بعدی بســیاری از فناوری ها و مواد را 
پوشــش می دهد، چون تقریبًا در همه صنایع نفوذ کرده اســت و 
می توان گفت چاپ ســه بعدی با پیشــرفت و تکامل، به مرور همه  
صنایع موجود در جهان را متحول می کند. بدین ترتیب شاهد آینده 

متفاوتی در زندگی شخصی و کاری انسان ها خواهیم بود.
فناوری چاپ سه بعدی ساختمان با استفاده از بتن مخصوص برای 
نخســتین بار در کشور ساخته شد، در این روش نوآورانه، احداث 
بناهایــی که فرایندی وقت گیر و هزینه بــر دارند، با کمک فناوری 
چاپ سه بعدی و فرآورده بتن ساخته شده در کشور، روند احداث 

با سرعتی حداکثر تا ۱۰ برابر روش پیشین انجام می شود.
مــوادی که در ایــن خانه به کار رفتــه از نظر ایمنــی، راحتی و 
انعطاف پذیری دارای استاندارد باالیی است، ضایعاتی در حد صفر 
دارد و در برابر محدودیت هــای غیر قابل پیش بینی نیز از مقاومت 

الزم برخوردار است.

برای نخستین بار در کشور

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق 
به احداث ساختمانی با فناوری چاپ سه بعدی شد

و با استفاده از قطعات موجود، اقدام 
بــه طراحی و تولیــد محصول کرده 

است«.
تشــریح  در  بهمن  مهندس  همچنین 
کرد:  خاطرنشان  بومی ســازی  مسأله 
»طراحی و ســاخت کلیه قسمت های 
مهمتریــن  از  یکــی  پنوماتیــک 
با ترکیب اکسیژن  قسمت های مرتبط 
اســت، طراحی و ساخت کلیه بردها 
در قســمت الکترونیک، برنامه نویسی 
نرم افزار در سه بخش الیه سطح باال، 
الیه ســطح میانی و الیه پایین و حتی 
طراحی و ساخت قاب دستگاه همگی 
امید سبز  توسط شرکت تجهیزسازان 

انجام گرفته است«.
وی با بیان اینکه این دســتگاه مراحل 
اخذ مجــوز از وزارت بهداشــت را 
طی می کند، افزود: »شرکت از طریق 
در اختیــار گرفتن ســالن تولید ۲5۰ 
متری از ســمت پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران، در جهت تولید انبوه 

این محصول گام برداشته است«.
مدیرعامل شــرکت تجهیزسازان امید 
سبز در پایان سخنان خود به »دستگاه 
حذف نویز« و »دستگاه ترکیب کننده« 
نیز اشــاره کــرد و گفت: »دســتگاه 
حذف نویــز، در ورودی اتاق عمل، 
بیمارستان ها نصب  و  کنفرانس  سالن 
می شود و صداهای ناخواسته، نویزها 
و صــدای محیط را حــذف می کند. 
همچنیــن در دســتگاه ترکیب کننده، 
دو گاز متفاوت با نســبت های معین 
ترکیب می شوند. این دستگاه در اتاق 
عمل برای ترکیب گازهای بیهوشی و 
یا در ونتیالتور برای ترکیب اکسیژن 
و هوا مورد استفاده قرار می گیرد. این 
نمونه داخلی حدود  5/ ۱ قیمت نمونه 

خارجی را دارد«.
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 طراحــی و تولید روزانه 6۰ هزار عدد ماســک ســه بعدی 
بومی سازی شده با استفاده از هوش مصنوعی توسط شرکت 
پاالیه گستر ســیمرغ ایرانیان مستقر در پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران محقق شد.
دکتر مهدی شــیرمحمدی، مدیرعامل شــرکت پاالیه گستر 
سیمرغ ایرانیان، با اشــاره به سابقه ۱۱ساله شرکت در تولید 
ماسک گفت: »با شیوع کرونا در جهان، تغییرات سریع، بزرگ 
و محسوسی ایجاد شد و زمینه فعالیت ما نیز با شدت و شیب 
بیشــتری دچار تغییر شد. بیشــترین تغییر رخ داده در بحث 
تیراژ تولید بود، قبل از شیوع کرونا روزانه 5 الی 6 هزار عدد 
ماسک تولید می کردیم، اما با شیوع کرونا در کمتر از ۱۰ روز 
توانســتیم ظرفیت تولید خود را 8 برابر کنیم و در فاز اول، 

روزانه 4۰ هزار ماسک تولید کردیم«.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »رصد بازار جهانی و پیش بینی 
شیوع کرونا در کشور منجر به برنامه ریزی برای تهیه و تأمین 
تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و کافی برای شش ماه، جذب 
نیروی مورد نیاز و گســترش فضای کاری شد. در نتیجه با 
اعالم شــیوع کرونا در ایران، ما شرایط الزم برای تأمین نیاز 
داخل را در اختیار داشتیم. این تمهیدات باعث شد تا در فاز 
اول، روزانه 4۰هزار ماســک و در فــاز دوم روزانه 65 هزار 

ماسک تولید کنیم«.
دکتر شــیرمحمدی یکی از معضالت اصلی در ابتدای شیوع 
کرونا در کشور را کمبود شدید ماسک در بیمارستان ها، مراکز 
درمانی و وزارت بهداشــت دانست که مشکالت بسیاری را 
ایجاد کرده بود و افزود: » در چنین شــرایطی ما در هر 5 الی 
6 روز کاری حــدود ۲۰۰ الی 3۰۰هزار ماســک به وزارت 
بهداشــت تحویل می دادیم. این حجم وسیعی بود و در آن 
زمان نیز اولویت با کادر درمان بود و بسیاری از بیمارستان ها 

به ماسک تجهیز شدند و توانستند از آن بحران تا حد زیادی 
عبور کنند«.

مدیرعامل شــرکت پاالیه گستر ســیمرغ ایرانیان ادامه داد: 
»از طرفی واردات ماســک هم با قیمتی حدود ۱.5 دالر و با 
ارزبری بسیار زیاد صورت می گرفت، ولی ما آن ماسک را با 
قیمتــی حدود، ۱۰ درصد قیمت خارجی تحویل می دادیم و 
ارزبری نیز رخ نمی داد و نیز ماسک با کیفیت را در کوتاه ترین 

زمان ممکن تحویل می گرفتند«.

تولید ما بر اساس tailor made صورت می گیرد
وی در پاسخ به چگونگی و انواع ماسک تولیدی در شرکت 
 tailor تصریح کرد: »یک اصطالحی در تولید هست به نام
made و یا خیاطی شــده که تولید براســاس تعیین جامعه 
هدف صورت می گیرد. این موضوع باعث شد که برخالف 
خیلی از شــرکت های داخلی و خارجی که دو یا ســه مدل 
ماسک تولید می کنند، ما ماسک هایی با ویژگی هایی متفاوت 
در بخش هــای مختلف مانند صنعت )همچون صنایع فوالد، 
مس، صنایعی کــه در مناطق جنوبی کشــور و با دمای باال 
مشــغول به فعالیت هستند،( ماســک بانوان، ماسک کودک 
و… تولید کنیم که باعث شد طیف وسیعی و زیر شاخه های 
زیادی از ماســک از لحاظ سایز، رنگ بندی، راندمان، راحتی 

تنفس، شکل، قالب و… داشته باشیم«.
وی افــزود: »این رویکرد ادامه داشــت تا بــه دوران کرونا 
رســیدیم و ماسک های n95 و n 99 بیشتر برای کادر درمان 
تولید شــد، قبل از آن بیشــتر برای صنایع بود. ما حتی برای 
کادر درمان، رنگ ماســک را نیز تغییر دادیم و در طیف های 
مختلف ماسک تولید کردیم و این از لحاظ روحی برای آنها 

بسیار مطلوب بود«.

طراحی و تولید روزانه ۶0 هزار عدد ماسک سه بعدی بومی سازی شده

 با استفاده از هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
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طراحی و تولید ماســک ســه بعدی بومی سازی شده با 
استفاده از هوش مصنوعی

دکتر شیرمحمدی با اشاره به اهمیت مد و فشن و جذابیت های 
ظاهری تولید ماســک ها در سراسر جهان بیان کرد: »در حال 
حاضر در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، ماسک نیز جزو 
مد و فشــن محسوب می شــود که این باعث شده است تا 
عالوه بر راندمان و ســالمتی، زیبایی نیز در نظر گرفته شود. 
پس ما به تولید و بومی ســازی ماسک های سه بعدی یا فیش 
فیس که روی صورت به خوبی می نشیند، با دهان در تماس 
نیستند، زیبایی جالب توجهی دارند و عالوه بر آن نیز دارای 
راندمان خوبی هستند، اقدام کردیم. همچنین با توجه به اینکه 
ماســک های چینی، کره ای و ژاپنی دارای قالب های کوچک 
و ماســک های اروپایی دارای قالب های بزرگ هستند، ابتدا 
بــا اســتفاده از image processing و هوش مصنوعی 
ماســکی را طراحی کردیم که با صورت ایرانی ها بیشــترین 
سازگاری را داشته باشد و سپس به سمت تولید رفتیم. تقریبًا 
یک هفته قبل، مجهزترین دستگاه تولید ماسک های سه بعدی 
با قالب های ارگونومیک مناســب صورت های ایرانیان را در 
کشــور راه اندازی کردیم و در حــال حاضر روزانه 6۰ هزار 
عدد از این ماســک را تولید می کنیم. ماسک های سه بعدی 
N99 برای اولین بار در ایران و منطقه تولید می شود. زیبایی، 
راندمــان باال و تنفس راحــت از جمله ویژگی های این نوع 

ماسک است«.
مدیرعامل شرکت پاالیه گستر سیمرغ ایرانیان یادآور شد: »اکنون 
تنها شــرکتی هستیم که ماسک ســه الیه جراحی و پرستاری، 
ماسک سه بعدی، ماسک n95 و n99 و هم ماسک کربنی تولید 
می کنیم. این سبد محصول را کمتر شرکتی دارد و روزانه در حال 

تولید بالغ بر ۱5۰ هزار تا ۲۰۰ هزار عدد ماسک هستیم«. 

بالغ بر ۹۰ درصد ماسک صنایع خودرو و فوالد را تأمین 
می کنیم

وی در پاســخ به میزان ســهم بازار تولید شرکت در بخش 
داخلــی و خارجی اظهار کرد: »بــازار قدیم ما صنعت، کادر 
درمان و سپس حوزه شهری بود. در حال حاضر نیز به همان 
شــرابط برگشــتیم و نزدیک به 9۰ درصد ماسک صنایع را 
تأمین می کنیم. در صنایع خودروســاز همچون سایپا، ایران 
خــودرو، پارس خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور، زامیاد 
و غیره تأمین ماسک را انجام می دهیم. بالغ بر 9۰ درصد نیاز 
ماســک در کارخانه فوالد، ذوب آهــن، فوالد مبارکه، فوالد 
هرمزگان، صنایع سیمان، مس، معادنی مثل سنگ آهن و غیره 

نیز توسط شرکت ما تأمین می شود. همچنین برای برای کادر 
درمان نیز در یک سال اخیر بالغ بر ۱۰ الی ۱5 میلیون ماسک 
تولید کرده و جز تأمین کنندگان اصلی ماسک n95 این بخش 

نیز بودیم«.
دکتر شیرمحمدی با اشاره به سهم بازار خارجی تشریح کرد: 
»در اوایل کرونا با وجود تقاضا از دیگر کشورها، نیاز کشورمان 
را الویت قرار داده و به هیچ کشــوری ماسک صادر نکردیم. 
بعد از تأمین نیاز کشور، با دریافت مجوز صادرات از وزارت 
بهداشت که تنها به تعداد محدودی از شرکت ها که از لحاظ 
کیفی دارای درجه خوبی بودند، اعطا شد، فعالیت صادراتی 
ما آغاز شد. به کشور عمان محدود صادراتی صورت گرفت. 
همچنین ماه گذشته دفتر ما در ترکیه راه اندازی شد که عالوه 
بر تأمین ماسک این کشور، دروازه و مسیری برای صادرات 
به اروپا در نظر گرفته شــد. ما از لحاظ کیفیت عالی، قیمت 

رقابتی و تیراژ باال می توانیم به آن بازارها نیز وارد شویم«.
 

افزایش 3۰ درصدی تولید در سال جدید
مدیرعامل شرکت پاالیه گستر سیمرغ ایرانیان با تبیین رویکرد 
شــرکت در ســال ۱4۰۰ گفت: »در ســال جدید ریکاوری 
سیســتم را مدنظر داریــم که ابتدا پرســنل از لحاظ روحی 
تأمین شــده و قوای الزم را برای ادامه مســیر دریافت کنند. 
ســپس دوباره تیراژ را باال می بریم. با توجه به مجهز شدن به 
دســتگاه ها و ماشین آالت جدید، تیراژ نزدیک به سی درصد 
افزایش خواهد یافت. همچنین صادرات به بازارهای هدف 
نیز خواهیم داشــت. از طرفی روی کیفیت نیز کار خواهیم 
کرد. ماســک ما 99.3 درصد راندمان دارد و قصد داریم این 
راندمان را افزایش دهیم و تاحدی که امکان دارد به عدد ۱۰۰ 
نزدیک کنیم که در همین راستا گروه  R&D نتایج خوبی را 
به دســت آورده اند. در نیمه دوم سال از محصوالت جدید 

خود رونمایی خواهیم کرد«.
 

از کارگاه ۲۰ متری به سوله ای 6۰۰ متری رسیده ایم
وی در زمینه حمایت های صورت گرفته در مســیر توسعه 
شــرکت خاطرنشــان کرد: »در ابتــدای کار، فعالیت ما در 
کارگاهــی ۱4 متری و در ادامه ۲۰ متری صورت می گرفت. 
با شــیوع ویروس کرونا، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
با حمایت تمام قد از لحاظ فضا و امکانات، شــرایط تجهیز 
ســوله 6۰۰ متری را به عنوان کارگاه برای ما فراهم کرد. خدا 
را شــاکریم که با وجود این حمایت ها، توانسته ایم بخشی از 

نیاز کشور را تأمین کنیم«.
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هم زمان با هفته ملی بدون دخانیات و در آستانه روز جهانی 
»بدون دخانیات«، نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات 
توسط معاونت دانشــجویی دانشگاه تهران با همکاری دفتر 
نمایندگی ســازمان بهداشت جهانی، دفتر مشاوره و سالمت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات 
و با مشارکت بیش از 3۰۰ نفر از متخصصان و کارشناسان و 

رؤسای مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه، برگزار شد.
در این نشست که هشتم خرداد۱4۰۰ به صورت حضوری 
و مجازی برگزار شــد، دکتر مجتبی صدیقی، معاون وزیر 
علوم و رئیس ســازمان امور دانشجویان، درباره »سند ملی 
سالمت روان دانشــجویان و پیشگیری از دخانیات«، دکتر 
ســعید حبیبا، معاون دانشــجویی دانشــگاه و نایب رئیس 
شــورای سیاســت گذاری و برنامه ریزی دانشــگاه بدون 
دخانیات با عنوان »خط مشــی دانشــگاه بدون دخانیات«، 
دکتر عبدالرحمن رســتمیان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران، دربــاره »پیشــگیری از دخانیات اولویت 
سالمت در کشــور«، دکتر مجید صفاری نیا، مدیر کل دفتر 
مشــاوره و ســالمت وزارت علوم، درباره »سیاســت ها و 
برنامه های وزارت علوم در راســتای پیشگیری از مصرف 
دخانیــات«، دکتر منصور رنجبر، مدیــر بخش بیماری های 
غیرواگیر و بهداشت روان دفتر سازمان بهداشت جهانی، در 
خصوص »اصول دانشگاه بدون دخانیات از دیدگاه سازمان 
بهداشــت جهانی«، دکتر بهزاد ولــی زاده، رئیس دبیرخانه 
ستاد کشوری کنترل دخانیات با موضوع »برنامه ملی کنترل 
دخانیات« و حمید پیروی، رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه 
تهران و دبیر شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه 
بدون دخانیات درباره »مشــکالت و موانع اجرایی دانشگاه 
بدون دخانیات و ضرورت توســعه رفتارهای خود مراقبتی 

در دانشجویان در رابطه با دخانیات« سخنرانی کردند.
در این نشست تخصصی همچنین درباره ضرورت عضویت 

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در ســتاد کشوری کنترل 
دخانیات، افزایش سطح سواد سالمت روان با توجه به اهداف 
راهبردی، توجه به موضوع توســعه رفتارهای خودمراقبتی 
در دانشجویان در رابطه با دخانیات، پیگیری وضع خرید و 
فروش دخانیات در محدوده دانشگاه، پیشگیری از مصرف 
دخانیات و تبلیغ آن، راه انــدازی خطوط تلفنی برای ترک 
سیگار و قلیان در دانشــگاه ها و مشاوره گروهی در رابطه 
با دخانیات، آموزش و آگاه ســازی بانوان با توجه به مسئله 
افزایش مصرف دخانیات و هدف گذاری صنعت دخانیات 
بر این قشر، آگاه سازی و آموزش استادان با در نظر گرفتن 
نقــش راهبردی آنان در ارتباط با دانشــجویان و ضرورت 
اجرای برنامه هایی در راستای افزایش روحیه مطالبه گری و 
احقاق حقوق افراد در معرض دود دست دوم، پیشنهاداتی 
مطرح شد و اعضای حاضر در این جلسه به بحث و تبادل 

نظر درباره موارد مطرح شده پرداختند.
اعالم روز جهانی بدون دخانیات )3۱ می( توســط سازمان 
بهداشــت جهانی باهدف جلب توجه همگانی به مضرات 
و خطرات اســتفاده از دخانیات و همچنین قرار گرفتن در 

معرض دود دست دوم است.
از ایــن رو ایران نیز همگام با ســایر کشــورها این روز را 
گرامی داشــته و تمامی ســازمان ها ازجمله مراکز آموزش 
عالی برای برنامه ریزی در راســتای محیط بدون دخانیات 
مشــارکت می کنند که 4 تا ۱۰ خرداد بــه عنوان هفته ملی 

بدون دخانیات نامگذاری شده است.
دانشگاه تهران نیز با تاکید بر اهمیت مساله استعمال دخانیات 
در جمعیت دانشــجویی، گرامیداشت این روز را در الویت 
قرار داده وبا توجه به اینکه برنامه ریزی در حوزه های مرتبط 
با سالمت ازجمله مســئولیت های اجتماعی مراکز آموزش 
عالی و در زمــره تأثیرگذاری اجتماعی و حفظ ســالمت 
دانشــجویان به شمار می رود، نقش مرجعیت خویش را در 

گسترش فرهنگ خود مراقبتی ایفا می کند.

نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات
از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد
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دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
برگزیده چهارمین جشنواره »زن و علم« شدند

دکتر ســپیده خوئی و دکتر ملیحه عباســعلی 
پورکبیره، اســتادان دانشــگاه تهــران به عنوان 
برگزیده چهارمین جشنواره »زن و علم« معرفی 

شدند.
در آئین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی »زن و 
علم«، یــادواره زنده یاد مریم میرزاخانی که ۱9 
تیرماه۱4۰۰ با حضور معاون اول رئیس جمهور 

و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تربیت مدرس 
برگزار شــد، دکتر ســپیده خوئی، اســتاد دانشکده شیمی 
پردیس علوم دانشــگاه تهران در گروه علمی- علوم پایه و 
دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره، استاد پیشکسوت دانشکده 

دامپزشــکی دانشــگاه تهران در گروه علمی- کشاورزی، 
دامپزشکی و محیط زیست عنوان برگزیده را کسب کردند.

در این جشــنواره آثار علمی 56۱ نفر در 6 رشته تخصصی 
مورد ارزیابی قرار گرفته است که از بین این مجموعه، ۱3 

نفر برگزیده و دو نفر شایسته تقدیر معرفی شده اند.

همزمان با سالروز تأسیس دانشگاه تهران، دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، هشتم خرداد ۱4۰۰،  از 
دو طرح احداث خوابگاه در کوی دانشگاه تهران بازدید کرد.
در این بازدید، رئیس دانشــگاه تهــران از نزدیک بر روند 
ساخت و پیشرفت فعالیت های عمرانی نظارت میدانی داشته 
و بر کیفیت و لحاظ کردن استانداردها در ساختمان های در 

حال ساخت تاکید کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی همچنین از سالن بدنسازی کوی که 
به تازگی رنگ آمیزی شده و برخی از تجهیزات آن نوسازی 
شــده است، بازدید و با دانشــجویان در خصوص مسائل 

خوابگاهی گفت وگو کرد.
عملیات اجرایی یکی از طرح های در دســت احداث در 
ســه طبقه و با ظرفیت 3۰۰ نفر به همت دانشگاه تهران و 

مشارکت بنیاد جمالزاده در ضلع غربی کوی دانشگاه پس 
از وقفه ای سه ساله از تیرماه ۱399 از سر گرفته شد که بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده این خوابگاه در تیرماه ۱4۰۰ 

آماده بهره برداری است.
دیگر پروژه در حال ساخت برای اسکان دانشجویان استعداد 
درخشان در سه طبقه و با ظرفیت ۱۷۰ نفر است که این طرح 
با پیشرفت 9۰ درصدی در حال تکمیل نهایی است و طبق 
پیش بینی انجام شده در تیرماه ۱4۰۰ آماده بهرهبرداری است.

در این بازدید دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی و رئیس 
ســازمان خدمات دانشجویی دانشــگاه تهران       ؛ دکتر علی 
مقاری، معاون طرح و برنامه؛ دکتر هادی غفوریان، مدیرکل 
امور خوابگاه ها و دکتر جابرســلطانی، مدیرکل طرح های 

عمرانی، رئیس دانشگاه تهران را همراهی کردند.

رئیس دانشگاه تهران

 از پروژه های در حال ساخت کوی دانشگاه تهران بازدید کرد
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انعقاد توافق نامه همکاری

بین دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور
توافق نامه همکاری مشترک بین پژوهشکده 
علوم دریایی دانشــگاه تهــران و معاونت 
محیط زیســت دریایی ســازمان حفاظت 

محیط زیست منعقد شد.
بــا هدف همــکاری در حفاظــت، احیا و 
مدیریت محیط زیســت دریایی، ساحلی و 
تاالب هــای ایران از طریق توانمندســازی 
و جلب مشــارکت جوامــع محلی و انجام 

پژوهش های کاربردی و برگزاری دوره های مشترک آموزشی، 
توافق نامه همکاری مشترک بین دکتر علی رضا میرواقفی، رئیس 
پژوهشــکده علوم دریایی دانشــگاه تهران و دکتر احمدرضا 
الهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 

حفاظت محیط زیست، ۱9 خرداد۱4۰۰، منعقد شد.
در این جلســه دکتر علی رضا میرواقفی، رئیس پژوهشکده 
علــوم دریایی دانشــگاه تهران، بــا بیــان توانمندی های 
پژوهشــکده، این توافق نامه را اقدامی کاربردی و ســازنده 
دانســت که موجب ارتقا علمی و عملــی بخش راهبردی 

محیط زیست دریایی کشور می شود.
دکتر احمدرضا الهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و 
تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست، نیز با برشمردن 
فعالیت های مهم و تأثیرگذار این ســازمان در بخش دریا و 
بیان اهمیت ساختاری اقتصاد دریا در توسعه پایدار کشور، 

خواستار گسترش همکاری علمی و تخصصی در این زمینه 
با دانشگاه ها به ویژه دانشگاه تهران شد.

در این جلســه همچنین دکتر داود میرشکار، مدیرکل دفتر 
حفاظت از زیســت بوم ها و سواحل دریایی سازمان محیط 
زیســت؛ مهندس فرزاد زندی، معاون دفتر بررسی و مقابله 
با آلودگی های دریایی ســازمان محیط زیست؛ دکتر شراره 
پورابراهیم، دانشــیار گروه محیط زیست دانشگاه تهران و 

دکتر علی ارواحی نیز حضور داشتند.
پژوهشــکده علوم دریایی دانشــگاه تهران که در پردیس 
بین المللی دانشــگاه در جزیره کیش تأســیس شده است با 
همکاری استادان و متخصصان دانشگاه تهران در زمینه های 
گوناگون علــوم دریایی از جمله محیط زیســت دریایی، 
زیست شناســی دریا، شــیالت و آبزیان، علوم مهندســی 
دریایی، هیدروآکوســتیک، اقتصاد دریا و علوم ورزشــی 

دریایی فعالیت دارد.

دومین جلسه »شورای دانشگاه« تهران در سال ۱4۰۰ با حضور 
هیأت رئیسه، رؤسای واحدها، پردیس ها و مراکز وابسته دانشگاه، 

پنجم خرداد، در اتاق شورای سازمان مرکزی برگزار شد.
بر اساس برنامه اعالم شده، دومین جلسه شورای دانشگاه در 
ســال ۱4۰۰ سه دستور جلسه و یک گزارش پیش از دستور 
داشت که بر اساس آن، مسئوالن مربوطه گزارش های مربوط 

به هر دستور جلسه را ارائه دادند.
دانشــگاه تهران به مرحله ارزیابی یکپارچه و پیوسته کیفیت 

رسیده است
اولین دستور جلسه، گزارش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه بود 

که از ســوی دکتر حقانی ارائه شد. وی با اشاره به تاریخچه 
تشکیل مرکز ارزیابی کیفیت در دانشگاه و فراز و نشیب های 
آن در طی سالیان گذشــته، خاطر نشان ساخت که در حال 
حاضر دانشــگاه به مرحله ای رسیده است که فرایند ارزیابی 

کیفیت به صورت یکپارچه و پیوسته انجام می شود.
رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشــگاه همچنین خاطرنشــان 
ساخت که از ویژگی های مهم این مرحله از ارزیابی، حضور 
و مشــارکت تمامی ذی نفعان دانشــگاه اعم از دانشجویان، 
اعضای هیأت علمی، کارفرمایان و دانش آموختگان است که 
به لحاظ جامعیت ارزیابی، ویژگی ممتازی محسوب می شود.

در دومین جلسه »شورای دانشگاه« تهران اعالم شد:

دانشگاه تهران به مرحله ارزیابی »یکپارچه و پیوسته« کیفیت رسیده است
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دومین دســتور جلســه، موضوع تدوین آئین نامه دورکاری 
کارکنان دانشــگاه بود که گزارش آن از سوی دکتر یزدانی، 

معاون اداری مالی دانشگاه ارائه شد.
معــاون اداری مالی دانشــگاه با اشــاره بــه اینکه موضوع 
دورکاری، فارغ از بحث اپیدمی کرونا، از ســالیان دور مورد 
توجه بوده و در کشــورهای مختلف اجرا می شــده است، 
گفت: براســاس آئین نامه های موجــود، دورکاری در نظام 
اداری دانشــگاه ممنوع بوده است، اما با توجه به اهمیت و 
مزایــای آن، تدوین »آئین نامه جامع دورکاری« در دســتور 
کار معاونت اداری مالی قرار گرفته و این آئین نامه به زودی 
نهایی و برای تصویب به هیأت رئیسه و هیأت امنای دانشگاه 

ارائه خواهد شد.
دکتر یزدانی با اشاره به مشــارکت همه واحدها در تدوین 
آئین نامه دورکاری کارکنان دانشگاه، ابراز امیدواری کرد که 
این آئین نامه به عنوان یک دستورالعمل جامع و مانع بتواند 
راهنمای خوبی برای فعالیت کارکنان دانشگاه در آینده باشد.

تصویــب عنــوان »دانشــکدگان« بــرای پردیس های 
غیرخودگردان دانشگاه تهران

سومین دســتور جلسه شورای دانشــگاه، تصمیم گیری در 
خصوص عنوان پردیس های غیرخودگردان بود که گزارش 
آن از سوی دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه، ارائه شد.
بر اســاس اظهارات رئیس دانشــگاه، پس از بررســی های 
صورت گرفته و نیز هماهنگی الزم با کارشناسان و استادان 
ادبیات فارســی و رعایت مالحظات زبان فارسی، از بین دو 
مفهوم »دانشکدان« و »دانشــکدگان«، عنوان »دانشکدگان« 
برای پردیس های غیرخودگردان دانشگاه انتخاب شده است.
دکتــر نیلی احمدآبادی در پایان ســخنان خود با تســلیت 
درگذشــت تعدادی از اســتادان، اعضای هیــأت علمی و 
کارکنان دانشگاه در اردیبهشــت، یاد و خاطره همه آنها را 

گرامی داشت.
وی همچنین ورود اعضای جدید »شــورای دانشــگاه« را 

تبریک گفت و از خدمات ارزشمند آن دسته از مدیرانی که 
در اردیبهشــت به پایان دوره تصدی خود رسیده بودند، به 
خصوص دکتر سرسنگی، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه، قدردانی کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه با اشــاره به امضا تفاهم نامه 
همکاری برای ایجاد باغ موزه گیاه شناسی با شهرداری تهران، 
آن را گام مهمــی در حوزه مســئولیت اجتماعی و افزایش 
مشــارکت دانشــگاه در توسعه و حل مســائل روز جامعه 

دانست.
رئیس دانشگاه تهران همچنین به نزدیک بودن زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری اشــاره و خاطرنشــان کرد که دانشگاه 
آماده در اختیار گذاشــتن همه ظرفیت های خود برای بهتر 
برگزارکردن ایــن انتخابات اســت. وی از تمامی واحدها 
خواســت تا در صــورت نیاز و تقاضا از ســوی ذی نفعان 
دانشگاهی به خصوص دانشجویان و گروه های دانشجویی، 
تمامــی امکانات و ظرفیت های واحدهــا نیز در اختیار آنها 
قرار گیرد تا شــاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه و با رونق با 

مشارکت همگان باشیم.
قبل از شروع دومین جلسه شورای دانشگاه، دکتر حسینی، 
معاون آموزشی دانشگاه، گزارشی از فرایند آزمون دکتری و 
مصاحبه های برنامه ریزی شده در گروه های آموزشی دانشگاه 

ارائه داد.
وی بــا توجه به اهمیت آزمون دکتری و رقابت فشــرده ای 
که بــرای آن وجود دارد، از تمامی واحدها خواســت تا با 
برنامه ریزی دقیق نسبت به برگزاری صحیح آزمون اطمینان 
حاصــل کنند، ضمن آنکه در فراینــد مصاحبه ها نیز تمامی 
اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی باید مشارکت فعال 

و حضوری داشته باشند.
»فراخوان جذب اعضای هیأت علمی« و نیز »فرایند انتخاب 
اعضای هیأت ممیزه دانشــگاه« از دیگر موضوعاتی بود که 
معاون آموزشــی دانشگاه در ســخنان قبل از دستور اصلی 

دومین جلسه شورای دانشگاه به آن پرداخت.

آئین نامه دورکاری کارکنان دانشگاه به زودی نهایی می شود
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در جلسه نشست عمومی دانشجویان با تعدادی از اعضای 
هیأت رئیســه دانشــگاه تهران، دانشــجویان مشکالت و 
دغدغه های خود را با مسئوالن دانشگاه مطرح و به سواالت 

دانشجویان پاسخ داده شد.
جلسه نشست عمومی دانشــجویان با اعضای هیأت رئیسه 
با حضور دکتر ســعید حبیبا، معاون دانشــجویی دانشگاه؛ 
دکتر سید حسین حســینی، معاون آموزشی دانشگاه؛ دکتر 
علی مقاری، معاون طرح و برنامه دانشــگاه؛ دکتر سید امید 
فاطمی، رئیس مرکز فناوری اطالعات دانشگاه؛ دکتر شاپور 
شــرافت، مدیر کل امور دانشجویی دانشــگاه؛ دکتر علی 
طاهری، مدیر کل آموزش دانشگاه و محمد مهدی اسدی، 
دبیر شــورای صنفی مرکزی دانشــگاه، پنجم تیرماه۱4۰۰، 

به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشســت دکتر حبیبا، معاون دانشــجویی دانشگاه، 
در ســخنانی ضمن خیرمقــدم به دانشــجویان گفت: »در 
این شرایط کرونایی متأســفانه ما از حضور دانشجویان در 
دانشگاه محروم شــده ایم، ولی تالش کرده ایم که در بحث 
آموزش و پژوهش خللی وارد نشود و آموزش را به صورت 

مجازی ارائه دادیم«.
معاون دانشــجویی دانشــگاه با بیان اینکــه برگزاری این 
نشست به درخواست شــورای صنفی دانشجویان صورت 
گرفته اســت، ضمن تشکر از تالش های شورای صنفی در 
ایــن ایام، اظهار امیدواری کرد که بــا از بین رفتن کرونا و 

واکسیناسیون عمومی، دانشــگاه ها بتوانند در آینده نزدیک 
شاهد حضور دانشجویان باشند.

وی در پاســخ به موضوع نحوه آمــوزش و ارائه خوابگاه 
برای نیمســال آتی گفت: »در این خصوص دانشگاه ها تابع 
تصمیمات ستاد ملی کرونا هستند و با توجه به نشستی که 
حدود دو هفته قبل در خصوص واکسیناسیون دانشگاهیان 
با وزارت بهداشــت داشتیم، عنوان شد که تا پایان شهریور 
حدود ۲ میلیون از دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها 
واکسینه می شوند و احتماالً واکسیناسیون تمامی دانشگاهیان 
تا پایان پاییز ۱4۰۰ طول خواهد کشــید. لذا با این شــیوه 
قاعدتــًا نمی توان تا اطمینان از دوره ایمنی، بالفاصله بعد از 
اتمام واکسیناسیون به شرایط قبل از کرونا بازگشت و برای 
حفظ سالمت دانشجویان، به احتمال زیاد نحوه آموزش در 
نیمســال آتی به صورت ترکیبی آموزشی و مجازی خواهد 

بود«.
دکتر حبیبا افزود: »در صورتی که واکسیناسیون دانشجویان 
تا پایان شــهریور انجام شــود امکان پذیــرش حضوری 
دانشــجویان به ویژه مقاطع تحصیالت تکمیلی را خواهیم 
داشــت، در غیر این صورت اولویت حضور با دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی اســت که برای انجام پایان نامه و رساله 

خود نیاز به حضور فیزیکی در دانشگاه را دارند«.
معاون دانشــجویی در پاســخ به موضوع نیــاز به حضور 
دانشــجویان تعــدادی از رشــته های خاص در دانشــگاه 

در جلسه نشست عمومی دانشجویان با هیأت رئیسه دانشگاه مطرح شد

نحوه آموزش و ارائه خوابگاه برای نیمسال آتی 
تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود
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جهت تصویب پروپزال گفت: »این دانشــجویان می توانند 
درخواســت خوابگاه خــود را پس از تأیید اســتاد راهنما 
توسط معاون آموزشی و یا معاون دانشجویی دانشکده و یا 
پردیس ارسال کنند و به صورت موقت حداکثر تا یک ماه از 

خوابگاه استفاده کنند«.
وی همچنیــن در پاســخ به موضــوع ارائــه خوابگاه به 
دانشــجویان کارشناســی گفت: »تا این زمان ســتاد ملی 
کرونا اجازه اســکان دانشجویان دوره کارشناسی را نداده 
است، ولی ما آمادگی داریم که دانشجویان کارشناسی که 
دارای دروس عملی و کارورزی در داخل آزمایشگاه های 
دانشگاه هستند را با برنامه ریزی اداره کل آموزش دانشگاه 
به صورت دوره های کوتاه مدت فشرده، حداکثر یک هفته، 
پذیرش کنیم ولی کما فی ســابق به دانشــجویانی که باید 
دوره کارآموزی خود را در مراکز بیرون دانشگاه بگذرانند، 

خوابگاه تعلق نمی گیرد«.
دکتر حســینی، معاون آموزشی دانشــگاه، نیز در پاسخ به 
موضوع ســنوات گفت: »ســنوات مجاز دانشجویان دوره 
کارشناســی ارشد چهار نیمســال و دوره دکترا نه نیمسال 
است که با توجه به مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران، برای 
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نیم سال پنجم و در مقطع 
دکترا نیم ســال دهم معاف از شهریه هستند. نیم سال ششم 
در ارشــد با پرداخت شهریه اســت، ولی نیاز به طرح در 
کمیســیون موارد خاص نیست، اما برای نیم سال هفتم نیاز 

به تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه است«.
دکتر حسینی با اشــاره به طرح موضوع شفافیت ارزشیابی 
استادان خاطرنشان کرد: »این موضوع بارها توسط شورای 
صنفی دانشــجویان مطرح شده اســت و امیدواریم بتوانیم 
تا نیمســال آتی این مســأله را عملیاتی کنیم به نحوی که 
دانشــجوی هر درس بتواند ارزشــیابی ترم های قبل همان 

درس را رؤیت کند«.
معاون آموزشی دانشگاه در پاسخ به عدم رعایت طرح درس 
توســط تعدادی از استادان و تدریس و برگزاری آزمون در 
کانال های تلگرامی و واتساپی گفت: »تدریس باید بر اساس 
طرح درس و در این ایام در ســامانه ایلرن صورت پذیرد و 
امتحانات این نیمسال نیز به صورت مجازی و در بستر ایلرن 
یا امــن آزمون خواهد بود. لذا، در صورت وجود مغایرت، 
دانشــجویان می توانند موارد را از طریق ایمیل به شــورای 

صنفی یا معاونت آموزشی دانشگاه اطالع دهند«.
در این نشست همچنین دکتر مقاری، معاون طرح و برنامه 
دانشگاه، در پاســخ به موضوع شفافیت مالی فعالیت ها در 
دانشگاه گفت: »ساختار بودجه دانشگاه کاماًل شفاف است، 
ولی بودجه از یک ساختار متنوعی برخوردار است و بودجه 
تفضیلی تا پایان ســال ۱399 به تصویب و تأیید هیات امنا 
دانشگاه رســیده و در سایت دانشگاه موجود است. بودجه 
ســال ۱4۰۰ نیز توسط دولت ابالغ و اجرای آن به تصویب 

هیأت امنا رسیده است«.
در بخش دیگری از این نشســت دکتر فاطمی، رئیس مرکز 
فناوری اطالعات دانشــگاه، نیز در پاســخ به موضوع عدم 
امکان دانلود کالس های آنالین گفت: »از ویژگی های سامانه 
کالس زنده که یکی از دو بســتر برگزاری کالس همزمان 
در ایلرن است امکان ضبط جلسه در سرور است که برخی 
سامانه های دیگر مورد اســتفاده در دانشگاه های دیگر این 
امکان را ندارند. بعد از ضبط جلســه امکان مشاهده برخط 
جلسه در همان لحظه ایجاد می شود و دانشجویان می توانند 

جلسه را مشاهده کنند«.
وی افزود: »از دیگر توانمندی های این سامانه امکان ایجاد 
فایل از جلســه برای دانلود است. این امکان برای استادان 
و دستیاران هر درس ایجاد شــده است و راهنمای مرتبط 
در اختیار اســتادان قرار داده شده است. آنچه قبل تر انجام 
می شد اختصاص سرور مســتقل و کارشناسان برای انجام 
این عملیات بود که به دلیل افزایش بار پردازشــی خدمات 
یادگیری الکترونیکی آن ســرورها به امور دیگر اختصاص 
داده شده است و کلیه نکات مرتبط با یادگیری الکترونیکی از 
https://utec.ut.ac.ir/web/academics/ طریق لینک

reference برای دانشجویان قابل دسترسی است«.
موضوع ســنوات مجاز تحصیلی، عدم شــفافیت ارزشیابی 
اســتادان، نحوه آموزش و ارائه خوابگاه در ترم آینده، ارائه 
خوابگاه برای دروس عملی، عدم امکان دانلود کالس های 
آنالین، عدم رعایت طرح درس توسط تعدادی از استادان، 
تدریس و برگــزاری امتحانات در کانال های واتســاپی و 
تلگرامی توســط تعدادی از اســتادان، عدم شفافیت مالی 
فعالیت هایــی که در دانشــگاه انجام می گیرد، مشــکالت 
پردیس هــای اقماری و… از جملــه موضوعات مطروحه 

توسط دانشجویان در این نشست بود.
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 دکتر سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه، با بیان اینکه تالش 
در حوزه ارتقاء سالمت آحاد جامعه از مسئولیت های اجتماعی 
دانشگاه تهران است، گفت: »رویکرد پیشگیری از مسلط ترین 
رویکردها در حوزه رویارویی با مسأله اجتماعی اعتیاد است و 
شایسته اســت چنین رویکردی از جمله دیدگاه هایی باشد که 
توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر کشوری مورد استفاده 

قرار می گیرد«.
دکتر حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در افتتاحیه دومین 
دوره آموزشــی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد 
ویژه کشورهای عضو ســازمان همکاری های اقتصادی اکو که 
چهارم خرداد۱4۰۰ برگزار شد، گفت: »متخصصان آموزش دیده 
در حوزه پیشــگیری، قلب اجرایی چنین رویکردی هستند، از 
این رو دانشگاه تهران از میزبانی برگزاری چنین رویدادی استقبال 
کرد، چون تالش در حوزه ارتقا ســالمت آحاد جامعه از جمله 

مسئولیت های اجتماعی دانشگاه تهران است«.
وی افزود: »به همین دلیل در چند ســال گذشته این دانشگاه 
به عنــوان بزرگ ترین نهاد آموزش عالی در ایران تالش کرده 
افزون بــر وظایف ذاتی خود در حــوزه آموزش عالی، نقطه 
اتکایی در کنار نهادهای مسئول همچون ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نیز باشــد و به توســعه و اجرای برنامه های آموزشی 
در حوزه پیشــگیری از اعتیاد بپردازد. به گونه ای که طی این 
مدت توانسته اســت در کانون های هدف مختلف همچون 
مدارس، دانشگاه ها، خانواده ها و محیط های کار با بهره گیری 
از روش هایی همانند تولید و نشر کتاب، برگزاری کارگاه های 
آموزشی، مشارکت در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری و 

سایر روش ها ایفای نقش کند«.
دکتر حبیبا با اشاره به برگزاری اولین کارگاه آموزشی پیشگیری 
از اعتیاد در یازدهم نوامبر ۲۰۲۰ خاطرنشان کرد: »برگزاری این 
کارگاه آموزشی با مشــارکت هشت کشور عضو اکو فرصتی 
برای تبادل دانش و تجربه در ســطح بین المللی را فراهم کرد و 
شرکت کنندگان با به اشتراک گذاشتن دانش، تجربه و نیز دغدغه 
و نیازهــای ویژه خود زمینه را برای مشــارکتی همدالنه برای 

رویارویی سنجیده با مسأله اعتیاد فراهم کردند«.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود تاکید کرد: 
»همین تجربه غنی ما را بر آن داشــت کــه از برگزاری دومین 
کارگاه آموزشی نیز استقبال کنیم، چون باور اصلی ما این است 

که آموزش و مشــارکت امری مستمر است، به ویژه آنکه اعتیاد 
مسأله ای چندوجهی، پیچیده و پویا است که به صورت پیوسته 
و متأثر از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. ممکن است 
شکل تازه ای پیدا کند، لذا الزم است پاسخ دهی های ما متناسب 

با این تغییرات باشد«.
وی اظهار کرد: »ابتکار عمل بین المللی و همکاری مشــترک 
بین ســازمان اکو، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه تهران 
فرصتی برای هم افزایی دانش، تقویت مســئولیت جمعی و 
مشــارکت برای پرداختن به پدیده اجتماعی اعتیاد است. ما 
امیدواریم این کارگاه آموزشــی فرصتی برای دانش افزایی و 
دستاوردهای ارزشمند برای شرکت کنندگان باشد و همچنین 
بتواند زمینه را برای مشارکت بیشتر بین کشورهای عضو اکو 
فراهم کند و امید می رود با پایان یافتن شرایط ناشی از بحران 
کرونا فرصت برای نشســت های حضوری و تعمیق فرایند 

مشارکت اجتماعی فراهم شود«.
دکتر حبیبا در پایان گفت: »در این فرصت مراتب قدردانی خود را 
از مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین معاون دبیر کل 
سازمان همکاری های اقتصادی اکو که از همکاران اصلی چنین 
رویدادی بودند اعالم مــی دارم. امید می رود این همکاری های 
مشترک ادامه پیدا کند، به گونه ای که شرایط سالمت بخش برای 

همگان فراهم شود«.
همچنین در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی که به میزبانی 
معاونت دانشجویی و مرکز مشاوره دانشگاه تهران و همکاری 
ســازمان اکو و ســتاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، مدیر 
کل دفتر روابط بین الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل 
فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و مسئول بخش 
همکاری های قضایی و پارلمانی سازمان اکو پیام های آغازین 
خود را مبنی بر لزوم همکاری مشــترک بین المللی در حوزه 

پیشگیری از اعتیاد ارائه کردند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دومین دوره آموزشی »پیشگیری اولیه از اعتیاد« کشورهای اکو:

تالش در حوزه ارتقا سالمت آحاد جامعه 
از مسئولیت های اجتماعی دانشگاه تهران است
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به دعوت شرکت پاکشوما، دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران، به همراه هیأت همراه، 9 خرداد۱4۰۰، از 

شرکت بازدید کردند.
در ایــن بازدید دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشــی 
دانشــگاه؛ دکتــر محمدرضــا صادقــی مقــدم، معاون 
ســرمایه گذاری مدیریت اجرایی شهر دانش؛ دکتر عباس 

زارعــی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری؛ دکتر مهدی 
پورفتح، مدیرکل امور پژوهش های کاربردی؛ دکتر مجید 
نیلی، رئیس دانشکده مهندســی برق و کامپیوتر و دکتر 
احسان هوشفر، مسئول آزمایشگاه ترمودینامیک دانشکده 
مهندســی مکانیــک پردیس دانشــکده های فنی، رئیس 

دانشگاه تهران را همراهی کردند.

در راستای ارتقای دیپلماسی شهری و با مشارکت معاونت 
پژوهشی )پژوهش های کاربردی( دانشگاه، بوستان آسیایی 

شهر تهران ایجاد می شود.
بــه همین منظور قرارداد مطالعات و بازطراحی جامع پارک 
قلمســتان به عنوان محیطی پاســخ ده در حوزه دیپلماسی 
شــهری با عنوان »طرح ایجاد بوســتان آســیایی تهران« با 
حضــور دکتر مهدی پورفتح، مدیــر کل امور پژوهش های 
کاربردی دانشــگاه تهران، مسئوالن شــهرداری منطقه یک 

تهران و مجمع شهرداران آسیایی، به امضا رسید.
بر اســاس قرارداد منعقــده مطالعــات و بازطراحی پارک 
قلمســتان به عنوان محیطی پاســخ ده در حوزه دیپلماسی 
شــهری به منظور ایجاد بوستان آسیایی شهر تهران، توسط 

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام می شود.
موضوع این طرح پژوهشی کاربردی، انجام مطالعات و بازطراحی 
بوستان قلمســتان، محل اســتقرار دبیرخانه مجمع شهرداران 
آسیایی، در ناحیه ۷ منطقه یک شهرداری تهران، با رویکرد کمک 
به دیپلماسی شهری و تبدیل آن به بوستان آسیایی شهر تهران و 

رفع مشکالت محیطی و عملکردی پارک موجود است. 
بازطراحــی این پروژه، با تمرکز بــر ارتقای وضعیت کیفی 
پارک شهری موجود و حل مشکالت کالبدی و علمکردی 
این فضای عمومی شــهری، با بهره گیری از نمادها، عناصر 
و مبلمان های شهرهای آسیایی، در چهارچوب سیاست های 

خارجی برنامه ســوم توسعه شــهر تهران مبتنی بر تقویت 
دیپلماسی شهری، صورت می پذیرد.

در این جلســه که نهم خرداد۱4۰۰ برگزار شــد، عالوه بر 
نماینده معاونت پژوهشی دانشــگاه، معاون دبیرکل مجمع 
شــهرداران آســیایی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انســانی و خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 
یک نیز حضور داشــتند و با اشاره به توافقات به عمل آمده 
بین مدیریت شــهری و دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی، 
مبنی بر تغییر نام و بازطراحی بوستان قلمستان، با محوریت 
معرفی فرهنــگ و تمدن و تقویت همگرایی کشــورهای 
آســیایی و ایجاد فضایی با مفاهیم نمادین و عملکردی در 
حوزه دیپلماسی شهری، بر انجام سریع و دقیق این مطالعات 
در چارچوب تقویم زمانــی طرح مطالعات و بازطراحی و 

وارد شدن این طرح به مرحله اجرایی تأکید شد.
در حاشــیه مراســم امضای این قرارداد در محل شهرداری 
منطقــه یک تهران، بر همکاری بیشــتر دانشــگاه تهران و 
شهرداری تهران در حل مســائل مختلف شهری، در قالب 
پژوهش های کاربردی و لــزوم عملیات اجرایی پروژه های 
شــهری همراه با مطالعــات دقیق علمی و پژوهشــی در 
حوزه هــای مختلف مدیریت شــهری، به ویــژه خدمات 
شهری، محیط زیســت و هوشمندسازی عملیات مرتبط، با 

استفاده از دانش و فناوری های نوین تأکید به عمل آمد.

بازدید رئیس دانشگاه تهران و هیأت همراه از شرکت پاکشوما

بوستان آسیایی شهر تهران با مشارکت دانشگاه تهران ایجاد می شود
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پایان نامه  ایــران  انجمن مهندســان مکانیــک 
دانشجویاِن مقطع کارشناسِی دانشکده  مهندسی 
مکانیِک دانشگاه تهران را به عنوان پایان نامه  برتر 

در سال ۱399 انتخاب کرد.
این پایان نامه با عنوان »طراحی و ساخت دستگاه 
کمک تنفسی اورژانسی« توسط مهدی رباطی و 
حمید ناصری با راهنمایِی دکتر علی صدیقی و 

دکتر محمدعلی نظری انجام شده است.
کمبود شدید دســتگاه های تنفس مصنوعی در 
پــی همه گیری کرونا در ســال ۲۰۲۰ میالدی، 

پژوهشگران و مهندســان را به سوی کشف ایده های جدید 
برای طراحی و ساخت یک دستگاه تنفس مصنوعی ساده، 
ارزان، قابل اطمینان و قابل دســترس سوق داد. آمبوبگ نام 
یک مخزن هوایی از جنس ســیلیکون است که برای ایجاد 
فشــار مثبِت ریوی در تنفس مصنوعی استفاده می شود. در 
همه بخش های بیمارستانی، چندین آمبوبگ وجود دارد که 
در شرایط خاص از آنها استفاده می شود و پرستاران به کمک 
آنها عمل تنفس را برای مدتی به صورت دســتی برای بیمار 
انجام می دهند. اتوماتیک کردن این فرایند به نظر ســاده ترین 
استراتژی برای غلبه بر مشکل موجود است. هرچند، انجام 

درست، مطمئن و ایمن این فرایند کار ساده ای نیست.
در این پایان نامه، یک دستگاه کمک تنفسی که با روش توضیح  
داده  شده کار می کند، طراحی و ساخته شده است. دبی و فشار 
هوای خروجی از آمبوبگ با اســتفاده از فلومتر و فشارسنج ها 
اندازه گیری شده و به میکروکنترلر ارسال می شوند. میکروکنترلر 
با توجه به مقادیر دریافت شده و الگوریتم کنترلی و با استفاده از 
درایو سرعت استپرموتور را تعیین می کند. خروجی مکانیکی 
اســتپرموتور، پس از دو مرحله کاهش ســرعت با اســتفاده 
از مکانیزم های تســمه تایمینگ و پولی، دو دســتۀ دستگاه را 
می چرخاند. این دسته ها آمبوبگ را فشرده کرده و فشار مثبت 

ریوی را برای بیمار ایجاد می کنند.

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران طبق ارزیابی های به عمل آمده 
در سال ۱399 موفق به کســب عنوان مرکز مشاوره ممتاز 

کشوری شد.
در سی و دومین نشست رؤســای مراکز مشاوره دانشگاه های 
سراسر کشور که به میزبانی دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور رؤسای 
مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه ۱ و شرکت مجازی رؤسای 
۱6۰ مرکز مشاوره از سایر دانشگاه ها، ۱8 خرداد ۱4۰۰ در این 
دفتر برگزار شد، مرکز مشاوره دانشگاه تهران طبق ارزیابی های 
به عمل آمده به عنوان مرکز مشاوره ممتاز کشوری شناخته شد.

در این نشســت که با حضور مجتبی صدیقی، معاون وزیر 
علوم و رئیس ســازمان امور دانشجویان و محمدرضا علم، 

معاون امور دانشــجویان داخل ســازمان، برگزار شــد از 
فعالیت های مراکز مشاوره دانشگاه ها به پاس خدمات روانی 

و اجتماعی آنها در دوره کرونا قدردانی شد.
همچنین برای نخستین بار عنوان »حامی ممتاز« برای فعاالن 
مراکز مشاوره دانشجویی در نظر گرفته شد که در نخستین 
ســال پاسداشــت آن، حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره 

دانشگاه تهران، موفق به کسب عنوان »حامی ممتاز« شد.
این لوح تقدیر به پاس حمایت های هیأت رئیســه دانشگاه 
از برنامه های مرکز مشــاوره به ویژه در ایام کرونا، در پایان 
جلسه شورای نظارت بر فعالیت شورای صنفی دانشجویی 
۱9 خرداد ۱4۰۰ توسط معاون دانشجویی دانشگاه به رئیس 

دانشگاه اهدا شد.

از سوی انجمن مهندسان مکانیک ایران طراحی و ساخت دستگاه کمک تنفسی 
اورژانسی به عنوان پایان نامه برتر سال ۱۳۹۹ انتخاب شد

مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز ممتاز 
و رئیس مرکز مشاوره »حامی ممتاز« کشوری معرفی شد
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عضو  شفابخش  شهدینه ســازان  شرکت 
پارک علــم و فناوری دانشــگاه تهران، 
موفــق به ســاخت محصولــی مؤثر در 
تقویت سیســتم ایمنی بــدن و همچنین 
درمان و تســکین بیماری های تنفســی 

همچون عوارض بیماری کرونا شد.
دکتر شهرام دادگستر، مدیرعامل شرکت 
شهدینه ســازان شــفابخش، ضمن تبیین 
مسیر شکل گیری این شرکت گفت: »قبل 
از تأسیس شرکت، تیم تحقیقاتی متشکل 
از دانشجویان دانشگاه تهران محصوالتی 
را به صورت پایلوت در فاز آزمایشگاهی 
تولید می کرد. سپس در سال 96 با هدف 
جهت دهــی به محصــوالت و خدمات، 
تأسیس  شفابخش  شهدینه سازان  شرکت 

شــد و در ســال 9۷ همکاری خود را با پــارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران آغاز کرد«.

وی با بیان اینکه تخصص این شــرکت در حوزه تولید 
داروهــای انســانی بر پایــه فرآورده های زنبور عســل 
اســت، خاطرنشــان کرد: »این محصول دانش بنیان که 
برای اولین بار در ایران تولید شــده اســت، عصاره بره 
موم یا پروپولیس اســت که در تقویت سیســتم ایمنی 
بدن و تســکین بیماری های تنفسی مؤثر است. اولین و 
مهمترین ویژگی این محصول این است که بدون استفاده 
از حالل های شــیمیایی مانند الکل، برخی از اســیدها و 
ترکیباتی که خاصیت خوراکی ندارند یا منع مصرف برای 
برخی از بیماری ها دارد و با استفاده از فاز آبی خالص و 

عصاره گیری شود«.
ادامه  مدیرعامل شــرکت شهدینه سازان شــفابخش در 
ســخنان خود افزود: »پروپولیس ماهیتًا یک ماده صمغی 
اســت و این صمغ در آب و مایعات کاًل نامحلول است، 
مگر در الکل و اسیدها که ما برای اولین بار توانستیم آن را 
به صــورت فاز مایع دربیاوریم. این مایع نیز به راحتی در 
مایعات دیگر قابل حل اســت و همین امر نحوه مصرف 

آن را راحت تر می کند«.
دکتر دادگســتر اســتفاده از منابع داخلی و کاماًل بومی 

را از مزایــای شــرکت شهدینه ســازان 
شفابخش دانســت و تاکید کرد: »در این 
شــرکت، از پروپولیس یــا بره موم کاماًل 
بومی زنبورداران داخلی استفاده می کنیم، 
درصورتی که معمــوالً رقبا از نمونه های 
خارجی استفاده و پروپولیس و مواد اولیه 

آن را از خارج وارد می کنند«.
وی خاطرنشان کرد: »پروپولیس به عنوان 
یــک آنتی بیوتیک طبیعی مطرح اســت. 
وقتــی یک عامــل خارجی آلــوده وارد 
کندوی عسل می شــود زنبور آن عامل را 
بــا پروپولیس ایزوله می کنــد و در واقع 
ضدعفونی می شــود. همین ویژگی برای 
انســان نیز کاربرد دارد. مــا قبل از بحث 
کرونــا، این محصــول را به عنــوان یک 
آنتی بیوتیک طبیعی برپایه یک فرآورده طب سنتی عرضه 
کرده بودیم. اما این موضوع که این محصول می تواند برای 
بیماری هایی مثل آنفوالنزا و بیماری های تنفسی مفید باشد 

نیز مورد توجه و در دست بررسی بود«.
مدیرعامل شرکت شهدینه سازان شفابخش ادامه داد: »با شیوع 
کرونا، تحقیقات فعاالن و همکاران در سالمت کده های طب 
سنتی، بعضی از دانشگاه ها و برخی از ارگان ها نیز تأیید کرد 
که این محصول می تواند عالئم کرونا به ویژه عالئم بعد از 
ابتالء به کرونا مانند سرفه ها، خشکی گلو و تنگی نفس را تا 

حد قابل قبولی تسکین دهد«.
دکتر دادگســتر در پایان با تأکید بر اینکه تنها شــرکت 
تخصصی فعال در این حوزه هستند، گفت: »این محصول، 
مجوز ســازمان غــذا و دارو و همچنین مجوز IRC که 
باالترین سطح مجوز اســت را نیز دریافت کرده است. 
در واقع این محصــول قابلیت فروش در داروخانه ها را 
به عنوان یــک دارو دارد. ما عالوه بر اینکه دائم در حال 
ارتقا محصوالت قدیمی هستیم، تولید محصوالت جدید 
را نیــز مد نظر داریم. امســال قطعًا دو یا ســه محصول 
جدید از فرآورده های زنبور عســل خواهیم داشــت که 
کاربردهای ساده تر و ویژگی های دارویی درمانی باالتری 

دارد و یک یا دو ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد«.

ساخت عصاره بره موم مؤثر در تقویت سیستم ایمنی بدن 
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
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دکتر علیرضا اسدی، مشاور معاون وزیر نیرو در امور فناوری، 
با بیان اینکه ساختارهای صنایع حوزه انرژی و رفتارهای مالی 
کشور در حال تغییر است، گفت: »این روندها سبب می شود 
اتکا دولت به منابع عمومی کمتــر و حضور نوآورهای مالی 
و بازارهای مالی بیشــتر شــود. بدین ترتیب ما انتظار داریم 
بخش هایــی از اقتصــاد در حوزه انرژی ظهــور پیدا کند. در 
حقیقت یک اقیانوس آبی در حال ظهور اســت. اقیانوس آبی 
یعنی جایی که رقابت کمتر و در عین حال عدم قطعیت باالتری 
دارد. در حوزه انرژی شــامل بخش های مرتبط با بهینه سازی، 
نوسازی و استفاده از ابزارهای نوین مالی و ارتباط با بخش های 

مصرف است«.
وبینار انرژی؛ از فرصت ها و چالش ها تا آینده شــغلی و ایجاد 
کسب و کار با حضور مشاور معاون وزیر نیرو در امور فناوری، 
مدیر دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو و 
معاون پژوهش و برنامه ریزی ســندیکای صنعت برق ایران، 
۱۰خرداد۱4۰۰، به همت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

برگزار شد.

تفکر و رویکرد استراتژیک با افق بلند مدت، نیاز اولیه در 
تحلیل آینده انرژی

دکتر اسدی، مشاور معاون وزیر نیرو در امور فناوری، با اشاره 
به مبانی تحلیل آینده و طراحی مســیر کاری اظهار کرد: »باید 
رویکردی را نسبت به مسائل صنعتی، اقتصادی و فناورانه اتخاذ 
کنیم که بیشترین دستاورد را داشته باشیم. در یک افق بلندمدت 

باید تفکرات، تصمیمات و اقدامات استراتژیک ارائه دهیم.
داشتن تفکر استراتژیک در زندگی فردی و سازمانی، به یکسری 
برنامه ریزی های بلندمدت منجر خواهد شد. مبنا قراردادن تفکر 
استراتژیک به عنوان یک شیوه مواجه با پدیده ها، شامل سه بعد 

کل نگری، دورنگری و عمق نگری است«.
وی افــزود: »کل نگری یا نگاه کالن به مثابه داشــتن افق دید 
بلندتر است مانند آنکه از هلیکوپتر به یک جغرافیا نگاه کنیم. در 
حقیقت از یک فاصله به واقعیت یا موضوع مورد نظر نگاه کنیم 
و در عین حال از برخی از جزئیات را نیز از دست ندهیم. در 
حقیقت یک نگاه سیستمی و بررسی روابط بین پدیده ها مدنظر 
است. عمق نگری به معنای بررسی علل و ریشه پدیده هاست. 
دورنگری نیز به معنای در نظر داشتن افق زمانی دورتر است«.

تله نزدیک بینی پدیده شایع امروزه جوامع
مشاور معاون وزیر نیرو در امور فناوری در ادامه با تبیین مفهوم 
دورنگری خاطرنشان کرد: »در جامعه ما پدیده شایعی به نام تله 
نزدیک بینی رایج است. تله فکر نزدیک بینی؛ انسان ها به واسطه 
کارکردهای مغزشان، به سوءگیری دچار می شویم. بدین گونه 
که گذشته نزدیک را به آینده دور تعمیم می دهیم. این تله باعث 
می شود تا در انتخاب های خود به شدت کوتاه مدت فکر کنیم. 
در مبحث مسیر شــغلی و آینده کاری باید از این تله فکری 

بیرون آمد و یک افق زمانی بلندمدت را ببینیم«.
دکتر اســدی با یادآوری تله فکری نزدیک بینی گفت: »اساسا 
افق مسائل در حوزه انرژی و حوزه های زیرساختی، بلند مدت 
است. برای برنامه ریزی مرتبط با یک شهر و زیرساخت های آن 
باید یک افق خیلی دور را انتخاب کرد و به پیش بینی های بسیار 

بلندمدت پرداخت«.

گاز طبیعی منبع اصلی در ایران است
وی در محور دوم صحبت های خود به بیان داده ها و اطالعاتی 
در حوزه انرژی پرداخت و تاکید کرد: »برای رســیدن به یک 
تصویــر کالن از حوزه انرژی باید به بررســی وضع موجود 
پرداخت. یکی از منابع خوب در این حوزه، کتاب تراز انرژی 

است«.
مشاور معاون وزیر نیرو در امور فناوری با اشاره به سهم انرژی 
اولیــه در ایران و جهان بیان کرد: »منبع اصلی انرژی در ایران، 
گاز طبیعی است. درحالی که در دنیا ترکیبی از گاز طبیعی، نفت 
خام و فرآورده های نفتی، زغال سنگ، انرژی تجدیدپذیر و… 
است. این نشان می دهد که به واسطه تیپ ذخایر و منابع انرژی 
ایران، ساختار انرژی نیز متفاوت است. بنابراین به عنوان پیشران 

مشاور معاون وزیر نیرو در امور فناوری در وبینار انرژی؛ از فرصت ها و چالش ها:

اقیانوس آبی نوظهور حوزه انرژی کارگشای اقتصاد کشور است
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اصلی در یک افق بلندمدت در حوزه کســب وکاری، طبیعتاً حوزه 
گازهای طبیعی کلیدی است«.

دکتر اســدی با نگاهی به جریان منابع و مصارف بخش برق اظهار 
کرد: »عمده منابع اولیه تولید برق در ایران، گاز طبیعی است. راندمان 
نیروگاه های حرارتی پایین است. این مجموعه بررسی نشان می دهد 
این بازدهی یک ثروت از دســت رفته است. کشور تمرکز زیادی 
دارد تا بازدهی ها را در تمام مراحل تبدیل انرژی های اولیه به انرژی 
مصرفی افزایش پیدا کند. برای مثال در نیروگاه ها، موضوع باالبردن 

بازدهی نیروگاه ها، تماماً برنوآوری و تغییرات تکنولوژیکی است.
روندها نشــان می دهد نهادهای سیاست گذار و بازیگران اصلی به 
سمت باالبردن راندمان انرژی و تبدیل انرژی خواهند رفت. ذخیره 
انرژی با سرمایه کمتر به بازدهی بیشتر منجر خواهد شد. کشوری 
که با محدودیت ســرمایه مواجه اســت و زیرساخت های انرژی 
مفصلی دارد، سیاست گذاران و فعاالن را به سمت باالبردن بازدهی 

هدایت خواهد کرد«.

سهم برق از تأمین انرژی بسیار کمتر از سهم گاز و فرآورده های 
نفتی است

وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به کل مصرف نهایی ایران از 
حامل های انرژی گفت: »ســهم برق از تأمین انرژی بسیار کمتر از 
ســهم گاز و فرآورده های نفتی است. درحالیکه روندهای جهانی به 
سمتی حرکت می کند که ما شاهد نرخ نفوذ برق به عنوان انرژی اصلی 
هستیم. با توجه به مصرف نهایی برق در بخش های مختلف ایران، 
باید گفت روند افزایش تقاضا در ایران، بیشــتر در حوزه خانگی و 
تجاری است. اهمیت این موضوع به این دلیل است که بخش صنعتی 
بخش مولد اســت و انرژی را تبدیل به ارزش افزوده می کند، اما در 
بخش خانگی انرژی تبدیل به ارزش افزوده جدید در اقتصاد نمی شود 
و به اصطالح هرز می رود. جامعه ما با این معضل مواجه اســت که 

منابع انرژی ما به حوزه های مولد، کمتر هدایت می شود«.
مشــاور معاون وزیر نیرو در امور فناوری با تشریح معضل جامعه 
در حوزه منابع انرژی تاکید کرد: »بخش مهمی از کسب و کارهای 
آینده بدین صورت است که بخش خانگی از مصرف کننده نهایی به 
مصرف کننده و تولیدکننده تبدیل خواهد شــد. با مقایسه شاخص 
شدت انرژی براســاس برابری قدرت خرید می توان گفت روند 
جهانی، کشورهای عضو و غیر عضو OECD همگی نزولی اند، اما 
روند ایران صعودی است. این همان ناترازبودن و چالش سیاستی 
ایران اســت. البته این نکته را باید مدنظر قرار داد که ما نمی توانیم 
از روندهای جهانی دور بمانیم و برای باقی ماندن در عرصه رقابت 

جهانی باید تغییر کنیم و این شکاف را پر کنیم«.

درخشش دانشجویان و فعاالن 
کانون های فرهنگی دانشگاه 

تهران در جشنواره ملی رویش

در آئین اختتامیه نهمین جشنواره ملی رویش که ۱9 
خرداد۱4۰۰ با حضور دکتر علی ربیعی، سخنگوی 
دولت و دکتر غالمرضــا غفاری، معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری و به 
میزبانی دانشــگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، کانون 
نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 
توانســت مقام کانون برگزیــده در میان کانون های 
اجتماعــی فعــال در زمینه فعالیت هــای خیریه و 

عام المنفعه کشور را به دست آورد.
همچنین کانون همیاران ســالمت روان دانشجویان 
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز 
مقام شایســته تقدیر کانون های اجتماعی در زمینه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی را به دست آورد.

میالد بذرافشــان، دانشــجوی پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه تهران، در رشته فرش توانست 
مقام برگزیده را کســب کند. امیرحســین راحمی، 
دانشــجوی دانشــکده الهیات و معارف اســالمی 
دانشگاه نیز جایزه مسئولیت اجتماعی، یادواره شهید 

حسین علی مرادی را به دست آورد.
جایــزه مســئولیت اجتماعــی به یاد دانشــجوی 
فــداکار و فعال حوزه کانون هــای اجتماعی و امور 
خیریه دانشــگاه تهــران و دانش آموخته دانشــگاه 
عالمه طباطبایی، شهید حسین علی مرادی، به افراد و 

گروه های فعال در این حوزه اهدا می شود.
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دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه، از 
راه اندازی سامانه شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان 

دانشگاه تهران خبر داد.
دکتر یزدانی، معاون اداری و مالی دانشــگاه، ضمن 
تأکیــد بر اهمیت ایــن موضــوع و در تبیین لزوم 
راه اندازی ســامانه ای بــرای شناســایی و ارزیابی 
تأمین کنندگان در ســطح دانشــگاه گفت: »دانشگاه 
تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور و بر اساس 
ســند چشــم انداز ۱4۰4 افزایش بهره وری و ارتقا 
مستمر کمی و کیفی تجهیزات و امکانات آموزشی 

و پژوهشی را سرلوحه کار خود قرار داده است«.
وی افزود: »دستیابی به این اهداف مستلزم بهره گیری 
از تــوان فنی، مهندســی و تأمیــن کاال و خدمات 
با کیفیــت و قیمت مناســب و در کوتاه ترین زمان 
ممکن است. از این رو با بهره گیری از تجارب موفق 
داخلی و خارجی، راه اندازی و پیاده ســازی سامانه 
وندورلیست در دستور کار قرار گرفت و زیرساخت 

مربوط ایجاد شد«.
معاون اداری و مالی دانشــگاه تاکید کرد: »با توجه 
به گســتردگی زیاد حوزه های تأمین کاال و خدمات 
در دانشــگاه تهران، از اصناف و تأمین کنندگان کاال 
و خدمات دعوت می شــود به ســامانه شناسایی و 
ارزیابی تأمین کنندگان دانشــگاه تهــران به آدرس 
https://vlist.ut.ac.ir مراجعــه کنند و مدارک و 

اطالعات مورد نیاز را ارائه دهند«.
دکتر یزدانی ایجاد بانــک اطالعاتی پویا، جامعیت 
اطالعــات، کاهــش هزینه های تــدارکات، کاهش 
اتــالف زمان، افزایش کیفیــت خدمات و کاالهای 
دریافتی به دلیل ایجاد فضای رقابتی، شفاف ســازی 
فرایندهــا و معامالت، محدودکــردن فرصت بروز 
تخلفات یا اشتباهات و وحدت رویه در روند خرید 
کاالها و خدمات، مناقصه ها و مزایده ها را از مزایای 

این لیست برای دانشگاه به عنوان کارفرما برشمرد.
همچنیــن دکتــر محمد شــیخ علیشــاهی، رئیس 

اداره بازرگانــی و امور قراردادهــا و دبیر کارگروه 
وندورلیســت، نیز در این باره خاطرنشــان کرد: »با 
برگــزاری جلســات متعدد کارشناســی و ارزیابی 
نمونه های مشــابه، ســامانه وندورلیست در سطح 
دانشگاه ایجاد شده است. این اولین بار است که در 
دانشــگاه تهران چنین طرحی اجرا می شود تا ضمن 
یکپارچه سازی و استانداردسازی فرایند خرید کاال و 
خدمات، فرصت مناسبی برای تأمین کنندگان ایجاد 
شــود تا همکاری بلند مدتی را با دانشــگاه تهران 

داشته باشند«.
وی در ادامه اظهار کرد: »با تکمیل این سامانه، انتظار 
می رود تأمین کاال و خدمات متفرقه بســیار محدود 
و با ســامان دهی امور بازرگانی در سطح دانشگاه، 
بازار مناســبی برای تأمین کنندگان همکار دانشگاه 
نیز ایجاد شود. همچنین با توجه به مزایای متعددی 
که این طرح دارد انتظار می رود ســایر دانشگاه های 
کشــور نیز از آن استقبال کنند که این موضوع بازار 
قابل توجهی را بــرای تأمین کنندگان ایجاد خواهد 
کــرد. باید گفت که در مرحلــه اول تأمین کنندگان 
تجهیزات رایانه ای، مبلمــان و اثاثیه اداری، کاغذ و 
مقوا و مصالح ســاختمانی در اولویت ارزیابی قرار 

دارند«.
وندورلیست یا فهرست تأمین کنندگان مجاز لیستی 
از عرضه کننــدگان معتبر و دارای صالحیت اســت 
که خریداران حرفه ای بــا بهره گیری از فرایندهای 
ارزیابی دقیق آن را ایجاد می کنند تا از این طریق کاال 
و خدمات مورد نیاز خــود را تأمین کنند. بنابراین، 
وجود چنین لیستی خریداران را قادر می سازد تا در 
کمترین زمان ممکن، نیازهای خود را از منابع قابل 
اطمینان با کیفیت و هزینه مناســب مرتفع ســازند. 
دانشــگاه تهران، برای تأمین نیازهای خود تصمیم 
گرفته اســت کــه چنین فهرســتی را ایجاد کرده و 
مجموعه ای از تأمین کنندگان دارای صالحیت را در 

حوزه های مختلف شناسایی کند.

معاون اداری و مالی دانشگاه:

سامانه شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان دانشگاه تهران راه اندازی شد
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با اعالم فدراسیون ســرآمدان علمی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، 9 عضو هیأت علمی 
دانشــگاه تهران به عنوان ســرآمدان علمی کشور در 

سال ۱4۰۰ معرفی شدند.
در چهارمین نشست ســرآمدان علمی کشور که ۲6 
خرداد۱4۰۰ با حضور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور برگزار شد، بنا بر اعالم فدراسیون سرآمدان 
علمی ایران، 9 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در 

فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفتند.
اسامی سرآمدان علمی دانشــگاه تهران به شرح زیر 

است:
• دکتر کاظم عزیزی، استاد دانشکده فیزیک پردیس 

علوم.
• دکتر محمود شاه آبادی، اســتاد دانشکده مهندسی 

برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی.
• دکتر علی رضا شــاکری، اســتاد دانشــکده شیمی 

پردیس علوم.
• دکتر عباس علی صابری، دانشــیار دانشکده فیزیک 

پردیس علوم.

• دکتر فرناز جعفرپور، دانشــیار دانشــکده شیمی 
پردیس علوم.

• دکتر کامران اخباری، دانشــیار دانشــکده شیمی 
پردیس علوم.

• دکتر امیر میرزادی گوهری، اســتادیار دانشــکده 
علوم و مهندســی کشــاورزی پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی.
• دکتــر علی رضا محمودیان، اســتادیار مؤسســه 

ژئوفیزیک.
• دکتــر مجتبی باقری، اســتادیار مرکــز تحقیقات 

بیوشیمی و بیوفیزیک.
فدراسیون ســرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و 
مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
در ســال ۱4۰۰ صد نفر از محققان کشور را به عنوان 
ســرآمد علمی و همچنین ۱5 نفر را به عنوان سرآمد 
علمی جوان انتخاب کرده اســت. به سرآمدان علمی 
حمایت هایی شــامل پژوهانه نقدی، گرنت خدمات 
شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری 

اعطا خواهد شد.

۹ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
 به عنوان سرآمدان علمی کشور معرفی شدند
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رویداد اســتارت آپ ویکند مجازی کشــاورزی و سالمت 
هوشــمند با حضور ۱5تیم از صاحبان ایده در پارک علم و 

فناوری دانشگاه تهران افتتاح شد.
این رویداد با هدف بسترســازی خلق ایده میان دانشجویان و 
عالقه مندان به حوزه کشــاورزی و سالمت هوشمند، آشنایی 
متخصصان کشــاورزی بــا مباحث کســب و کار و فناوری 
بازارمحور، انتقال تجربیات مربیان کســب و کار در صنعت 
کشاورزی به صاحبان ایده، حمایت از ایده های منتخب برای 
ایجاد کســب و کار و تولید ثروت پایدار، 3۱ خرداد۱4۰۰، با 
حضور دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران؛ دکتر سید حســین گلدانساز، رئیس پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ دکتر محمدمهدی 
فریدوند، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران؛ 
مهندس فاطمه صداقت فرد، معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی 
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران؛ مهندس یاشار غالمی، 
مدیرعامل شتاب دهنده اسمارت ایکس و مهندس هادی باقری، 

مدیرعامل شتاب دهنده بندا لب، آغاز به کار کرد.
مهنــدس فاطمــه صداقت فرد، معــاون مرکز نــوآوری و 
کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، از برگزاری 
موفقیت آمیز اولین استارت آپ ویکند مجازی در حوزه زالو 
در ســال گذشــته یاد کرد و گفت: »امسال برای دومین بار 

اقدام بــه برگزاری دومین اســتارت آپ ویکند مجازی در 
حوزه کشاورزی و سالمت هوشمند کرده ایم. بخشی از این 
رویداد به صورت حضوری و بخشی دیگر به صورت آنالین 

برگزار می شود«.
وی با تبیین دلیل انتخاب حوزه کشــاورزی برای برگزاری 
استارت آپ ویکند مجازی خاطرنشان کرد: »اهمیت بخش 
کشــاورزی در زندگی روزمره مردم و تولیدات محصوالت 
کشاورزی مبتنی بر اصول توسعه پایدار که منجر به تقویت 
و توانمندسازی محصوالت کشاورزی در کسب وکارهای 
خرد و کالن می شــود و همچنیــن نیاز جامعه و حرکت به 
سمت کشاورزی هوشمند سبب شد تا پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران این موضوع را جزو خط مشی های خود قرار 
داد و برنامه های حمایتی را نیز در این زمینه طراحی کرد تا 

از ایده های حوزه کشاورزی حمایت کند«.
مهندس صداقت فرد با اشــاره به برگزاری رویداد میتاپارک 
در چهارم خرداد ماه افزود: »میتاپارک پیش رویدادی برای 
استارت آپ ویکند کشــاورزی و سالمت هوشمند بود. در 
این پیش رویداد که با حضور استادان دانشگاه، دانشجویان، 
اعضای انجمن های علمی و فعاالن حوزه کشاورزی برگزار 
شد، به چالش ها و راه حل های نوآورانه حوزه کشاورزی و 

منابع طبیعی پرداخته شد«.

افتتاح رویداد استارت آپ ویکند مجازی کشاورزی و سالمت هوشمند
 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

در جشــنواره تجلیــل از کارآفرینان جوان اســتان البرز، 
ســیدمهران جوادی نیا، دانشــجوی مقطــع دکتری پردیس 
بین المللی کیش دانشــگاه تهران، به عنــوان کارآفرین برتر 

انتخاب شد.
در اختتامیه جشنواره کارآفرینان جوان استان البرز که دهم 
تیرمــاه۱4۰۰ همزمان با روز صنعت و معدن برگزار شــد، 
سیدمهران جوادی نیا، دانشــجوی مقطع دکتری کارآفرینی 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، در بخش »کارآفرینی 

در حوزه خدمات« به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شد.
این دانشجوی کارآفرین و مجموعه تحت مدیریت  او، حدود 

یک سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و با فرصت سازی 
از تهدید و تهاجم کرونا توانســته به این عنوان دست یابد. 
به کارگیری الگوهای کارآفرینی نوین، طراحی شیوه آموزش 
زبان ویژه  مدیران، قهرمانان ورزشــی، کــودکان، نابینایان و 

ناشنوایان از مهم ترین دالیل این انتخاب بوده است.
در این جشــنواره که در پنج بخــش »کارآفرینی در حوزه 
خدمــات«، »کارآفرینی در حوزه صنعــت«، »کارآفرینی در 
حــوزه اســتات آپ«، »کارآفرینی در حوزه کشــاورزی« و 
»کارآفرینی در حوزه مشــاغل خانگی« برگزار شد، فعالیت 

بیش از یکصد کارآفرین مورد ارزیابی قرار گرفت.

در جشنواره تجلیل از کارآفرینان جوان استان البرز
دانشجوی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 

به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شد
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با تالش اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه، 
هوشمندسازی موتورخانه های گرمایشی پردیس مرکزی 
و ســاختمان های ستادی اطراف آن صورت گرفت و 35 
موتورخانه گرمایشی در دانشگاه تهران به سیستم کنترل و 

مانیتورینگ ۲4 ساعته مجهز شد.
مدیریت مصرف انرژی یکی از امور بسیار مهم در جامعه 
امروز است و لزوم توجه به چگونگی مصرف و سعی در 
مدیریت و بهینه ســازی مصرف انرژی ضرورت شایانی 
دارد. تأسیسات گرمایشی مجموعه های مختلف دانشگاه 
تهران از جمله فعالیت های انرژی بر در این دانشــگاه به 
حســاب می آید که می توان با بهینه سازی و مدیریت آنها 

مصرف انرژی را در این حوزه کاهش داد.
در این راســتا، اداره کل طرح های عمرانی و پشــتیبانی 
دانشگاه تهران با انجام مطالعات بسیار توسط کارشناسان 
این مجموعه، تصمیم بر هوشمندســازی موتورخانه های 
گرمایشــی پردیس مرکــزی که با توجه بــه مرکزیت و 
اهمیت تاریخی از مهم ترین پردیس های دانشگاه به شمار 
می رود و همچنین ساختمان های ستادی واقع در اطراف 

آن، گرفت.
در حال حاضر با انجام پروژه هوشمند سازی موتورخانه های 

گرمایشی در این مجموعه بزرگ و بسیار با اهمیت، می توان 
این پردیس را به عنوان یک پردیس متمایز و شــاخص در 
زمینه مدیریت مصرف انــرژی معرفی کرد. در این پروژه 
که با مشــارکت شرکت پیشــران انرژی و با نظارت کامل 
کارشناسان اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه 
تهران در سه ماه نخست سال ۱399 به سرانجام رسید، 35 
موتورخانه گرمایشی در دانشگاه تهران به سیستم کنترل و 

مانیتورینگ ۲4 ساعته مجهز شدند.
بــا انجام این پروژه عالوه بر افزایش طول عمر تجهیزات 
تأسیســاتی و کاهش هزینه های تعمیــرات و نگهداری، 
انتظــار می رود که مصرف حامل هــای انرژی نیز به طور 
قابل مالحظــه ای کاهش پیدا کند. با توجه به داده های به 
دست آمده این سیستم با هوشمندسازی موتورخانه های 
گرمایشی دانشگاه تهران مصرف گاز 3۰ درصد، مصرف 
برق ۱5 درصد و مصرف آب ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است. این کاهش در انرژی مصرفی عالوه بر مزیت های 
زیست محیطی با کاســتن از هزینه کرد قبوض انرژی در 
طــول زمان بهره برداری می تواند بــه لحاظ اقتصادی نیز 
ســودمند باشــد و هزینه انجام شــده برای این پروژه با 

کاستن از هزینه کرد قبوض مصرفی جبران شود.

 شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری، وابسته به 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در خرداد ماه ۱4۰۰ بیش 

از 8۰۰ زمین لرزه را ثبت کردند.
شــبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در خرداد ماه ۱4۰۰ تعداد 
84۷ زمین لرزه را ثبت کردنــد. این زمین لرزه ها در نواحی 
مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و توســط شبکه های 
لرزه نگاری ثبت و تعیین محل شده اند. در خرداد ماه ۱4۰۰ 

تعداد ۱4 زمین لرزه با بزرگی بیش از 4.۰ در داخل کشــور 
توسط مرکز لرزه نگاری کشــوری به ثبت رسیده است که 
بزرگ ترین آنها در تاریخ شانزدهم خردادماه ۱4۰۰ با بزرگی 

5.۲ حوالی صالح آباد واقع در استان ایالم، رخ داده  است.
از لحاظ آماری ۷۷4 زمین لرزه با بزرگی کوچک تر 3، تعداد 
59 زمین لــرزه با بزرگی بین 3و4، تعــداد ۱3 زمین لرزه با 
بزرگی بین 4 و 5 و تعــداد یک زمین لرزه با بزرگی بین 5 

و 6 بوده است.

موتورخانه های گرمایشی دانشگاه تهران هوشمند شدموتورخانه های گرمایشی دانشگاه تهران هوشمند شد

ثبت بیش از ۸۰۰ زمین لرزه  توسط مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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با هدف اجرای سیاست های همکاری علمی بین المللی 
آموزش عالی کشور و گسترش فعالیت های بین المللی 
مؤسسه حقوق تطبیقی، نشست »مطالعه تطبیقی حق بر 
غذا و توزیع عادالنه آن در جهان« با حضور پروفسور 

کریستن استیلت به صورت وبینار برگزار شد.
با هدف اجرای سیاست های همکاری علمی بین المللی 
آمــوزش عالی کشــور در ایــام کرونا و گســترش 
فعالیت های بین المللی مؤسســه حقوق تطبیقی به ویژه 
در شــرایط فعلی که همه گیری بیماری کرونا موانعی 
را در راه فعالیت هــای معمول و متداول بین المللی به 
وجود آورده اســت، این مؤسســه اقدام به برگزاری 
سلســله ســخنرانی هایی به صورت وبینار با استادان 
حقوقی دانشگاه های معتبر دنیا کرده است که به همین 
منظور، 3۱ خرداد۱4۰۰، نشســتی بــا عنوان »مطالعه 
تطبیقی حق بر غــذا و توزیع عادالنه آن در جهان« با 

حضور پروفسور کریستن استیلت برگزار شد.
در بخش اول این نشست که اختصاص به ارائه استاد 
داشت، پروفسور اســتیلت ابتدا از آمار سالیانه کشتار 
حیوانــات بــرای تأمین حق بر غذا پرده برداشــت و 
سپس به آسیب شناسی ایجاد مزارع پرورش حیوانات 
در زندگی بشــر از ابعاد مختلف پرداخت و مقررات 
قانونی مربوط به منع تأسیس مزارع حیوانات را تحلیل 

کرد.
در بخش دوم نیز پروفســور استیلت، حدود 3۰ دقیقه 
پاسخگوی پرســش های حاضران در جلسه به صورت 
شــفاهی )اتصال میکروفون( و کتبی )درج در کامنت( 
بود. بر اســاس آماری که مؤسســه حقوق تطبیقی در 
اختیار دارد در این نشست تخصصی حدود 5۰ نفر از 
استادان، دانشجویان و عالقه مندان به مباحث حقوقی 

شرکت داشتند.
پروفسور کریستن استیلت اســتاد حقوق حیوانات و 

سیاست گذاری اجتماعی و مدیر مرکز حقوق و جامعه 
در جهان اسالم در دانشگاه هاروارد است. وی دارای 
مدرک دکترای حقوق از دانشــکده حقوق دانشــگاه 
تگزاس و دکتــرای تاریخ و مطالعــات خاورمیانه از 
دانشــگاه هاروارد است. این اســتاد حقوق، سردبیر 
 Texas و   Texas Law Review مجــالت 
Journal of Women in the Law نیــز بــوده 
اســت. به دلیل مطالعــات حقوقی ویژه، پروفســور 
استیلت، جوایز گوناگونی را به دست آورده است که 
از جمله می توان به کسب جایزه از بنیاد جان سایمون 
گوگنهایم در سال ۲۰۱3 و اخذ کرسی اندرو کارنگی 
در حوزه پژوهش های حقوقی و همچنین جوایز متعدد 
از مرکز فول برائت اشــاره کرد. اســتیلت دارای ده ها 
عنوان مقاله در حوزه حقوق اســالم، حقوق بشــر و 
حقوق حیوانات اســت که در مجالت معتبر آمریکا به 

چاپ رسیده است.

با هدف گسترش فعالیت های بین المللی

نشست »مطالعه تطبیقی حق بر غذا و توزیع عادالنه آن در جهان« 
برگزار شد
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آئیــن نام گذاری و رونمایی از ســردیس دکتــر بدرالزمان 
قریب، استاد شــهیر دانشــگاه تهران، با حضور جمعی از 

مقامات فرهنگی و نیز شهرداری تهران برگزار شد.
در مراســمی با حضــور رئیس فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی، رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
اسالمی شــهر تهران، شــهردار منطقه 9، ائمه جماعات و 
مدیران شــهری، آئین رونمایی از ســردیس و پالک کوبی 
خیابان دکتر بدرالزمان قریب، استاد شهیر دانشگاه تهران، در 

مرکز آموزش های شهید حیدری )خانه مشق( برگزار شد.
دکتر بدرالزمان قریب در ســال ۱3۰8 در تهران زاده شد. او 
اصالتًا اهل روستای گرکان، شهرستان آشتیان، استان مرکزی 
و از نوادگان شــمس العلما قریب گرکانی بود. دکتر قریب 
دارای دکترای زبان شناســی از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا و 
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران و اســتاد و پژوهشگر برجسته رشــته زبان شناسی، 

ادیب، شاعر و سغدی پژوه است.

این استاد ممتاز دانشگاه بانی و مؤسس نخستین کرسی آموزش 
زبان سغدی در دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی، عضو افتخاری انجمن ایران شناسان اروپا، عضو 
انجمن بین المللی دست نوشته ها و کتیبه های ایرانی لندن بوده 
است. دکتر بدرالزمان قریب با رتبه علمی استاد تمام، در زمان 
حیات پربار خود به عنوان اســتاد مدعو با دانشگاه هاروارد و 

یوتای آمریکا نیز همکاری می کرد.
خدمــات علمی دکتر قریب در حــوزه مطالعات زبان های 
کهن ایرانی به ویژه سغدی، در تصحیح و قرائت متون کهن 
و آثــار ادبی، فرهنگی و تاریخی ایران  زمین بســیار کارا و 
ثمربخش بوده و ِگره از کار پژوهشگران و محققان این فن 
در واژه گزینی و واژه یابی گشــوده است. به همین دلیل هم 
بدرالزمان قریب را پژوهشــگری نمونه و تالشگر در حوزه 
زبان های باستانی و میانه ایران به ویژه زبان سغدی می دانند. 
این استاد فرهیخته، هفتم مرداد ۱399 در سن 9۱ سالگی بر 

اثر بیماری کرونا درگذشت.

نام و سردیس استاد 
شهیر دانشگاه تهران

 زینت بخش خیابانی 
در منطقه ۹ تهران شد

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
سه طرح برگزیده پردیس دانشکده های فنی رونمایی شد

سه طرح برگزیده پردیس دانشــکده های فنی در حوزه 
ســنجش از راه دور، با حضور معــاون علمی و فناوری 

رئیس جمهور رونمایی شد.
مراســم رونمایی از طرح های دانش بنیان حوزه هوایی، 
فضایی، خودرو، ریلی و ســنجش از راه دور، )نوزدهم 
تیر( در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد که از میان ده 
طرح برتر رونمایی شده، ســه طرح، متعلق به دانشکده 

مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی بود.
»نرم افــزار ســریع و آنالین محاســبه شــدت و مقدار 
شــوری خاک در هر نقطه از کشور با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای«، »نرم افزار سریع و آنالین محاسبه سطح زیر 
کشــت برنج با تفکیک نوع کم محصول و پرمحصول در 

مناطق شــمالی کشور با اســتفاده از تصاویر ماهواره ای« 
و »نرم افزار ســریع و آنالین محاســبه تغییرات سطحی 
در کاربردهای مختلف شــامل کنترل ارضی، جنگلداری 
و امور نظامی« عناوین ســه طرحی بود که توسط دکتر 
مهدی حســنلو، عضو هیأت علمی دانشــکده مهندسی 
نقشه برداری، به انجام رسیده و در میان ده طرح برتر در 

این نمایشگاه رونمایی شد.
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ســومین جلسه شورای دانشگاه در ســال ۱4۰۰ با حضور 
هیأت رئیسه، رؤســای واحدها، پردیس ها و دانشکده های 
دانشــگاه تهران به صــورت حضوری و مجــازی، دوم و 

شانزدهم تیرماه۱4۰۰، برگزار شد.
در این جلســه، دکتر محمود نیلی احمــدی آبادی، رئیس 
دانشگاه، با اشــاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی و رسالت 
دانشــگاه در این زمینه گفت: دانشگاه در برابر همه مسائل 
جامعه، به خصوص مســائلی همچون اپیدمی کرونا، قطعی 
برق در روزهای اخیر، مشــکالت اقتصادی و.. احســاس 

مسئولیت می کند و در قبال آنها فعال است.
رئیس دانشگاه تهران به اشاره به فعالیت چند خوشه علمی 
مشورتی در سطح دانشگاه از جمله خوشه اقتصادی، خوشه 
ســرمایه اجتماعی افزود: بسیاری از این مسائل در جلسات 
و نشســت های کاری این خوشه ها با حضور اندیشمندان و 
محققان مربوطه مورد بررســی قــرار گرفته و نتایج آنها در 

قالب گزارش های تخصصی به مسئوالن ارائه شده است.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به تجربه »هیأت ویژه گزارش 
ملی ســیالب ها« متشــکل از ۱5 کارگروه تخصصی و ارائه 
نتایج تحقیقات آن در قالب »سلسله گزارش های هیأت ویژه 
گزارش ملی سیالب ها«ادامه داد: دانشگاه تهران در این زمینه 
دارای تجارب غنی و کافی است و لذا من از تمامی واحدها و 
گروه های آموزشی می خواهم در راستای مسئولیت اجتماعی، 
مســائل مبتالبه جامعه را در ســطح دانشکده ها و گروه های 
آموزشی به بحث و بررسی بگذارند و نتایج و خروجی آنها 
در قالب گزارش های تخصصی به صورت رایگان در اختیار 

مسئوالن و افکار عمومی قرار دهند.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به پایان ترم تحصیلی 
نیم ســال دوم افــزود: برای دومین ســال متوالی تجربه و 
شرایط کرونا، کار و فعالیت دوچندانی را به دانشگاه ها و به 
خصوص بخش های آموزش و اعضای هیأت علمی تحمیل 
کرد و جــا دارد از فعالیت و تالش های همه مســئوالن و 
دست اندرکاران این حوزه، به خصوص حوزه های آموزش، 
خدمات فناوری دیجیتــال و اعضای هیأت علمی قدردانی 

شود.

دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به اهمیت »فرهنگ سازمانی 
دانشگاهی« خاطرنشان ســاخت: با وجود شرایط کرونا و 
تجربه موفق دانشگاه تهران در آموزش مجازی، باید دانست 
که همچنان بحث تعامل مستمر و پی در پی با دانشجویان و 
نیز حضور اعضای هیأت علمی در دانشکده ها و گروه های 
آموزشی برای پیگیری مسائل آموزش حائز اهمیت است و 

نباید از آن غفلت کرد.
وی با اشــاره به ســرمایه گذاری بســیار زیاد دانشگاه برای 
آماده ســازی زیرســاخت ها و تجهیزات ســخت افزاری و 
نرم افزاری آموزش مجازی در دانشــگاه خاطرنشان کرد که 
باید از این ســرمایه گذاری هنگفــت و نیز تجارب و درس 
آموخته های خوبی که طی دو ســال گذشته حاصل شده به 
بهترین نحو برای توســعه آموزش و پژوهش، بهینه ســازی 
آموزش مجازی ) E-learning ( و در نهایت برندســازی 
برای دانشگاه تهران به عنوان یک »دانشگاه دیجیتال« بهره برد.
رئیس دانشــگاه تهران در پایان سخنان خود درگذشت سه 
تن از اســاتید و اعضای هیأت علمی دانشــگاه در یک ماه 
گذشته را به خانواده آنها و نیز خانواده بزرگ دانشگاه تهران 
تســلیت گفت و برای آنها از درگاه خداوند متعال آرزوی 

غفران و رحمت الهی نمود.
در ادامه این جلسه و بنا به دستور کار اعالم شده، موضوعات 
و مسائل ذیل در سومین نشســت »شورای دانشگاه« مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت:

برگزاری مراسم »روزی با دانشگاه تهران«
براساس اولین دســتور کار شورا، دکتر امین، مدیر »باشگاه 
دانش آموزی« دانشــگاه تهران گزارشی از فعالیت های این 
باشگاه در سال های اخیر ارائه و از برنامه ریزی این باشگاه 
با همکاری دیگر واحدهای تابعه دانشــگاه برای برگزاری 

مراسم »روزی با دانشگاه تهران« خبر داد.
به گفتــه دکتر امین، این مراســم روز چهارم مــرداد و با 
هدف آشــنایی جامعه دانش آموزی کشور و نیز والدین آنها 
با دانشگاه، رشته های دانشــگاهی، امکانات و ظرفیت های 

دانشگاه و … برگزار خواهد شد.

در سومین جلسه شورای دانشگاه مطرح شد

دانشگاه در قبال مسائل جامعه مسئولیت اجتماعی دارد
مراسم روزی با دانشگاه تهران برگزار می شود
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همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی و پرداخت معوقه افزایش 
حقوق کارمندان دانشگاه

دومین دستور کار جلسه شــورا، موضوع همسان سازی حقوق اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه و نیز پرداخت معوقــه افزایش حقوق کارمندان 
دانشــگاه بود که گزارش آن از سوی دکتر یزدانی، معاون اداری و مالی 

دانشگاه، ارائه شد.
براســاس گزارش دکتر یزدانی، تدابیر الزم برای اجرایی ساختن مرحله 
دوم همسان ســازی حقــوق اعضا هیأت علمی دانشــگاه در ماه جاری 
)تیرماه( صورت پذیرفته و درصوت تکمیل فرایند آن از ســوی اعضای 

هیأت علمی، مرحله دوم نیز تا پایان همین ماه انجام خواهد شد.
دکتــر یزدانی همچنین با اشــاره به افزایش حقوق کارمندان دانشــگاه 
نیز گفت: خوشــبختانه در قانون بودجه ۱4۰۰، پرداخت معوقه حقوق 
کارمندان )معوقه افزایش حقوق از اسفند 98 تا بهمن 99( نیز پیش بینی 
شده و لذا تصمیم براین شده این حقوق معوقه نیز در دو قسط و تا پایان 

شهریور ماه سال جاری پرداخت شود.

برگزاری جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
ســومین دســتور کار این نشســت، گزارش دکتر فاطمی، رئیس مرکز 
یادگیری الکترونیک دانشــگاه، از برنامه برگزاری جشــنواره »دانشگاه 

تهران دیجیتال« بود.
به گفته دکتر فاطمی این جشــنواره با هدف ارائه دستاوردهای دانشگاه 
تهران در زمینه فناوری دیجیتال و یادگیری الکترونیکی، تبادل تجربیات 
در حوزه آموزش مجازی به خصوص در ایام اپیدمی کرونا و … است 

که شهریور برگزار خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه تهران، این جشنواره در 
سه بخش »جشنواره یادگیری الکترونیکی«)9 الی ۱۱ شهریور(، جشنواره 
فناوری دیجیتال«)6 الی ۱۱ شــهریور( و »همایش یادگیری الکترونیکی: 
تجربه های زیســته، ارزیابی و آینده نگری« )۲ الی ۷ شــهریور( برگزار 

خواهد شد.
گفتنی اســت قبل از شروع سومین جلسه شــورا، دکتر حسینی، معاون 
آموزشی دانشگاه، گزارشی از انجام آزمون دکتری در واحدهای دانشگاه 

و نیز برگزاری مصاحبه های دکتری در رشته های مختلف ارائه داد.
معاون آموزشی دانشگاه همچنین با توجه به پایان ترم تحصیلی نیم سال 
دوم، گزارشــی از برگزاری کالس های در بســتر و پلتفرم های آموزش 

مجازی )E-learn( به تفکیک واحدهای تابعه دانشگاه ارائه داد.
وی همچنیــن متوســط و میزان برگــزاری کالس های تــرم تحصیلی 
گذشته در پلتفرم آموزش مجازی دانشگاه سامانه ) E-learn( و دیگر 

پلتفرم های آموزش مجازی را قابل قبول دانست.

در چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی

کتاب »نوآوری اجتماعی در 
مدیریت شهری« عنوان برتر 

را کسب کرد

کتــاب »نــوآوری اجتماعــی در مدیریت 
شــهری«، تألیف اســتاد دانشــگاه تهران و 
همکاران عنوان برتر چهارمین جشنواره ملی 

شهرپژوهی را کسب کرد.
کتاب »نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری« 
تألیف دکتر کرامت اله زیاری، استاد دانشکده 
جغرافیای دانشگاه تهران و همکاران )سعید 
جوی زاده، الناز امینی و سارا کاویانی آهنگر(، 
در چهارمین جشــنواره ملی شهرپژوهی و 
نخســتین جشــنواره فن پژوهی شهری که 
به همت شــهرداری اصفهــان ۱3 تیر۱4۰۰ 
برگزار شــد، در محور نوآوری های شهری 
و اســتفاده از فناوری های نوین در مدیریت 
شــهری و شهر هوشمند عنوان »کتاب برتر« 

را کسب کرد.
همچنین در این جشــنواره، دکتر کرامت اله 
زیــاری به عنــوان یکی از فعــاالن برتر در 
اهتمــام به امور پژوهــش و تحقیق در امور 
شهرپژوهی و فن پژوهی شهری انتخاب شد.
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 با هدف ســامان دهی و هماهنگ ســازی فعالیت های 
)HSE( در واحدهــا و تصویــب خــط مشــی و 
سیاســت های کالن دانشگاه در زمینه سالمت، ایمنی و 
محیط زیست، نخستین جلسه شورای راهبری سالمت، 
ایمنی و محیط زیســت با حضور رئیس دانشگاه تهران 

برگزار شد.
این جلســه با حضور دکتر محمــود نیلی احمدآبادی، 
رئیــس دانشــگاه تهران؛ دکتر ســعید حبیبــا، معاون 
دانشجویی دانشــگاه؛ دکتر سعید یزدانی، معاون اداری 
و مالی دانشــگاه؛ دکتر علی مقاری، معاون برنامه ریزی 
و فناوری اطالعــات؛ دکتر محمــد رحیمیان، معاون 
پژوهشی دانشــگاه؛ دکتر یوسف مقدس، رئیس مرکز 
بهداشــت و سالمت و دکتر جابر ســلطانی، مدیر کل 
طرح های عمرانی و پشتیبانی، 3۱ خرداد۱4۰۰، برگزار 

شد.
بحث و بررسی اهداف و شرح وظایف شورا، دبیرخانه 
و کمیته های سه گانه )بهداشت و سالمت، فنی مهندسی 
و ایمنی و آلودگی محیط زیست آزمایشگاه( و همچنین 
تعیین و تصویب اعضای دبیرخانه و کمیته ها توســط 

شورا از مباحث مطروحه در این نشست بود.
همچنین در این جلسه تصویب شد، کمیته های سه گانه 
مذکور زیر نظر اداره های کل دانشگاه که از لحاظ شرح 
وظایف با اهداف و مأموریت کمیته ها متناسب هستند، 
شکل بگیرد. بر این اساس، »کمیته بهداشت و سالمت« 
با ریاســت رئیس مرکز بهداشت و ســالمت، »کمیته 
فنی مهندسی« با ریاســت مدیر کل طرح های عمرانی 
و پشتیبانی دانشــگاه و »کمیته ایمنی آزمایشگاه ها« نیز 
با ریاســت مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشــی 

تشکیل خواهد شد.
مأموریت کمیته بهداشــت و ســالمت، تأمین و ارتقا 
شاخص های سالمت فردی دانشــگاهیان، کمیته فنی 
مهندســی، تأمین ایمنی و ارتقا شاخص های مرتبط با 
ایمنی عمومی، ابنیه و ساختمان، تأسیسات و تجهیزات 
دانشــگاه تهران و کمیته ایمنی آزمایشــگاه و آلودگی 
محیط زیست، تأمین ایمنی و ارتقا شاخص های مرتبط 
با ایمنی آزمایشــگاه ها و کارگاه های دانشگاه تهران و 
آلودگی های محیط زیســتی مرتبط با آزمایشــگاه ها و 

کارگاه ها در نظر گرفته شد.

با حضور رئیس دانشگاه تهران 

نخستین جلسه شورای راهبری سالمت
ایمنی و محیط  زیست )HSE( دانشگاه برگزار شد
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مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران در راســتای لزوم توسعه ایستگاه های 
لرزه نگاری برای پوشــش مناســب تر مناطق لرزه خیز 
کشور، در خردادماه ۱4۰۰ ایستگاه لرزه نگاری دائمی 
باند پهن »ایلپا 6« را در استان مرکزی احیا و راه اندازی 

کرد.
در زمســتان ۱354 )ژانویــه ۱9۷6( آرایه لرزه نگاری 
بســیار پیشــرفته ای در جنوب غرب تهران در منطقه 
قم- ساوه- کرج مشتمل بر هفت ایستگاه لرزه نگاری 
بلند دوره درون چاهی نصب و راه اندازی شد. از این 
هفت ایستگاه لرزه نگاری، شش ایستگاه بر روی شش 
رأس یک شش ضلعی و هرکدام در فاصله  تقریبی 35 
کیلومتر از مرکز آرایه و یک ایســتگاه لرزه نگاری نیز 
تقریبًا در مرکز آن قرار داشــت. این مجموعه را آرایه 
 )Iranian Long Period Array( بلند دوره ایران
و به اختصار ایلپا )ILPA( نامیدند. لرزه سنج های این 
آرایه، ســه مؤلفه ای و در عمق ۱۰۰ متر نصب شدند 
و داده های لــرزه ای این ایســتگاه ها از طریق امواج 
رادیویی به مرکز پایش این شــبکه در تهران مخابره و 
بر روی نوارهای مغناطیسی، میکروفیلم و یا کاغذهای 

مخصوص ذخیره می شد.
پس از به روزرسانی سامانه های ثبت اطالعات در دهه 

هفتاد به رقومی، به دلیل مانسته بودن این سامانه و عدم 
امــکان تغییرات در روش ثبت و انتقال اطالعات، این 
آرایه خارج از ســرویس قرار گرفت و به مرور زمان 
با گســترش فضای شهرنشینی به محدوده ایستگاه ها، 
برخی از آنها دچار آســیب های جبران ناپذیر شــدند. 
ایســتگاه لرزه نگاری »ایلپای 6« در حوالی روســتای 
آغذی گنگ شهرســتان مامونیه واقع در استان مرکزی 
یکی از هفت ایســتگاه آرایه بلنــد دوره ایران )ایلپا( 
اســت که با هّمت مرکز لرزه نگاری کشوری در سال 

۱4۰۰ به روزرسانی و مورد بهره برداری گرفت.
کلیه تجهیــزات لرزه نگاری و ارتباطی و حفاظتی این 
ایســتگاه توســط مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه 
ژئوفیزیک تأمین شده اســت و داده های این ایســتگاه 
به صورت آنالین )برخط( به مرکز لرزه نگاری کشوری 
ارسال می شود و همراه با داده های دیگر ایستگاه های 
فعالیت های زمین،  مناسب تر  پایش  لرزه نگاری جهت 
امور تحقیقاتی و گزارش رخدادهای زمین لرزه محّلی 

در آن ناحیه مورد استفاده قرار می گیرد.
در تصویر زیر شــکل موج مربوط به زمین لرزه 6 تیر 
۱4۰۰ طبس واقع در استان خراسان جنوبی، ثبت شده 
در ایســتگاه »ایلپا 6«، به بزرگی 4.3 به فاصله نزدیک 

به ۱۰۰۰ کیلومتر نشان داده شده است.

احیا و راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن »ایلپا ۶« 
در استان مرکزی
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دکتر مصطفی صالحی، معاون ســامانه های اطالعاتی مرکز 
فناوری های دیجیتال، از راه اندازی ســایت شــاخص های 
عملکردی دانشــگاه در مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه 

تهران خبر داد.
دکتر مصطفی صالحی، معاون ســامانه های اطالعاتی مرکز 
فناوری هــای دیجیتــال، ضمن اعالم این خبــر گفت: »در 
راســتای رصد یکپارچه مدیران دانشــگاه تهران، ســایت 
شــاخص های عملکردی دانشــگاه به همت واحد هوش 
https://kpi. ســازمانی مرکز فناوری اطالعات به آدرس

ut.ac.ir راه اندازی شده است«.
وی افزود: »شناســایی شاخص ها و پیاده سازی این سایت، 
از ســال ۱398 آغاز شده بود و هم اکنون بر اساس داده های 
جاری و به روز آماده بهره برداری اســت. در این سایت که 
شــامل بخش های برنامه ریزی، آموزشی، پژوهشی، اداری 
مالی، دانشجویی، معاونت بین الملل و فناوری های دیجیتالی 
است، امکان مشاهده بالغ بر ۷۰ شاخص عملکردی دانشگاه 

وجود دارد«.
دکتر صالحــی در ادامه ضمــن تبیین اهم شــاخص های 
عملکردی دانشــگاه خاطرنشــان کرد: »تعداد دانشجویان 

شاغل به تحصیل، فارغ التحصیالن، آمار دانشجویان ورودی 
به تفکیک مقطع تحصیلی، نســبت دانشجویان به استادان، 
آمار دانشــجویان ورودی غیــر ایرانی بــه تفکیک مقطع 
تحصیلی، تعداد دانشــجویان در خوابگاه به تفکیک مقطع 
تحصیلی، نسبت دانشجویان به ظرفیت خوابگاه ها و نسبت 
غذای رزرو شده به صرف شده به تفکیک سال ها را می توان 

از جمله این شاخص ها برشمرد«.
معاون ســامانه های اطالعاتی مرکز فناوری های دیجیتال در 
پایــان تاکید کرد: » تعداد اعضــای هیأت علمی و کارکنان 
شــاغل، روند مرتبه علمی هیأت علمی، متوسط حقوق و 
مزایای کارمندان و هیأت علمی، ســرانه مقاله نشریات بر 
اســاس ایندکس، مقاالت ایندکس شده در نشریات، تعداد 
طرح های بنیادی برحسب سال و پهنای باند مصرفی اینترنت 
و اینترانت )مگابیت( به تفکیک مراکز و شاخص های برنامه 
دوم و ســوم دانشــگاه از دیگر شــاخص های عملکردی 
دانشگاه در این سایت است. باید گفت در حال حاضر این 
ســایت در داخل شبکه دانشگاه تهران و در دسترس هیأت 
رئیسه دانشگاه، جهت مدیریت روان و به هنگام قرار گرفته 

است«.

با مصوبه هیأت وزیران، دکتر رســول جعفریان، اســتاد 
دانشــگاه تهران به عضویت در شورای سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.
با مصوبه هیأت وزیران و ابالغ دکتر اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور، دکتر رســول جعفریان، استاد 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی و رئیس کتابخانه مرکزی و 
مرکز اسناد دانشگاه تهران، به عضویت در شورای سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.
دکتر جعفریان، اســتاد دانشــکده ادبیات و علوم انسانی و 
پژوهشگر تاریخ ایران اســت که ریاست کتابخانه مرکزی 

دانشگاه  اسناد  مرکز  و 
و  تأســیس  تهــران، 
کتابخانــه  مدیریــت 
تاریــخ  تخصصــی 
اسالم و ایران، ریاست 
کتابخانه، موزه و مرکز 
شورای  مجلس  اسناد 
عضویت  و  اســالمی 

پیوسته فرهنگســتان علوم را می توان از جمله فعالیت ها و 
کارهای اجرایی ایشان برشمرد.

معاون سامانه های اطالعاتی مرکز فناوری های دیجیتال:

سایت شاخص های عملکردی دانشگاه تهران راه اندازی شد

با مصوبه هیأت وزیران

استاد دانشگاه تهران به عضویت شورای سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد
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دکتر مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، طی نامه ای خطاب به دکتر نیلی احمدآبادی از نقش 
و تالش پژوهشــگران جوان دانشــگاه تهران در طراحی و 
پیاده سازی ســامانه های پهن پیکر مبتنی بر هوش مصنوعی 

در گمرکات سراسر کشور قدردانی کرد.
در بخشــی از نامــه قدردانی دکتر میراشــرفی، رئیس کل 
گمرک جمهوری اســالمی ایران، خطــاب به دکتر محمود 

نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران آمده است:
»همکاری مؤثر دانشگاه تهران با گمرگ جمهوری اسالمی 
ایــران در چهارچوب جهاد اقتصــادی اکنون قریب به یک 
دهه ســابقه دارد. مطالعات و پژوهش های مؤثر دانشــگاه 
تهــران برخالف دیگــر پژوهش هایی کــه در کتابخانه ها 
بایگانی می شــود منجر به طراحی و پیاده سازی سامانه های 
پهن پیکــر مبتنی بر هوش مصنوعی گردیــده و اکنون در 
گمرکات سراسر کشــور اجرایی شده است. این تحقیقات 
از آنجا دارای اهمیت دو چندان است که سامانه های بومی 
کشور که توســط پژوهشگران و استادان جوان آن دانشگاه 
توســعه یافته اســت. اکنون جایگزین روش های سنتی و 
سامانه ASYCUDA که پیش از این در رویه واردات و 
صادرات برخی گمرکات کشــور اجرایی شده بود، گردیده 
است، سیستمی که توسط UNCTAD با هدف یکپارچگی 
کشــورهای در حال توســعه با اقتصاد جهانی توسعه یافته 
اســت. نگاهی به برخی از سوابق نشــان می دهد تضمین 
امنیت اطالعات و عدم دسترســی بیگانگان خصوصٌا دول 
متخاصم به اطالعات حســاس تجارت خارجی جمهوری 
اســالمی ایران یکی از مخاطرات جدی بوده که هم اکنون با 

استقرار سامانه های بومی رفع گردیده است.
اســتفاده بهینه از توان علمی آن دانشگاه و تجهیز مرزبانان 
اقتصادی به فناوری هــای روز از طریق تحقیقات صورت 

گرفته با توســعه و اســتقرار ســامانه جامع و پنجره واحد 
تجــارت فرامرزی و زیر ســامانه های مختلف یکپارچه در 
همه رویه ها، همکاری جهت به کارگیری تجهیزات پیشرفته 
کنترلــی و تعامل با کلیه ذی نفعان و ســازمان های همجوار 
در خصوص اخذ الکترونیکی اطالعــات مربوط به حوزه 
تجــارت فرامرزی، زمینه ایجــاد بزرگترین بانک اطالعات 
تجارت خارجی کشــور را ایجاد و در حال حاضر بیش از 
۷۰ درصد از تبادل اطالعــات اقتصادی در حوزه تجارت، 
توسط گمرک صورت می پذیرد. از این رو، زمینه مقابله مؤثر 

با تحریم ها و پدیده شوم قاچاق کاال را فراهم کرده است.
از طرفی هزینه های مترتب بر توسعه سامانه جامع امور گمرکی 
در قراردادهای همکاری کمرگ با دانشگاه تهران تاکنون رقمی 
در حدود 3۰۰ میلیارد ریال بوده است، در حالی که برآوردهای 
کارشناسی مشــاوران گمرک، توسعه سیستم های گمرک در 
چهارچوبی به مراتب محدود تر را مبلغ ۱۱۷۷.5 میلیارد ریال به 

عالوه ۱۲.4 میلیون یورو برآورد نموده بود.
ضمن قدردانی از پژوهش های انجام شــده و همکاری های 
ارزشــمند، صمیمانه از رئیس محترم دانشگاه تهران، معاون 
محترم پژوهشی، مدیر کل محترم پژوهش های کاربردی و 
خصوصًا استادان و پژوهشگران جوان، جهادی و شجاع آن 
دانشگاه که با تالش شبانه روزی و دلسوزانه خود علی رغم 
هجمه هــای ناجوانمردانه گوناگونی که در این خصوص به 
انحاء مختلف و توســط افراد بی اطالع و یا بعضًا مغرض، 
گمرک را در دستیابی به این اهداف گرانقدر یاری می نمایند، 
تشــکر نموده و تقاضا می نمایم محکم تر از گذشــته برای 
مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکای جنایتکار، حمایت از 
مردم عزیز کشــور و عمل به منویات مقام معظم رهبری، با 
همتی راســخ و با وجود کمبود منابع مالی گمرک، در این 

جنگ اقتصادی یاریگر مرزبانان اقتصادی کشور باشند«.

رئیس کل گمرک اعالم کرد:

طراحی و پیاده سازی سامانه های پهن پیکر مبتنی بر هوش مصنوعی 
در گمرکات سراسر کشور
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کتاب حامیان ســال های ۱399-۱398 دانشــکده جغرافیا 
توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران منتشر شد.

این بنیاد در کتابچه ای اســامی حامیان نیک اندیش دانشکده 
جغرافیای دانشگاه تهران را که در سال های تحصیلی ۱399 
- ۱398 حمایت های ارزشمند خود را به این دانشکده اهدا 

کرده اند، منتشر کرد.
همچنین بخشی از این کتاب، به درج نام همیاران گرانقدر 
اندوخته و صندوق نیکوکاری این دانشــکده در سال های 
مذکور اختصاص یافته اســت. در انتهای کتاب نیز اسامی 
حدود 3۰ دانشجوی برتر این دانشکده در مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان بین الملل دانشکده 
که در ســال های تحصیلی ۱398-۱39۷ و ۱399-۱398 با 
حمایت خیرین نیک اندیش دانشگاه تهران جایزه تحصیلی 

دریافت کرده اند، عنوان شده است.
الزم به ذکر است، در این کتابچه مقایسه آماری دانشجویان 
بورسیه برتر و دانشجویان افتخارآفرین دانشکده جغرافیا از 

سال ۱394 تا ۱399 ارائه شده است.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به بخش حمایت از دانشگاه 
https://utf.charityapp. وب گاه بنیاد حامیان به نشانی

ir/pay نســبت به حمایت از آینده سازان کشور و ارتقای 
علم و دانش، اقدام کنند.

موزه زمین شناســی پردیس علوم دانشگاه 
تهران در فهرست کمیته بین المللی موزه ها 
و مجموعه های دانشگاهی UMAC قرار 

گرفت.
دانشگاه  پردیس علوم  موزه زمین شناســی 
تهــران بــا قدمتی حــدود ۷۰ ســال و با 
شــاخص هایی از قبیل نمونه های ارزشمند 
موجود، تنوع ســنگ ها و کانی ها، جزو ۲5 

موزه دانشگاهی کشور به شمار می رود که در UMAC ثبت 
جهانی شده است.

موزه زمین شناســی دانشــگاه تهــران، قدیمی ترین موزه 
علمی زمین شناسی اســت که پایه گذاری آن به دهه ۱3۲۰ 
باز می گردد. از زمان تأســیس رشــته علوم طبیعی در سال 
۱3۱۷ در دانشگاه تهران، استادان وقت از جمله مرحوم دکتر 

یداهلل سحابی و دکتر فریدون فرشاد و سایر همکاران آنان، 
با گردآوری نمونه های مختلف سنگی- فسیلی ایران زمین و 
خرید نمونه های خارج از کشور، موزه زمین شناسی پردیس 
علوم را پایه گذاری کردنــد. از آن زمان تاکنون جمع آوری 
نمونه ها توسط اســتادان دیگر و دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی دانشــکده زمین شناسی به مرور بر غنای علمی این 

موزه افزوده و دائمًا در حال تکمیل و افزایش است.

کتاب حامیان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران منتشر شد

موزه زمین شناسی دانشگاه تهران در فهرست موزه های جهانی قرار گرفت
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مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور فرهنگی 
و اجتماعی، با حضور مشاور رئیس و مدیر کل 

حوزه ریاست دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراســم که با حضور مشــاور رئیس و 
مدیر کل حوزه ریاست، مدیران، اعضای هیأت 
علمی و کارمندان )۲6 تیر( برگزار شــد، دکتر 
ســیدعباس احمدی به عنوان مدیــر کل امور 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران معارفه و 
از زحمــات دکتر محمدعلی زارع چاهوکی در 

زمان تصدی این سمت تقدیر شد.
دکتر جمال موسوی، مشاور رئیس و مدیر کل 

حوزه ریاست دانشگاه تهران، در این مراسم ضمن قدردانی 
از زحمــات و تالش های دکتر سرســنگی، معاون پیشــین 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه، گفت: »دکتر زارع چاهوکی 
به عنوان یکی از مدیران برجسته، در حوزه معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه انجام وظیفه خواهند کرد. این جلسه 
هم به مناســبت قدردانی از زحمات دکتر زارع به واســطه 
مســئولیتی بوده که در ســمت مدیر کل امــور فرهنگی و 
اجتماعی دانشــگاه بر عهده داشــته اند ، برگزار شده است، 
امیدوارم ایشان در مسیر علم، دانش و فرهنگ همواره موفق 

و مؤید باشند«.
وی افــزود: »همچنیــن از دکتر احمدی، بــرای قبول این 
مســئولیت تشــکر می کنم، ایشــان پیش از این مسئولیت 
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده جغرافیا را بر عهده 
داشــتند که با توجه به تجربیات و عملکردشان امیدوارم با 
همــکاری و تالش همه همکاران این حوزه بتوانند گام های 
مؤثری جهت پیشرفت هر چه بیشتر حوزه فرهنگی دانشگاه 

تهران بردارند«.
دکتر موسوی با بیان اینکه خدمت در دانشگاه تهران به عنوان 
دانشگاه مادر و پیشرو کشور یک افتخار محسوب می شود، 
تصریح کرد: »هر چند پذیرش مســئولیت در دانشگاه تهران 
ســختی های خاص خود را دارد، اما همه ما در پســت های 
علمی و اجرایی کــه داریم به این خدمت افتخار می کنیم و 
همگان باید با تالش و جدیت در مسیر تعالی و رشد هر چه 

بیشتر این دانشگاه حرکت کنیم«.
مشــاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاســت دانشگاه با اشاره 

بــه مباحــث فرهنگی در دانشــگاه تهــران و تجربه ای که 
دانشــجویان در زیست بوم دانشگاه کســب می کنند، عنوان 
کرد: »همه کســانی که وارد هر دانشگاهی از جمله دانشگاه 
تهران به عنوان یک دانشــگاه منحصر به فرد به لحاظ وسعت 
و سابقه می شــوند، به گونه ای این تجربه را کسب می کنند. 
دانشــجویان با توجه به دانشــکده ها، رشته های مختلف و 
دوره های آموزشی و پژوهشــی که طی می کنند تجربه های 
متفاوتی را به دست می آورند. مأموریت اصلی دانشگاه هم 
بر این است تا دانشــجویان در نهایت بتوانند با تجربه های 
آموزشی و پژوهشی که در دانشگاه کسب کرده اند به جامعه 

خدمت کنند«.
وی در ادامــه با اظهار اینکه جــدای از این تفاوت ها همه 
دانشجویانی که وارد دانشگاه می شوند یک تجربه مشترک نیز 
دارند، اظهار کرد: »آن تجربه، تجربه زندگی در دانشگاه تهران 
حداقل به مدت چهار سال است. این تجربه در موقعیت ها و 
مکان های مختلف دانشگاه توسط دانشجو کسب می شود که 
همه ما به گونه ای این نوع تجربه ها را داریم. اگر دانشجویی 
نتواند از دانشــگاه فارغ التحصیل شود و دوره های خود را با 
موفقیت به پایان نرساند، باز این تجربه زیسته را در دانشگاه 
تهران کسب کرده اســت، یعنی حتی اگر دانشجویی نتواند 
مدرکی هم اخذ کند، باز دست خالی از دانشگاه نرفته و این 
تجربه همواره در زندگی همراه او خواهد بود و شــخصیت 
آن را شــکل می دهد. باید گفت بسترســازی و فراهم کردن 
ســازوکار این تجربه در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی 
و به ویژه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه است که با 
رویکردها، فعالیت ها و چشــم اندازهای مختلف باید بتواند 

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران برگزار شد
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این زمینه را فراهم کند«.
دکتر موســوی با تصریح اینکه دانشگاه تهران به عنوان یک 
دانشــگاه جامع و بــزرگ جایگاه خاص و ویــژه ای دارد، 
گفت: »این دانشــگاه، یــک مرجع و الگــو در حوزه های 
مختلــف و به خصوص حوزه فرهنگی و اجتماعی اســت. 
از گذشــته دانشــگاه تهران به عنوان یک دانشــگاه سیاسی 
و فرهنگی شــناخته می شــده و با توجه به بزرگی دانشگاه 
تهران دانشــجویانی که وارد این دانشگاه می شوند از اقوام 
و فرهنگ های مختلفی هســتند، همین ویژگی بار مسئولیت 
حــوزه اداره کل فرهنگی دانشــگاه را دو چندان می کند. با 
توجــه به این تفاوت ها، نیاز به برنامه ریزی دقیق و منظم در 
این زمینه وجود دارد. بنابراین، مسئولیت در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی با این حال  که سخت و تا حدی هم طاقت فرسا 
اســت، اما زمینه برای فعالیت های متنوع آن فراهم می باشد 
به گونه ای که برای هر مدیر و مسئول، خدمت در این سمت 

باعث افتخار است«.
مشــاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه با اشاره به 
بحران شیوع کرونا و تبیین رویکردهای دانشگاه در حوزه های 
مختلف خاطرنشان کرد: »دانشجویان پیش از کرونا، در کنار 
کسب علم و دانش، تجربه زیسته دانشگاهی را هم به دست 
می آوردند که یقیناً این تجربــه و آموزه های آن، در زندگی 
شــخصی و اجتماعی آنان تأثیر بســیاری به همراه خواهد 
داشت، متأسفانه از بهمن ماه ســال 98 دانشجویان دانشگاه 
از این تجربه محروم شده اند. با اینکه فضای مجازی در این 
زمینه کمک می کند و دانشگاه در بحث مأموریت اصلی خود 
یعنی ارائه آموزش موفق عمل کرده است، اما همه مسئوالن 
دانشگاهی و وزارت عتف در صدد این هستند که از مهرماه 
امسال حتی به صورت محدود هم که شده دانشگاه ها بتوانند 
حضــوری فعالیت خود را ادامه دهنــد تا اینکه هم فرهنگ 
دانشــگاهی به مرور زمان از بین نرود و هم دانشجویان از 
این تجربه و زیست بوم دانشگاه به بهترین نحو بهره برداری 
کنند. امیدواریم این شــرایط هر چه زودتر فراهم شــود تا 
دانشــجویان بتوانند نه تنها محیط فیزیکی دانشگاه را، بلکه 
زمینه های فرهنگی و اجتماعی آن را هم تجربه کنند که قطعًا 
وظیفه اداره کل فرهنگی و اجتماعی در وضعیت فعلی و در 

زمان بازگشایی دانشگاه سنگین و حساس خواهد بود«.
دکتــر محمدعلــی زارع چاهوکی، مدیر کل پیشــین امور 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه نیز در بخش دیگری از این 
مراسم خاطرنشان کرد: »معموالً در این جلسات گزارش های 
عملکرد ارائه می شود، اما بنده قصد ندارم گزارش چندانی از 

کارهای صورت گرفته بدهم و باید بگویم همه فعالیت هایی 
که انجام شده با حمایت رئیس محترم دانشگاه، راهنمایی های 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه، همت همکاران این 
حوزه، همکاری معاونان فرهنگی و دانشــجویی واحدها و 

تالش دانشجویان بوده است«.
وی با بیان اینکه چند نکته را در خصوص تجربه هایی که در 
مدت تصدی فعالیت های اجرایی داشته ام عنوان خواهم کرد، 
افزود: »در دورانی که ما به عنوان مســئول در دانشگاه سپری 
می کنیم، عالوه بر اینکه یکســری وظایفی را بر عهده داریم، 
به گونه ای دوره یادگیری هم تلقی می شود. در مدت چهار سال 
و نیمی که در خدمت دکتر سرسنگی به عنوان یکی از مدیران 
توانمند و شایسته حوزه فرهنگی و اجتماعی بودم، شاید بتوان 
گفت به اندازه یک دوره تحصیلی از ایشان آموختم و امیدوارم 

که توانسته باشم این دوره را به خوبی طی کنم«.
دکتــر زارع چاهوکی در ادامه ســخنان خــود اظهار کرد: 
»مدیران دانشــگاه باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که 
فعالیت در تشکل های دانشجویی جزو یادگیری دانشجویان 
اســت. برای اینکــه بتوانیم مهار ت هــای گروهی، فردی و 
اجتماعی و خالقیت و نوآوری را در دانشجویان ارتقا بدهیم 
و دانشجویان توانمند، مســئولیت پذیر، متعهد و متخصص 
تربیت کنیم، این رویکرد که تشکل های دانشجویی می توانند 
این کار مهم را انجام دهند باید به عنوان هدف قرار داده شود. 
در این صورت خیلی از مشــکالت ما در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی رفع خواهد شــد، از این جهــت باید با تالش و 
همکاری زمینه ارتقا تشــکل ها و مشارکت تمام دانشجویان 

را فراهم کنیم«.
مدیر کل پیشــین امور فرهنگــی و اجتماعی با عنوان اینکه 
کار در حــوزه فرهنگی با حوزه های دیگر متفاوت اســت، 
گفت : »اگر ما بخواهیم در حوزه فرهنگی موفق شــویم باید 
دلســوزی، عالقه و انگیزه داشــته باشــیم، در این صورت 
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زمانی که کاری از سوی دانشجو و یا تشکل ها ارجاع می  شود 
همانند یک نعمت با آن برخورد می کنیم، به نظر بنده با اتخاذ 
چنین رویکردی خیلی از مشکالت برطرف خواهد شد. هر 
چند که در سال های اخیر محدودیت هایی را در منابع مالی 
و نیروی متخصص داشــتیم، اما با تالش های همه همکاران 
فعالیت های خوبی در حــوزه فرهنگی و اجتماعی صورت 

گرفته است«.
وی سامانه ســپاری و حذف باالســری برای تشــکل های 
دانشــجویی را از جمله اقدام های انجام شــده برشــمرد و 
تصریح کــرد : »برای انجام این امور پیگیری های بســیاری 
صورت گرفته اســت، به طور مثال راه اندازی سامانه جامع 
یکی از اقدام های مؤثری بود که تحقق پیدا کرد، هر چند این 
سامانه باید ارتقا پیدا کند اما در همین شرایط هم برای تسهیل 
امور و شفاف سازی بسیار کاربردی است و دانشجویان تمام 
امور مربوط به فعالیت ها و درخواست های خود را می توانند 
در قالب سامانه برای مدیران فرهنگی دانشگاه ارسال کنند«.

دکتــر زارع چاهوکــی با اظهــار اینکه در دانشــگاه تهران 
تشــکل های دانشــجویی بســیار توانمند و خوبی فعالیت 
می کننــد، عنوان کرد: »این تشــکل ها به یــک حد بلوغی 
رســیده اند که می توانند کارهای مربوط بــه خود را انجام 
دهند به شــرط آنکه ما موانع بر ســر راه آنها ایجاد نکنیم و 
همچنین اگــر مانعی وجود دارد آن را برطرف کنیم. کار در 
حوزه فرهنگی و دانشــجویی حساسیت های خود را دارد و 
هر دانشــجویی یکسری ظرفیت ها و عالقه مندی هایی دارد، 
اگــر اینها را به طور کامل بشناســیم خیلی خوب می توانیم 
در حوزه های یاددهی، یادگیــری و فرهنگی کار کنیم و در 
مواجهه با فعالیت هایی که دانشــجویان و تشــکل ها انجام 

می دهند تسهیل گر باشیم«.
مدیر کل پیشین امور فرهنگی و اجتماعی در پایان خاطرنشان 
کرد: »در دانشــگاه تهران ظرفیت های بســیار مناســبی در 
حوزه های مختلف وجود دارد که اســتفاده از آنها می تواند 
بــه ما در حــوزه فرهنگی و اجتماعی کمــک کند. همواره 
تالش شده است تا از این ظرفیت ها حداکثر بهره مندی الزم 
صورت بگیرد، یکی از این ظرفیت های مهم اعضای محترم 
هیأت علمی هستند که در خصوص استاد مشاور انجمن ها 
و کانون ها و اســتاد مشــاور فرهنگی و علمی خوشبختانه 
برنامه بســیار خوبی مصوب و اجرا شــده است. همچنین 
طرح افزایش توانمندی ها و شایســتگی های اعضای هیأت 
علمی هم از طرح هایی بود که با همکاری معاونت آموزشی 

دانشگاه تهیه و در حال اجرا است«.

در ادامه مراســم دکتر ســیدعباس احمدی، مدیر کل امور 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: »مباحث فرهنگی مقوله 
بسیار گسترده ای دارد. در گذشــته نام وزارت عتف تحت 
عنــوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی بــود که این خود 
نشــان دهنده جایگاه ویژه حوزه فرهنگی است. با توجه به 
اهداف عالی دانشگاه تهران که در زمینه رویکردهای فرهنگی 
ترسیم شده، باید گفت مباحث فرهنگی گستره بسیار وسیعی 

را در دانشگاه شامل می شود«.
وی افزود: »همچنین پیچیدگی حوزه فرهنگ باعث شده تا 
اتفاق نظر در خصوص رفتــار فرهنگی خیلی کم به وجود 
آید، به ندرت نظرهــا و دیدگاه ها درباره مســائل فرهنگی 
همســو می شــوند و گاهی اوقات ممکن اســت برخی از 
رویکردهای فرهنگی روبه روی یکدیگر قرار بگیرند. شاید 
یکی از ضروری ترین کارها در سطح کالن، تعریف مفهوم و 
حوزه فعالیت های فرهنگی است تا بتوانیم از سرگردانی هایی 

که در این مسیر پیش می آید، فاصله بگیریم«.
دکتــر احمدی تصریح کرد: »با تالش های صورت گرفته در 
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی باید گفت در دانشــگاه 
تهران به لحاظ زیرساخت ها بستر بسیار خوبی ایجاد شده و 
در زمینه نرم افزاری و سامانه ها فعالیت های مناسبی صورت 
گرفته اســت. حتــی در دوران بحران کرونــا فعالیت های 
فرهنگی دانشگاه متوقف نشــده و به گونه ای در زمینه های 
مختلف اقدام های شایسته و قابل توجهی انجام شده است«.
مدیــر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه با بیان اینکه 
محور برنامه های پیشــنهادی ارائه شده اســت، استفاده از 
ظرفیت های فضای مجازی به عنوان بستر جدید برای تداوم 
فعالیت های فرهنگی با توجه به شرایط بحران کرونا، تالش 
برای ارتقا ســطح آگاهی های فرهنگی و مســئولیت پذیری 
اجتماعی دانشــگاهیان، تالش برای شــناخت مشکالت و 
معضالت فرهنگی و تالش برای درک عمومی دانشگاهیان 
از هویت ملی، دینی، اخالقی و انقالبی را از اهم این محورها 

برشمرد.
در پایان این مراســم با اهدای لوح از سوی رئیس دانشگاه 
تهران و مسئوالن بخش های مختلف دانشگاه از زحمات دکتر 
محمدعلی زارع چاهوکی، مدیر کل پیشین امور فرهنگی و 
اجتماعی تقدیر شد. همچنین حکم دکتر سیدعباس احمدی 
به عنوان مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی به وی اعطا شد.
 پیــش از این با حکم رئیس دانشــگاه تهــران، دکتر زارع 
چاهوکی به ســمت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه 

تهران منصوب شده است.
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تفاهم نامه همکاری سه جانبه با هدف »ترویج فرهنگ کارآفرینی و 
ارتقای مهارت های تخصصی دانشجویان« بین معاونت فرهنگی و 
اجتماعی، جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و بنیاد حامیان 

دانشگاه تهران منعقد شد.
با هدف اعتالی فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی، حمایت 
از ایده های نوآورانه دانشجویان، ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری 
اجتماعی و ارتقای مهارت های تخصصی دانشجویان برای ورود 
به کسب و کار و جامعه تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران، جشــنواره اندیشمندان و 

دانشمندان جوان و بنیاد حامیان دانشگاه تهران منعقد شد.
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
تهران، در جلســه انعقــاد تفاهم نامه گفت: »هــدف از انعقاد این 
تفاهم نامه همکاری، این است که زمینه حمایت های بنیاد حامیان از 
حوزه کسب و کارهای دانشجویی در حوزه علوم پایه فراهم شود«.
وی افزود: »خوشبختانه در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
تهران، فعالیت های مؤثری در حوزه کســب و کارهای دانشجویی و 
مهارت آموزی دانشجویان انجام شده است، زیرا معتقدیم رسالت اصلی 
دانشگاه پرورش دانش آموختگان متعهد، متخصص و مؤثر در جامعه 
است. برای تحقق این هدف باید در کنار فعالیت های رسمی آموزشی، 
مهارت های عمومی و تخصصی دانشجویان را برای ورود به کسب و 

کار و جامعه ارتقا داد«.
دکتر زارع چاهوکی خاطرنشــان کرد: »امیــدوارم این تفاهم نامه 
همــکاری در جهت توســعه و تقویــت مهارت های تخصصی 
دانشجویان مؤثر واقع شود، قطعاً دانشجویان با کسب مهارت های 

تخصصی برای ورود به جامعه آماده تر می شوند«.
دکتر محمود کمره ای، رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشــگاه 

تهــران، نیز اظهار کرد: »امضای ایــن تفاهم نامه گامی در جهت 
نزدیک تــر کردن فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی، بنیاد 
حامیان دانشــگاه و بنیاد نیکوکاری جمیلی اســت تا هم افزایی 
صورت بگیرد. خوشبختانه این تفاهم نامه سه جانبه می تواند زمینه 
همکاری ها را هموارتر و حرکت را جهت دار کند. انعقاد تفاهم نامه 
در مسیر اعتالی بیش از پیش جشنواره قرن کمک کننده است«.

در ادامه جلســه مهندس ابراهیم جمیلی، مؤسس و رئیس هیأت 
مدیره بنیاد جمیلی و رئیس شــورای سیاســت گذاری جشنواره 
اندیشمندان و دانشــمندان جوان، تاکید کرد: »برای اجراشدن این 
تفاهم نامه بهتر اســت کمیته اجرایی تشکیل شود و هر چند وقت 
یک بار جلســه ای برای رفع موانع موجود فعالیت ها برگزار شود. 
اهدافی که در تفاهم نامه آورده شــده، بســیار مطلوب است و با 

همکاری طرفین تحقق خواهد یافت«.
در بخش دیگری از این جلسه محمد قوشچیان، دبیر انجمن های 
علمی دانشجویی دانشــگاه؛ ملیکا حاجی محمدی، دبیر دبیران 
انجمن های علمی دانشجویی پردیس علوم و فاطمه سخاوت از 
فعاالن انجمن های علمی دانشــجویی به بیان دیدگاه ها و  نظرات 
خود در خصوص فعالیت انجمن های علمی دانشجویی پرداختند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه

 با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارتقای مهارت های تخصصی دانشجویان

ایرج گلدوزیان، اســتاد پیشکســوت  دکتر 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر محمود منصور  اســتاد پیشکســوت 
حوزه روانشناسی

خانواده بزرگ دانشگاه تهران در غم ازدست دادن چند تن از استادان به سوگ نشست

بهراد فرخنده، دانشجوی مهندسی مکانیک 
پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 

اســتاد  تیمــور توکلی هشــجین،  دکتــر 
منابع  و  پردیس کشــاورزی  پیشکســوت 

طبیعی دانشگاه تهران
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موزه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تهران

به جمع موزه های دانشگاهی جهان 
UMAC پیوست

با هدف توسعه تبادالت علمی و بین المللی  
سفیر اسلواکی با رئیس دانشگاه تهران 

دیدار کرد

از سوی انتشارات وایلی کتاب راهنمایی 
بر روش های تصمیم  گیری چند معیاره 

)MADM( منتشر شد

انتشار مقاله مشترک دانش آموخته 
دانشگاه تهران

 در نشریه »آکادمی علوم آمریکا« و 
بازتاب آن در »نیچر«

بین المللیاخــــــــــــــــــــــبـــــار



بــر اســاس آخرین رتبه بنــدی Web of Science در ســال ۲۰۲۰، نشــریه 
International Journal of Environmental Research دانشــگاه تهــران به 

ضریب تأثیر ۲.4۷9 ارتقا یافت.
 International Journal of نشــریه ،Web of Science در آخریــن رتبه بندی
Environmental Research با صاحب امتیازی دانشگاه تهران از ضریب تأثیر 

)Impact Factor( ۲.۰۰۷ به ۲.4۷9 ارتقا یافته است.
این نشــریه از ســال ۲۰۰۷ در دانشکده محیط زیســت پردیس دانشکده های 
 Web of فنی دانشــگاه تهران منتشر شده و دارای نمایه های متعددی از جمله
Science و Scopus اســت و از ســال ۲۰۱۷ با مشارکت Springer به چاپ 
می رســد. در حال حاضر سردبیری این نشــریه بر عهده دکتر محمد حسین 

نیک سخن، عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست است.

انتشــارات بین المللی وایلی، کتاب »راهنمایی بر روش های 
تصمیم  گیری چند معیاره (MADM)« اثر مشترکی از دکتر امید 
بزرگ  حداد، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران، پروفسور هیگو لواسیگا، استاد دانشگاه کالیفرنیا، سانتا 
باربارا و بابک ذوالقدر اصلی، دانش  آموخته دانشگاه تهران، را 

منتشر کرد.
در کتــاب راهنمایی بر روش های تصمیم  گیری چند معیاره 
)MADM) مبانــی نظری و عملی پیاده  ســازی گام به گام 
این دسته روش ها مورد بررســی قرار گرفته است. در این 
اثر، نویســندگان با دیدی فرا رشــته ای به بررسی برخی از 
مهم ترین و پرکاربردترین روش های مربوط به تصمیم گیری 
چند معیاره پرداخته و عملکرد آنها را در رشته های مختلف 
مورد ارزیابی قرار داده اند. در این کتاب، افزون بر بررسی بیش 
از ۲۰ روش پرکاربرد موجود، چندین چهارچوب وزن دهی 

ساده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
مطالب کتاب به گونه ای تنظیم شده تا در صورت لزوم، خواننده 
بتواند از مطالب و محتویات هر فصل به طور مستقل بهره ببرد.
در هر فصل از کتاب، موضوع هایی همچون دســتورالعمل 
گام به گام برای پیاده  ســازی یک روش یــا در برخی موارد 

خانــواده ای از روش های 
تصمیم  گیری چند معیاره، 
ســابقه مطالعاتی جامع و 
مثال های  همراه  به  شامل 
کاربــردی و متنوع برای 
روش های مذکور با توجه 
مختلف،  رشــته های  به 
مبانــی نظــری مرتبــط 
بهتر  هرچه  درک  بــرای 

روش های مذکور  و بررســی نحوه پیاده  ســازی روش های 
یادشده در حل مسائل واقعی عنوان شده است.

در روش های تصمیم  گیری چند معیــاره اهداف ذینفعان به 
شــکل دســته ای از معیارهای غالباً متعارض بیان می شوند. 
این امر باعث می شود این دسته از روش ها بتوانند برای حل 
بســیاری از مسائل واقعی کاربرد داشته باشند. کتاب یادشده 
به بررســی برخی از مهم ترین و پرکاربردترین این روش ها 
می  پردازد. مطالعه این کتاب به محققان، دانشجویان و استادانی 
که در تحقیقات و پروژه های خود به ســاختار تصمیم  گیری 

پایدار و چند معیاره نیاز دارند، توصیه می شود.

Web of Science بر اساس آخرین رتبه بندی
 International Journal of Environmental Research نشریه

دانشگاه تهران ارتقا یافت

از سوی انتشارات وایلی کتاب راهنمایی بر روش های 
تصمیم  گیری چند معیاره )MADM( منتشر شد
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با هدف توسعه تبادالت علمی و بین المللی  

سفیر اسلواکی با رئیس دانشگاه تهران دیدار کرد

با هدف توسعه تبادالت علمی و بین المللی، الدیسالو باالک، 
ســفیر اســلواکی، ســوم خرداد۱4۰۰، با دکتر محمود نیلی 

احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دیدار و گفت وگو کرد.
در ابتــدای این دیدار دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه 
تهران، ضمن خوش آمدگویی به ســفیر جدید اســلواکی به 
معرفی رشته ها و پردیس های دانشگاه تهران پرداخت و گفت: 
»از تبادالت علمی بیشــتر با دانشــگاه های اسلواکی استقبال 
خواهیم کرد، هر چند همکاری های کنونی کافی نیست و باید 

با تعامالت دوجانبه توسعه بیشتری پیدا کند«.
الدیســالو باالک، سفیر اســلواکی، نیز ضمن ابراز خرسندی 
از دستاوردهای بزرگ دانشــگاه تهران، از دانشجویان ایرانی 
به ویژه دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان برترین دانشجویان 

دانشگاه های جهان یاد کرد.
وی همچنین با تمجید از زبان و فرهنگ ایرانی عالقه و تمایل 
زیاد خود به یادگیری زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی 
دهخدا و حتی تحصیل مجدد در دوره دکترا در دانشگاه تهران 

را اعالم کرد.
سفیر اســلواکی ایرانیان را به عنوان مردمانی تأثیرگذار در دنیا 
توصیف کرد و از ابراز عالقه دانشگاه های کشور خود از امضای 
تفاهم نامه با دانشــگاه تهران به ویژه در پروژه های اراسموس 
پالس خبر داد و ابراز امیدواری کرد دو کشــور از این طریق 

بتوانند روابط فرهنگی، آموزشی بیشتری داشته باشند.
در ادامه دکتر محمدحسین صراف زاده، معاون بین الملل دانشگاه 
تهران، خاطرنشان کرد: »دانشگاه تهران، جاذبه های زیادی برای 
جذب دانشجویان غیرایرانی دارد. از جمله این جاذبه ها تحصیل 
در پردیس های مختلف دانشگاه در نقاط مختلف کشور ایران 
در شــمال و جنوب و ارائه بورس های مختلف برای تحصیل 

این دانشجویان است«.
دکتر صراف زاده تاکید کرد: »دانشــگاه تهران بیشترین تعداد 
تفاهم نامه های اراسموس پالس را با اتحادیه اروپا داشته است 
و ما از دانشــگاه های اسلواکی دعوت می کنیم تا با پیوستن به 
  (Action2 Capacityو یــا (Action 1) یکی از پروژه هــای
Building به منظور همکاری بیشتر با دانشگاه تهران اقدام های 

الزم را انجام دهند«.
در بخش دیگری از این دیدار عبدالمجید اسکندری، مدیرکل 
روابط بین الملل دانشــگاه، با اشاره به تاریخچه همکاری های 

بین المللی دانشگاه تهران با دانشــگاه های کشور اسلواکی به 
برگزاری بزرگداشت دانشــمند برتر اسلواکی »کمنیوس« در 

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی اشاره کرد.
مدیرکل روابط بین الملل دانشــگاه اظهار کرد: »ســفیر قبلی 
کشور اســلواکی عالقه مند به بازدید از پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران قبل از شــیوع ویروس کرونا بودند و در این 
فرصت دانشگاه تهران از شــما به عنوان سفیر جدید دعوت 
می کند تا با توجه به محقق نشــدن این دیدار و پس از انجام 
طرح واکسیناسیون کرونا از پارک علم و فناوری بازدید به عمل 
آورید. همچنین باید گفت برای توســعه روابط دانشــگاهی، 
دانشــگاه تهران عالقه مند به امضای تفاهم نامه با دانشگاه های 

کامنیوس و براتیسالوا کشور اسلواکی است«.
درخواســت اعطای بورس دولت اســلواکی به دانشجویان 
دانشگاه تهران برای تحصیل در دانشگاه های اسلواکی، انجام 
کارورزی دانشجویان و تحقیقات استادان دانشگاه تهران در 
کارخانه های کشور اســلواکی و بالعکس، ارتباط پارک علم 
و صنعت اســلواکی با پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
و تســهیل در روند صدور روادید کشــور اســلواکی برای 
دانشجویان ایرانی به ویژه دانشجویان و استادان دانشگاه تهران 

از دیگر مسائل مطروحه در این دیدار بود.
در پایان این دیدار، رئیس دانشــگاه تهران با تأکید مجدد بر 
همکاری مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش 
زبان فارسی برای ارتباطات بیشتر با دانشجویان اسلواکی از 
سفیر آن کشور برای سخنرانی در دانشگاه تهران دعوت کرد. 
همچنین دکتر نیلی احمدآبادی مدال نقره ای نشــان دانشگاه 
تهران به همراه کتاب آموزش عالی در ایران به زبان انگلیسی 

را به سفیر اسلواکی اهدا کرد.
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 با هدف توسعه همکاری های دوجانبه جوزی هاوو، رایزن 
فرهنگی ســفارت چین، با دکتر محمدحســین صراف زاده، 
معاون بین الملل دانشــگاه تهران، ۱9 خرداد۱4۰۰، دیدار و 

گفت وگو کرد.
در ابتدای این جلسه دیدار دکتر صراف زاده، معاون بین الملل 
دانشــگاه تهران، ضمن اشــاره به برگزاری نشستی با عنوان 
همکاری های علمی و فناوری با دانشگاه های چین گفت: »در 
برنامه راهبردی دانشگاه تهران در حوزه بین الملل، همکاری با 
کشــور چین در اولویت قرار دارد. نظر به اهمیت جایگاه این 
کشــور، در تعامالت بین الملل دانشگاه تهران، ایجاد کارگروه 
همکاری با مدیریت دکتر بذرافشان، مدیر مرکز چین شناسی 

دانشگاه تهران )کنفسیوس( پیشنهاد می شود«.
معاون بین الملل دانشــگاه تهران در ادامــه به معرفی اتحادیه 
دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه )AUAP( با شبکه وسیع بیش 
از ۱5۰ دانشگاه و شبکه پژوهشی آسیا )ARN( با همکاری 

هجده دانشگاه برتر آسیا و یازده دانشگاه چینی پرداخت.
دکتر صراف زاده در بخش دیگر سخنان خود از آمادگی دانشگاه 
تهران جهت اعطای بورس به دانشجویان چینی واجد شرایط 
خبر داد و بر عالقه مندی این دانشــگاه، برای جذب بیشــتر 
دانشجو تأکید کرد. ایشــان همچنین با اشاره به تجربه موفق 
دبیرخانه مشترک دانشــگاه های برتر ایران و روسیه، برقراری 

چنین همکاری مشابه ای را با دانشگاه های چین پیشنهاد داد.
وی با تبیین نقش محوری و مادری دانشگاه تهران تصریح کرد: 
»این دانشــگاه، با توجه به جایگاه خود با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی چین ارتباط دارد. مشکل خوابگاه دانشجویان چینی 
بیشتر مربوط به پردیس مرکزی است که حتماً حل خواهد شد. 
دانشــجویان چینی می توانند به مرکز بین المللی آموزش زبان 
فارسی مؤسســه لغت نامه دهخدا، برای آموزش زبان فارسی 

هم زمان با تحصیل معرفی شوند«.
معاون بین الملل دانشــگاه تهران افزود: »ما تماس های خود 
را با دانشــگاه های چین در زمینه تبادل اســتاد و دانشجو و 
انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک ادامه می دهیم و برنامه های 
متنوعی را در مراکز مختلفی که در دانشگاه تهران در ارتباط 
با چین و توسعه همکاری های علمی بین المللی است، ارائه 
خواهیم داد. موضوع های برگزاری نشســت های تخصصی، 
تبادل اســتاد و دانشجو، اســتفاده از ظرفیت های پژوهشی 
مشــترک، برگزاری برنامه های فرهنگی و علمی نیز همچون 

گذشته پیگیری خواهد شد«.
در ادامه این نشســت، جوزی هاوو، رایزن فرهنگی سفارت 
چین، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه و تجدید 
خاطرات خود از هنگام تحصیل در دانشــگاه تهران، افزون بر 
زبان و ادبیات فارســی و چینی، رشته طب سنتی را نیز یکی 
دیگر از زمینه های همکاری اعالم کرد و کشور چین را در این 

زمینه پیشگام دانست.
رایزن فرهنگی سفارت چین با تشکر از همکاری های انجام شده 
اظهار امیدواری کرد که پس از کرونا، شــرایط مالقات سفیر 
چین در ایران با ریاست دانشگاه تهران فراهم شود. همچنین در 
زمینه آشنایی قبلی خود با دانشگاه تهران و ایران و در خصوص 
رشــد زیاد و تغییرات در ایران به ویژه ارتقا حوزه تکنولوژی 

مطالبی را بیان کرد.
وی از دانشــگاه تهران بابت همدردی با دانشجویان چینی در 
دوران کرونا قدردانی کرد و گفت: »از مرکز کنفســیوس نیز 
بابت همکاری و همدردی که در دوران سخت کرونا داشتند، 
تشــکر می کنم. می توان گفت دانشگاه تهران بهترین دانشگاه 
ایران اســت و ما از توســعه همکاری ها با این دانشگاه بسیار 
خشنودیم. مرکز کنفسیوس و سفارت وظایف مختلفی دارند 
و ما به نوبه خود آماده حمایت و تســهیل جهت رشد بیشتر 
توافقات دوجانبه هستیم. سفارت از توسعه همکاری دانشگاه 
تهران با ســایر دانشگاه های چین و تبادل استاد و دانشجو نیز 

حمایت می کند«.
جوزی هاوو در پایان ســخنان خود با آرزوی داشتن بهترین 
روابط بین ایران و چین، پیشــنهاد برگزاری کالس تخصصی 
زبان چینی را به دانشگاه تهران ارائه داد و گفت: »امیدوارم این 
جلسه پلی برای ارتقا روابط ایران و چین قرار بگیرد و پنجره ای 
برای »پدیده چین شناســی نو« باشد که در این زمینه برگزاری 

کنفرانس »چین شناسی« در دانشگاه تهران پیشنهاد می شود«.

با هدف توسعه همکاری های دوجانبه رایزن فرهنگی چین 
با معاون بین الملل دانشگاه تهران دیدار کرد
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با هدف اجرای سیاست های همکاری علمی بین المللی

نشست »فروش کشتی به دستور دادگاه 
با تأکید بر سند پیش نویس آنسیترال« برگزار شد

با هدف اجرای سیاست های همکاری علمی بین المللی 
آموزش عالی کشور در ایام کرونا و گسترش فعالیت های 
بین المللی مؤسســه حقوق تطبیقی، نشســت »فروش 
کشــتی به دســتور دادگاه با تأکید بر سند پیش نویس 
آنســیترال« با حضور پروفســور خوان پابلو رودریگز 

دلگادو، به صورت وبینار برگزار شد.
با هدف اجرای سیاست های همکاری علمی بین المللی 
آموزش عالی کشور در ایام کرونا و گسترش فعالیت های 
بین المللی مؤسســه حقوق تطبیقی، به ویژه در شــرایط 
فعلی که همه گیــری بیماری کرونا موانعــی را در راه 
فعالیت های معمول و متداول بین المللی به وجود آورده 
است، این مؤسســه، به صورت وبینار اقدام به برگزاری 
سلســله ســخنرانی هایی با حضور اســتادان حقوقی 
دانشــگاه های معتبر دنیا کرده اســت. به همین منظور 
نشســتی ،۲4 خرداد۱4۰۰، تحت عنوان »فروش کشتی 
به دســتور دادگاه با تأکید بر سند پیش نویس آنسیترال« 
با حضور پروفسور خوان پابلو رودریگز دلگادو، استاد 
و مدرس ارشد حقوق تجارت و حقوق دریایی برگزار 

شد.
در بخش اول این نشســت که اختصاص به ارائه استاد 
داشــت، پروفسور دلگادو، ابتدا به لزوم تعبیه یک رژیم 
حقوقــی کارآمد پیرامون فروش اجرایی کشــتی که بر 
اســاس آن بتوان به بهترین قیمت ممکن کشــتی را به 
فروش رساند و مطالبات بیشتری را از طلبکاران وصول 
کرد، پرداخت. او معتقد بــه لزوم مداخالت بین المللی 
برای ایجاد یک رژیم حقوقــی کارآمد بود و در همین 
راستا سند آنسیترال را به عنوان اولین سند بین المللی که 
در صدد تنظیم رژیم حقوقی فروش اجرایی کشتی هاست 

معرفی و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
در بخــش دوم، پروفســور دلگادو حــدود 3۰ دقیقه 
پاسخگوی پرســش های حاضران در جلسه به صورت 
شــفاهی )اتصال میکروفون( و کتبی )درج در کامنت( 
بود. بر اساس آمار مؤسسه حقوق تطبیقی در این نشست 

تخصصی حدود پنجاه نفر از اســتادان، دانشــجویان و 
عالقه مندان به مباحث حقوقی شرکت داشتند.

پروفســور خوان پابلو رودریگز دلگادو استاد و مدرس 
ارشــد حقوق تجارت و حقوق دریایی و فارغ التحصیل 
دکتــری حقوق خصوصی دانشــگاه کارلوس3 مادرید 
اســت. این اســتاد حقوق، دارای بیش از 3۰ مقاله در 
حوزه حقوق تجــارت و حمل ونقل دریایی اســت و 
افتخارات متعددی به واســطه مقاالت خود به دســت 
آورده که از جمله این افتخارات می توان به کسب جایزه 
el III PREMIO PABLO ACERO در حوزه بهترین 
مقاله حقوقی از انجمن بین المللی حقوق بنادر و جایزه 

بهترین مقاله حقوقی جشنواره ICAM اشاره کرد.
پروفسور دلگادو همچنین کتاب های متعددی در حوزه 
حقــوق حمل ونقل دریایی به رشــته تحریــر درآورده 
 El periodo de responsabilidad کــه مهم تریــن آن
 del porteador en el transporte marítimo de
(mercancías 2016: Marcial Pons اســت. این استاد 
حقوق، هم اکنون عضویت هیأت علمی دانشگاه کارلوس 
3، عضویت انجمــن حقوق دریایی اســپانیا، عضویت 
انجمن بین المللی حقوق بنادر و عضویت کانون وکالی 

دادگستری مادرید را دارد.
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 موزه انگل شناسی دانشــکده دامپزشکی دانشگاه تهران به 
 (UMAC) جمع موزه های دانشــگاهی جهان پیوست و در

کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی جهان ثبت شد. 
موزه ملی انگل شناســی ایران اولین و تنهــا موزه اختصاصی 
انگل شناسی در خاورمیانه است. این موزه با همکاری مشترک 
دانشکده دامپزشــکی دانشگاه تهران، سازمان دامپزشکی ایران، 
مؤسسه تحقیقات شــیالت ایران و با حمایت بنیاد ملی علوم 
ایران، بیش از یک دهه اقدام به جمع آوری، شناسایی و نگهداری 

نمونه های انگلی بومی ایران از سراسر کشور نموده است.
درمجموع بیش از 45۰۰ نمونه انگلی در این موزه جمع آوری 
و نگهداری می شود که از این تعداد، تنوع گونه های انگلی 

به بیش از 3۰۰ گونه می رسد.
ارائه خدمات رایگان تشخیص نمونه های انگلی، نگهداری 
و ثبت آن ها در صورت لزوم به نام آورنده نمونه در پایگاه 
اطالعاتی موزه و ارائه ترسیم انگل های تشخیص داده شده 

به آورنده نمونه از جمله خدمات موزه است.

جمــع آوری، شناســایی، تشــخیص، تعییــن و نگهداری 
انگل های کل کشــور اعم از انسانی، دامی، حیات وحش و 
آبزیــان، ایجاد پایگاه اطالعاتی انگل های ایران، تعیین تنوع 
و توزیــع جغرافیایی انگل ها در ایران، حمایت از مطالعات 
اپیدمیولوژیــک و کنترل بیماری هــای انگلی و حفظ منابع 
ژنتیکــی انگل ها برای اســتفاده در تحقیقات و آموزش از 

اهداف مؤسسان موزه انگل شناسی است.
انگل شناســی در ایران ســابقه ای به قدمت علم پزشکی و 
دامپزشکی دارد. از این رو ایجاد مجموعه ای به عنوان موزه 
انگل شناسی، می تواند نقش مؤثری در تحقیقات، آموزش و 
ترویج در زمینه کنترل و پیشــگیری از بیماری های مشترک 
انســان و دام و افزایــش دانش جامعه در زمینه بهداشــت 

عمومی داشته باشد.
عالقه مندان می توانند برای مشاهده موزه های دانشگاهی ایران و 
جهان و همچنین موزه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی به سایت 

http://umac.icom.museum/database مراجعه نمایند.

موزه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
به جمع موزه های دانشگاهی جهان UMAC پیوست

طرح پژوهشی استاد دانشگاه تهران در میان طرح های منتخب مشترک 
پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای قرار گرفت

 طرح پژوهشــی دکتر رهــام رفیعی، عضــو هیأت علمی 
دانشــکده علــوم و فنون نوین دانشــگاه تهــران، در میان 
طرح های منتخب مشترک پژوهشــگران ایرانی و ترکیه ای 
 TUBITAK-MSRT-NIMAD Joint در چهارچوب برنامه

Call ۲۰۲۰ )وزارت عتف- توبیتاک- نیماد( قرار گرفت.
بر اســاس نتایجی که اردیبهشــت ۱4۰۰ اعالم شد، تعداد 
۲5 طرح مشــترک میان پژوهشــگران ایرانــی و ترکیه ای 
معرفی شدند که طرح دکتر رهام رفیعی،عضو هیأت علمی 
دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران، با عنوان »توسعه شیوه 
بهینه سازی چند هدفی و چند سطحی برای بال کامپوزیتی 
پرنده بدون سرنشین« در میان طرح های منتخب قرار گرفت.
بنا بر گزارش دانشگاه تبریز، در پی اعالم دومین فراخوان 
طرح های پژوهشــی مشترک جمهوری اســالمی ایران و 
TUBITAK- جمهــوری ترکیــه در چهارچوب برنامــه
MSRT-NIMAD Joint Call ۲۰۲۰ در مهــر ۱399 کــه 
به دریافت ۱۷۲ طرح پژوهشــی مشــترک محققان ایرانی 

و ترکیه ای منجر شــد، داوری های فنی و علمی از طریق 
ســامانه های ویژه بارگذاری و داوری طرح ها در دانشگاه 
تبریز به عنوان مســئول کارگروه همکاری های علمی ایران 
و ترکیه، مؤسســه ملی توســعه تحقیقات علوم پزشــکی 
ایران (NIMAD) و نیز ســازمان پژوهش و فناوری ترکیه 

)توبیتاک( انجام شد.
فرایند بررســی اولیه مدارک ارسالی توسط کارشناسان هر 
حوزه انجام گرفت و ســپس ۱56 طــرح نهایی که مطابق 
موارد درخواســتی هر دو طرف بارگذاری و ارســال شده 
بودند در دی ماه ۱399 وارد مرحله داوری شــدند. داوری 
علمــی طرح های غیر حــوزه علوم پزشــکی (MSRT) با 
دعوت از اعضای هیأت علمی و محققان از دانشــگاه ها و 
مراکز پژوهشی سراسر کشور انجام شد و برای هر طرح دو 
داور منتخب از محققین سراسر کشور اختصاص یافت. در 
کشــور ترکیه نیز داوری ها توسط توبیتاک با اختصاص سه 

داور به هر طرح انجام گرفت.
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مؤسســه حقوق تطبیقی دانشــگاه تهران وبیناری با عنوان 
»تحــوالت اخیر کپی رایت در اتحادیه اروپا- دســتورالعمل 
۲۰۱9/۷9۰« با حضور پروفسور الئونورا روزاتی برگزار کرد.

در این وبینار که دهم خرداد ۱4۰۰ و با استقبال خوب استادان 
و عالقه مندان به مباحث حقوقی برگزار شد، پروفسور روزاتی 
در ابتدا به بررســی تاریخچۀ اصالحــات حق کپی رایت در 
کشــورهای عضو اتحادیۀ اروپا در طی سی سال گذشته در 
ســطح مقررات داخلی و مقررات اتحادیه پرداخته سپس با 
بررســی استراتژی بازار واحد دیجیتال (DSM) این موضوع 

را بر اساس دستورالعمل ۲۰۱9/۷9۰ تشریح کرد. 
الئونــورا روزاتی، وکیــل ایتالیایی، اســتاد حقوق مالکیت 
فکری، مدیر انستیتوی حقوق مالکیت فکری و بازار و مدیر 
گروه حقوق مالکیت فکری اروپا دانشــگاه استکهلم است. 
وی دارای مدرک کارشناســی حقوق از دانشگاه فلورانس، 
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه کمبریج و دکتری حقوق 
از مؤسســه دانشگاه اروپاســت. الئونورا در سال ۲۰۱8 در 
لیست 5۰ نفر اشخاص قدرتمند و با نفوذ در حوزه مالکیت 
فکری قرار داشت و در سال ۲۰۲۰ از جمله زنان تأثیرگذار 

در حــوزه مالکیت فکری به 
شــمار آمــد. وی دارای دو 
 Originality کتــاب به نــام
چــاپ   in EU Copyright
الگار  ادوارد  انتشارات   ۲۰۱3
 Copyright and the و 
 Court of Justice of the
چــاپ   European Union

۲۰۱9 آکسفورد اســت. وی هم اکنون اســتاد مدعو مرکز 
بین المللی حقوق مالکیت فکری دانشــگاه استراســبورگ، 
عضو پژوهشــی و مدرس دانشگاه EDHEC و عضو مرکز 

مالکیت فکری و حقوق اطالعات دانشگاه کمبریج است.
مؤسســه حقوق تطبیقی دانشــگاه تهران در راستای اجرای 
سیاست های همکاری علمی بین المللی آموزش عالی کشور 
در ایام کرونا و گسترش فعالیت های بین المللی مؤسسه حقوق 
تطبیقی و با هدف بهره گیری از دانش و تجربه استادان معتبر 
خارجی، سلسله سخنرانی های حقوقی را به صورت وبینار با 

استادان حقوقی دانشگاه های معتبر دنیا برگزار کرده است.

وبینار تحوالت اخیر کپی رایت در اتحادیه اروپا برگزار شد

پردیس بین المللی کیش دانشــگاه تهران با حضور استادان و 
صاحب نظران نامدار دانشگاه ها و مؤسسه های حقوقی آلمان و 
ایران، کارگاه آموزشی بین المللی »نگاه تطبیقی به فساد اداری از 
دیدگاه حقوقی، جرم شناختی و جامعه شناختی« را برگزار کرد.

این پردیس، در راســتای ایفای مســئولیت اجتماعی خود 
و با هدف گســترش آموزش هــای آکادمیک و حرفه ای و 
با همکاری انجمن حقوق شناســی ایران، کارگاه آموزشــی 
با عنوان »نگاه تطبیقی به فســاد اداری با رویکرد حقوقی، 

جرم شناختی و جامعه شناختی« را برگزار کرد.
در این کارگاه فصلی آنالین، هانس یورک آلبرشت، رئیس 
پیشــین بخش جرم شناسی مؤسســه ماکس پالنک آلمان؛ 
پیترکنتزه، عضو مؤسسه هومبولت ویادرینا از آلمان؛ کالوس 
هایتمن قاضی پیشــین دادگاه های مدنی و اقتصادی آلمان؛ 
دکتــر مهدی هداوند، عضو هیأت علمی دانشــکده حقوق 
دانشــگاه عالمه طباطبایی و دکتر فیروز محمودی جانکی، 

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران، به تبیین موضوعات تخصصی پرداختند.

در بخش دیگری از ایــن کارگاه دکتر مجید علی زاده، رئیس 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، محمد حسین ساکت، 
رئیس هیأت مدیره انجمن حقوق شناسی و دکتر فریدون نهرینی، 
مدیر گروه حقوق پردیس بین المللی کیش نیز سخنرانی کردند.

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار کرد:

کارگاه آموزشی بین المللی نگاه تطبیقی به فساد اداری از دیدگاه حقوقی، 
جرم شناختی و جامعه شناختی
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مقاله مشــترک دانش آموخته دانشگاه تهران که با همکاری 
تعدادی از پژوهشــگران تحت عنوان »افت انســان محور 
آبخوان های ایران« نگاشته شده است از سوی نشریه آکادمی 

علوم آمریکا منتشر شد.
مقاله مشــترک دکتر محســن مغربی، دانش آموخته مقطع 
دکتری رشــته مهندســی محیطزیســت، گرایش منابع آب 
دانشکده محیط زیســت پردیس دانشکده های فنی دانشگاه 
تهران که با همکاری تعدادی از پژوهشــگران تحت عنوان 
»افت انسان محور آبخوان های ایران« نگاشته شده است، در 
نشریه »آکادمی علوم آمریکا« انتشار یافت. همچنین با توجه 
به اهمیت موضــوع مورد پژوهش، »انتشــارات نیچر« نیز 
خالصه ای از دستاوردهای این مقاله را در وب سایت خود 

منتشر کرده است. در چکیده این مقاله آمده است:
»طــی دهه های اخیــر به دلیل اضافه برداشــت و از طرفی 
کاهش مقدار تغذیــه منابع آب زیرزمینی، تعادل بین تغذیه 
و برداشت از آبخوان ها در بســیاری از نقاط کشور از بین 
رفته که پیامــد آن قرار گرفتن ایران در رده های نخســت 
کشــورهایی با باالترین میزان افــت در آب زیرزمینی بوده 
است. در این پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به بیش 
از ۱۲هزار پیزومتر، ۱4هزار و8۰۰ چاه مشاهده ای و بیش از 
یک میلیون نقطه برداشــت آب زیرزمینی در سراسر کشور، 
وضعیــت کمی و کیفی آب زیرزمینی کشــور در یک بازه 

زمانی ۱4 ساله )۲۰۰۲ تا ۲۰۱5( بررسی شد.
بر اســاس این تحقیق، تعداد نقاط برداشت آب زیرزمینی 
در کشــور از حدود 55۰ هزار در ســال ۲۰۰۲ به بیش از 
یک میلیون در ســال ۲۰۱5 افزایش یافتــه بود که پیامد آن 
افت میانگین ساالنه ســطح آب در کشور به میزان نیم متر 
و همچنین برداشــت میانگین ساالنه 5.4 میلیارد مترمکعب 
از منابع تجدیدناپذیر آب زیرزمینی در کشور بود. برخالف 
افزایش تعداد نقاط برداشت آب زیرزمینی، میزان برداشت 
آب از آبخوان های کشور از ۷4.6 میلیارد مترمکعب در سال 
۲۰۰۲ بــه 6۱.3 میلیارد مترمکعب در ســال ۲۰۱5 کاهش 
داشت که این میزان ۱8 درصدی کاهش به دلیل محدودیت 

فیزیکی و شوری آب بوده است.
در بازه زمانــی این تحقیق در حالی کــه آبدهی قنوات و 

چشمه ها به شــدت کاهش یافته، اما آبدهی چاه های عمیق 
افزایش داشــته است که نشان دهنده تمایل برداشت هر چه 
بیشــتر از منابع آب زیرزمینی اســت. بررسی روند شوری 
)هدایت الکتریکی( آب زیرزمینی در سطح کشور مشخص 
کرد که به اســتثنای دو حوضه آبریز انزلی و هراز در شمال 
کشــور، بقیه حوضه های آبریز کشــور )۲8 حوضه( دارای 
روند افزایش شــوری بوده اند. همچنین متوسط شوری آب 
زیرزمینی در ۱6 حوضه از 3۰ حوضه آبریز کشور، که غالبًا 
در بخش های مرکزی، جنوبی و شرق کشور قرار دارند، به 
میزانی بود که استفاده از آن آب تنها برای آبیاری محصوالت 
مقاوم به شــوری توصیه می شــود. به عقیده نگارندگان، با 
توجه به استمرار روند خشک سالی های اخیر، در سال های 
آینده انتظار می رود که وابستگی به آب زیرزمینی در کشور 
افزایــش یابد که نتیجــه آن می تواند ادامــه روند افزایش 
برداشــت از منابع تجدیدناپذیر آب زیرزمینی و تشــدید 
پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی باشد«.

انتشار مقاله مشترک دانش آموخته دانشگاه تهران
 در نشریه »آکادمی علوم آمریکا« و بازتاب آن در »نیچر«
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ویــژه  ایران شناســی  نارهــای  وبــی  دوره  نخســتین 
اســپانیایی زبان ها بــا همکاری مرکز پژوهشــی مطالعات 
کشورهای اســپانیایی زبان دانشگاه تهران و دانشگاه اونان 

نیکاراگوئه برگزار شد.
در ایــن وبینار که ۲4 خرداد۱4۰۰ با حضور ســفرای دو 
کشــور و رئیس دانشــگاه اونان نیکاراگوئه برگزار شــد، 
دکتر محمدحســین صراف زاده، معاون بین الملل دانشگاه 
تهران، گفت: »حضور ریاست دانشگاه اونان نیکاراگوئه و 
سفرای دو کشور نشان از اهمیتی است که برای ارتباطات 
هر چه بیشــتر دانشگاهی قائلند. آقای براوو اولین سفیری 
بودند که بعد از پذیرش مســئولیت با ایشــان دیدار کردم 
و از ابتدا خواستار توســعه ارتباطات بودند، همچنین در 
این دیدار، بحث برگزاری وبینارهای مشــترک مطرح شد. 
در این جلســه دانشــجویان را می بینیم و امیدوار هستم با 
اتمام کرونا میزبان این دانشجویان عزیز در دانشگاه تهران 

باشیم«.
وی افزود: »دانشــگاه تهران با بیش از 4۰هزار دانشــجو 
و ۲هزار هیأت علمی دانشــگاه اول و برتر ایران اســت. 
در اغلب رشــته های دانشــگاهی امــکان تحصیل برای 
دانشــجویان نیکاراگوئه ای در دانشگاه تهران مهیا است و 
ما آمادگی پذیرش را داریــم. در حال حاضر نیز مالحظه 
می شود که کرونا مانع ارتباطات ما نشده است و می توانیم 

به صورت مجازی ارتباط برقرار کنیم«.

معاون بین الملل دانشــگاه تهران خاطرنشــان کرد : »ما در 
دانشگاه تهران مؤسسه لغت نامه دهخدا را داریم که وظیفه 
آموزش زبان فارســی را برعهده دارد. اگر دانشگاه اونان 
مایل باشــد، آمادگی داریم تا نمایندگی این مؤسسه را در 
آن دانشــگاه راه اندازی کنیم و به دانشجویان آموزش زبان 

فارسی را ارائه دهیم«.
در ادامه دکتر رودریگز، رئیس دانشــگاه اونان نیکاراگوئه، 
نیز ضمن تشــکر مســئوالن شــرکت کننده در جلسه باید 
گفت: »این لحظه مهمی اســت که آموزش ایران شناسی را 
شروع می کنیم و با سیر تحول سینمای انقالبی و ادبیات و 
سایر موضوع ها آشنا می شویم. این حرکت باعث وحدت 
دو کشــور انقالبی و منجر به توسعه همکاری های بیشتر 

خواهد شد«.
در بخــش دیگــری از این وبینــار ســخنرانی هایی در 
زمینه هــای مختلــف مرتبط بــا ایران شناســی به زبان 
ایران  انقالبی  با موضوع هــای، ســینمای  اســپانیایی و 
)دکتــر ســینا اســکندری(، مقایســه انقــالب ایران و 
نیکاراگوئــه )دکتر الهه نوری(، تأثیر ادبیات شــرقی بر 
ادبیات اســپانیایی زبان )دکتر مریم حق روستا(، سیاست 
و حکومت در ایران )دکتر الهه نوری)، تأثیر شاهنامه بر 
ادبیات اســپانیایی زبان )دکتر بئاتریس ساالس( و روابط 
ایران و ایــالت متحده آمریکا )دکتر مریم حق روســتا( 

ارائه شد.

نخستین دوره وبینارهای ایران شناسی ویژه اسپانیایی زبان ها برگزار شد
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مقاله توســعه چهارچوب دانشگاه سبز حاصل فعالیت های 
مدیریت سبز در دانشگاه تهران بین سال های ۱395 تا ۱398 
 Journal of( در مجله معتبر بین المللی مهندسی ساختمان

BuildingEngineering(، منتشر شد.
این مقاله پژوهشــی توســط دکتر غالمرضا هروی، استاد 
دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی، مهندس 
دانیال آریانپور و مهندس میالد رســتمی از فارغ التحصیالن 
تحصیالت تکمیلی این دانشکده، تهیه و تدوین شده است.
در این کار پژوهشی به تعریف، طبقه بندی و تحلیل اقدام های 
سبز در دانشــگاه تهران به عنوان مطالعه موردی با استفاده از 
اجماع نظرات گروه هایی از متخصصان و مسئوالن امر در سطح 
دانشگاه و بهره گیری از روش های آماری، مدل سازی معادالت 
ساختاری و مد  ل سازی ساختاری تفسیری پرداخته و به اعمال 
بخشی از این اقدام های مدیریت سبز در دانشگاه اشاره می کند.
همچنین این مقاله، افزایش امتیازهای دانشگاه در طبقه بندی 

جهانی دانشــگاه های ســبز UI GreenMetric را مؤید 
مفید بودن این اقدام ها می داند و اولویت های اجرایی مرتبط 

را نیز تبیین می کند.

دکتر مهدی خان ســفید، اســتادیار رشــته مهندسی فضای 
ســبز پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به 
عضویت کارگروه تخصصی مســابقات دانشــجویی کمیته 
آموزش و امور دانشگاهی فدراســیون بین المللی معماران 

منظر )IFLA(، انتخاب شد.
کمیته آموزش و امور دانشگاهی فدراسیون بین المللی معماران 
منظر، اهداف مرتبط با پیشبرد آموزش این رشته تخصصی را 
از طریق ایجاد و باال بردن استانداردهای آموزشی، با تسهیل 
و حمایت از همکاری و تعامل اعضای این تشکل بین المللی 
دنبــال می کند. همچنیــن این کمیته در توســعه برنامه های 
آموزشی و مطالعات، تحقیقات، تبادل دانش و اطالعات بین 
کشورهای عضو و مناطق این فدراسیون جهانی فعالیت دارد. 
کارگروه تخصصی مسابقات دانشــجویی این کمیته وظیفه 
شناســاندن، تشویق و گســترش معماری منظر را از طریق 
سیاســت گذاری، تدوین ضوابط، هماهنگی امور مربوط به 
انتخاب داوران و فرآیند داوری و برگزاری مسابقات و جوایز 
را بر عهــده دارد. این امر، با توجه به موضوعات تخصصی 
و محورهای کنگره های سالیانه فدراسیون بین المللی معماران 

منظر، در ســه بخش تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی، طراحی 
و پژوهش های عملیاتی در حوزه منظر، صورت می پذیرد.

الزم به ذکر اســت، فدراســیون بین المللی معماران منظر، 
مجموعه ای بین المللی متشکل از اعضا و نمایندگان بیش از 
۷۷ کشــور جهان است که با هدف ارتقا تخصص معماری 
منظر و علوم و هنرهای مرتبط با آن در سطح جهانی و کمک 
به ارتقا استانداردهای این حرفه در حوزه های برنامه ریزی، 
طراحی، مدیریت، حفاظت و توســعه منظر و تبادل دانش، 
پژوهش، مهارت و تجربه در این زمینه تخصصی با همکاری 
کشورهای عضو و سایر نهادهای بین المللی فعالیت می کند.

از سوی مجله بین المللی مهندسی ساختمان 
یافته های تحقیق درباره توسعه چهارچوب دانشگاه سبز در دانشگاه تهران منتشر شد

عضویت هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه تخصصی فدراسیون 
)IFLA( بین المللی معماران منظر
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پردیس بین المللی کیش دانشــگاه تهران با هدف توســعه 
با  تفاهم نامه هــای همکاری  بین المللــی،  همکاری هــای 
دانشگاه های “UPN VETERAN Yogyakarta“  اندونزی 

و” bbw” آلمان منعقد کرد.
تفاهم نامه  بین المللی  در راســتای توســعه همکاری های 
 UPN“ همکاری بین پردیس بین المللی کیش و دانشــگاه
حوزه هــای  در  اندونــزی،   ”VETERAN Yogyakarta
آموزشــی، پژوهشی و اســتفاده از توانمندی های مشترک 
دو دانشــگاه، به ویژه انجام پروژه های مشترک آموزشی و 

پژوهشی نو منعقد شد.
ایجــاد فرصت هــای مطالعاتــی، برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی، تبادل استاد و دانشــجو و انجام چندین برنامه 
فرهنگی مشترک مانند شرکت در دوره های آموزشی زبان 
فارسی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس کیش 
را می توان از جمله زمینه های همکاری های این تفاهم نامه 
مشــترک برشمرد. بیشــترین موضوع این همکاری ها، در 
بخش تحصیالت تکمیلی و گسترش پروژه های تحقیقاتی 

در زمینه های نفت، گاز، معدن و کشاورزی خواهد بود.
همچنین این پردیــس، با هدف توســعه توانمندی ها در 
زمینه های علمی و پژوهشی و تقویت همکاری های علمی 
بین المللی تفاهم نامه دیگری را با دانشــگاه ”bbw” برلین 
آلمــان منعقد کرد. در این تفاهم نامه، نســبت به برقراری 

دوره های کارشناســی و کارشناسی ارشــد مشــترک که 
به دریافت مــدرک تحصیلی در هر یک از دو دانشــگاه 

بیانجامد و نیز تبادل استاد و دانشجو، موافقت شد.
برگــزاری دوره های آموزشــی و پژوهشــی کوتاه مدت، 
همکاری با پــارک علم و فنــاوری پردیــس بین المللی 
کیش دانشــگاه تهران، تبــادل داده و اطالعــات علمی، 
انجام پروژه های تحقیقاتی، اختراع، چاپ مقاله مشــترک، 
برگزاری کنفرانس ها، کارگاه ها و ســمینارهای مشترک و 
شــرکت در دوره های آموزشــی طرفین به خصوص دوره 
آموزش زبان فارســی در مرکز بین المللــی آموزش زبان 
فارســی پردیس کیش از دیگر مفــاد این تفاهم نامه علمی 

آموزشی است.
دانشــگاه ” bbw” آلمــان، یکی از مراکز علمی در شــهر 
برلین آلمان با بیش از ۲5 رشــته نــو در زمینه مدیریت، 
مهندسی و صنعت نســل چهارم است. همکاری دوسویه  
با این دانشــگاه می تواند زمینه ساز انتقال علمی و صنعتی 
نوین در صنعت نســل چهارم برای کشور و منطقه باشد. 
دانشــگاه “UPN VETERAN Yogyakarta” نیز در زمره  
دانشــگاه های معتبر اندونزی و شرق آســیا در رشته های 
کشــاورزی، معدن، نفت و گاز اســت و همکاری متقابل 
با این دانشــگاه می توانــد، زمینه  جذب دانشــجو، انجام 
پروژه های صنعتی و تبادل علمی و فنی را به همراه آورد.

با هدف توسعه همکاری های بین المللی

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با دو دانشگاه آلمانی و اندونزیایی 
تفاهم نامه های همکاری امضا کرد
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نخســتین مدرسه تابســتانی دیزاین لهســتان با حمایت 
ســفارت جمهوری لهســتان در ایران و انستیتو طراحی 
صنعتی ورشــو لهستان و با حضور استادان و طراحان به 
نام این کشور و همچنین دانشجویان این رشته، به صورت 
مجازی در گروه طراحی صنعتــی پردیس هنرهای زیبا 

دانشگاه تهران برگزار شد.
این دوره مجازی با محوریت »حواس انسان و طراحی« 
به مدت سه روز با ارائه دکتر یوانا یورگا، استاد دانشگاه 
و طراح محصول و فضای داخلی، جاســتینا پوچالسکا، 
طراح محصول و مدیر طراحی، کاما ویبرالســکا، طراح 
محصول و نورپردازی، ماریا پرزیبیزوســکا، طراح غذا و 

الکساندرا پاولوفسکا، طراح بو برگزار شد.
در ادامه این مدرسه تابستانی، دانشجویان باید پروژه هایی 
را در حــوزه طراحی محصول و خدمــات با محوریت 
»ســالمت ذهن در دوران کرونا« انجام دهند. پروژه های 
منتخب پس از داوری، با حمایت ســفارت لهســتان به 

مرحله ســاخت نمونه اولیه رسیده و در نمایشگاهی در 
معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

الزم به ذکر است، دبیران این برنامه دکتر مریم خلیلی، دبیر 
اجرایــی و عضو هیأت علمی گروه طراحی صنعتی، دکتر 
مهران فاطمی نیا، دبیر علمــی و عضو هیأت علمی گروه 
طراحــی صنعتی، دکتر عادل مظلومی، دبیر علمی و عضو 
هیأت علمی دانشــکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی 

تهران و دکتر یوانا یورگا، استاد دانشگاه لهستان بودند.

نخستین مدرسه تابستانی دیزاین لهستان در دانشگاه تهران برگزار شد

اولین نشست کمیته »ارتباطات« اتحادیه دانشگاه های آسیا 
و اقیانوسیه )AUAP( برگزار شد

اولین نشست کمیته »ارتباطات« اتحادیه دانشگاه های 
آسیا و اقیانوسیه )AUAP( )۲۰ ژوئیه( با حضور 

تمامی اعضا و به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشســت پروفسور موهان هاری گوپتا ، 
رئیس کمیته »ارتباطات« این اتحادیه با اشاره به ضرورت 
برجسته سازی نقش و اهمیت دانشگاه های کشورهای 
آسیایی از طریق فعالیت های ارتباطی و روابط عمومی، 
بر نقش محوری اتحادیه AUAP در برندســازی و 
نیز تقویت همکاری های بین دانشگاهی در درون این 

اتحادیه و نیز دانشگاه های دیگر کشورها تاکید کرد.
در ادامه و بر اساس دستور جلسه، پروپزال پیشنهادی 
رئیس کمیته ارتباطات در خصوص »برندســازی« 
برای اتحادیه دانشگاه های آســیا و اقیانوسیه و نیز 

دانشــگاه های عضو این اتحادیه مورد بحث قرار گرفت و 
مقرر شــد این کمیته در یک بازه زمانی شــش ماه، برنامه 
عملیاتی برای ارتقا »برند« اتحادیه را تدوین و برای اجرایی 

سازی به رئیس این اتحادیه ارائه دهد.
در این نشســت همچنین براساس رأی گیری از اعضا، دکتر 

دیواکار شــوکال از کشور هندوســتان و دکتر عباس قنبری 
باغســتان از ایران به ترتیب به عنوان دبیر )Secretary( و 
هماهنگ کننده )Coordinator( این کمیته انتخاب شدند.
الزم به یادآوری اســت کــه کمیته »ارتباطــات« اتحادیه 
دانشگاه های آســیا و اقیانوســیه ۱6 عضو از دانشگاه های 

کشورهای متخلف این اتحادیه دارد.
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مــاه نــوشــــت

ماه نوشتی از رخدادهای خرداد
دانشگاه تهران

ماه نوشتی از رخدادهای تیر
دانشگاه تهران



 انوار چراغ عالم افروز خرد
از دانش و آزمایش افزون گردد

»دانشگاه های نسل چهارم، به عنوان »موتور محرکه« پیشگام 
توســعه اجتماعی، اقتصادی و فناوری جامعه محســوب 
می شوند.« در همین راستا در ابتدا به دستاوردهای دانشگاه 
تهران، پیشگام دانشگاه های نسل چهارم کشور، در خردادماه 

می پردازیم:
 برای نخســتین بار در کشور، احداث نخستین ساختمان 
با فناوری چاپ ســه بعدی در پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهــران و با همــکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری اتفاق افتاد.
 به منظور پیاده ســازی شــبکه فناوری، توزیع نوآوری و 
توسعه کشور؛ مرکز نوآوری رسانه همشهری در پارک علم 

و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی شد.
 عصاره بــره موم مؤثر در تقویت سیســتم ایمنی بدن و 
همچنین درمان و تســکین بیماری های تنفســی، دستگاه 
ونتیالتور ۱۰۰ درصد بومــی و طراحی و تولید روزانه 6۰ 
هزار عدد ماسک ســه بعدی بومی سازی شده با استفاده از 
هــوش مصنوعی در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 

محقق شد.

 امید عافیت آنگه بود موافق عقل
که نبض را به طبیعت شناس بنمایی

 دانشــگاه تهران، مزین به نام دانشــگاه سبز است و در 
راستای مسئولیت اجتماعی و نهاد پیشگام در زمینه توسعه 
پایدار، تفاهم نامه همکاری ایجاد باغ موزه گیاه شناســی بین 

دانشگاه تهران و شهرداری تهران منعقد شد.
 همچنین بوستان آسیایی شهر تهران با مشارکت دانشگاه 

تهران در راستای ارتقای دیپلماسی شهری ایجاد می شود.
 بــا هــدف همــکاری در حفاظــت، احیــا و مدیریت 
محیط زیست دریایی، ساحلی و تاالب های ایران توافق نامه 
همکاری مشــترک بین پژوهشــکده علوم دریایی دانشگاه 
تهران و معاونت محیط زیســت دریایی ســازمان حفاظت 

محیط زیست نیز منعقد شد.

 فعالیت های بین رشــته ای، اولویت و سیاست 
جدی دانشگاه تهران است

 در خرداد ماه از برگزیدگان جشــنواره حرکت تقدیر شد 
و رئیس دانشــگاه تهران بر پشتیبانی و تقویت فعالیت های 
دانشــجویی تأکید کرد. وی با بیــان اینکه فعالیت های بین 
رشــته ای اولویت و سیاست جدی دانشــگاه است، اظهار 
کرد: »توصیه می کنم انجمن های علمی دانشــجویی حوزه 
فعالیت های خود را گسترده تر کنند. مراکز نوآوری دانشگاه 
فضای جدیــدی را فراهم کرده اند تا شــما را به بیرون از 
دانشــگاه متصل کنند، از این رو هر چه فعالیت های شــما 
اثربخشــی بیشــتری در جامعه داشته باشــد، خالقیت و 

اثربخشی شما نیز بیشتر خواهد شد«.
 همچنین دومین ســمپوزیوم مطالعات میان رشــته ای در 
پردیس البرز دانشــگاه نیز برگزار شــد و معاون آموزشی 
دانشــگاه تهران گفت که دانشگاه ها باید در صورت داشتن 
ظرفیت الزم و مناســب، مجــاز به راه اندازی رشــته های 

میان رشته ای باشند.

ماه نوشت رویدادهای خرداد ماه دانشگاه تهران

بهار دانشگاه تهران با خردادی پر از دستاورد، 
رویدادهــای خوش و توأم بــا برنامه ریزی 
برای پیشــرفت روزافزون ســپری شد. در 
دانشجوی  زاده،  تقی  مهراوه  ماه نوشت،  این 
کارشناسی رشته علوم ارتباطات، خرداد ماه 

دانشگاه تهران را برایتان روایت می کند.
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 به قدر سعی، از مقصود، هر کس بهره ای دارد
 خردادماه نیز دانشگاه تهران در رتبه بندی ها و جشنواره ها 
و رده بندی ها درخشــید و موفقیت ها و دستاوردهای ذیل، 
فقــط بخشــی از مهمترین آنها بود کــه در پایگاه خبری-

تحلیلی دانشگاه انعکاس یافت:
 بر اســاس نظام رتبه بندی جهانی کیو اس ۲۰۲۲، جایگاه 
دانشــگاه تهران از رتبه 6۰۰-59۱ در سال ۲۰۲۱ به 53۰-

5۲۱ ارتقا یافت.
 در سیزدهمین دوره مراسم موزه برتر باغ موزه نگارستان 

و خانه موزه مقدم به عنوان موزه برتر معرفی شدند.
-مرکز مشــاوره دانشگاه تهران مرکز »ممتاز« و رئیس مرکز 

مشاوره »حامی ممتاز« کشوری معرفی شد.
 بر اســاس نظام رتبه بندی شــانگهای ۲۰۲۱، چهار رشته 
مهندسی دانشگاه تهران رتبه زیر صد جهانی را کسب کردند 
و در رشته اکولوژی دانشگاه تهران به عنوان تنها دانشگاه از 
ایران با رتبه )5۰۰-4۰۱( در جمع 5۰۰ دانشــگاه های برتر 

این حوزه قرار گرفت.
 در چهارمین نشســت سرآمدان علمی کشور، بنا بر اعالم 
فدراسیون سرآمدان علمی ایران، 9 عضو هیأت علمی دانشگاه 

تهران در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفتند.
 8 دانشجوی دانشکده های پردیس فنی، منتخب ۲5 امین 

المپیاد دانشجویی شدند.
 طرح پژوهشی استاد دانشــگاه تهران در میان طرح های 
منتخب مشترک پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای قرار گرفت.

 جایزه ملی »جوان نوآور ماندگار« به امیرحسین راحمی، 
دانشجوی رشــته فقه و حقوق دانشــکده الهیات دانشگاه 

تهران اعطا شد.
 موزه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به 

جمع موزه های دانشگاهی جهان UMAC پیوست.
 از ســوی انجمن مهندســان مکانیک ایــران، پایان نامه 
دانش آموخته دانشــگاه تهران با عنوان»طراحی و ســاخت 
دســتگاه کمک تنفسی اورژانســی« به عنوان پایان نامه برتر 

سال ۱399 انتخاب شد.
 کانون نیکوکاری والعصر باشــگاه دانشــجویان، کانون 
همیاران ســالمت روان دانشــجویان پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی و میالد بذرافشــان، دانشجوی این پردیس و 
امیرحسین راحمی، دانشــجوی دانشکده الهیات و معارف 

اسالمی، در جشنواره ملی رویش صاحب مقام شدند.
 کتــاب »راهنمایی بر روش های تصمیم  گیری چند معیاره 
) )MADM« از سوی انتشارات وایلی منتشر و از مجموعه 

کتاب های جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر با 
حضور وزیر ارشاد رونمایی شد.

 همایش دهمین سال تأسیس دانشکده علوم و 
فنون نوین برگزار شد

دانشکده علوم و فنون نوین در این ماه، دهمین سال تأسیس 
خود را جشن گرفت. در این همایش از 85 طرح و دستاورد 
پژوهشــی رونمایی و نمایشگاه دستاوردهای این دانشکده 
در ده سال گذشــته نیز برگزار شد. در این همایش، رئیس 
دانشــگاه تهران با تاکید بر اینکه باید فعالیت های پژوهشی 
دانشــگاه تقاضا محور باشد، گفت: »باید از ظرفیت 9 هزار 
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران برای حل مشکالت جامعه 

استفاده کرد.«.

 دانشگاه تهران، دانشگاه بدون دخانیات

همزمان با هفته ملی بدون دخانیات و در آستانه روز جهانی 
»بدون دخانیات« نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات 
و دومین دوره آموزشی »پیشگیری اولیه از اعتیاد« کشورهای 
اکو برگزار شد و معاون دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
تالش در حوزه ارتقا ســالمت آحاد جامعه از مسئولیت های 
اجتماعی دانشگاه تهران است، گفت: »رویکرد پیشگیری از 
مسلط ترین رویکردها در حوزه رویارویی با مسأله اجتماعی 
اعتیاد اســت و شایســته اســت چنین رویکردی از جمله 
دیدگاه هایی باشد که توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران در 

هر کشوری مورد استفاده قرار می گیرد.«
همچنین گفت وگو با دکتر رضا رســتمی، اســتاد دانشکده 
روان شناسی و علوم تربیتی و رئیس پژوهشکده فناوری های 
همگــرا و دکتر علی اکبر موســوی موحــدی، رئیس مرکز 
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تحقیقات بیوشــیمی و بیوفیزیک و استاد ممتاز دانشگاه، از 
سلسله مصاحبه های دانشــگاه بدون دخانیات را در پایگاه 

خبری-تحلیلی دانشگاه تهران بخوانید.

 اخبار بین الملل دانشگاه تهران
 رؤســای دانشــگاه تهران و دانشگاه ســنت پترزبورگ 
روســیه تفاهم نامه راه اندازی نمایندگی مجازی دانشــگاه 
ســنت پترزبورگ در دانشــگاه تهران را امضا و بر تدوین 

دانشنامه »ایرانیستیکا« با حمایت دو دانشگاه تأکید کردند.
 نشست »استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی های 

دیجیتال منحصر به فرد« نیز برگزار شد.

 نخســتین دوره وبینارهای ایران شناســی ویژه اسپانیایی 
زبان ها با همکاری مرکز پژوهشــی مطالعات کشــورهای 
اسپانیایی زبان دانشــگاه تهران و دانشگاه اونان نیکاراگوئه 

برگزار شد.
 ســفیر اسلواکی با رئیس دانشگاه تهران و رایزن فرهنگی 
سفارت چین با معاون بین الملل دانشگاه تهران دیدار کردند.
 مؤسســه حقوق تطبیقی، وبینار »فروش کشتی به دستور 
دادگاه بــا تأکید بر ســند پیش نویس آنســیترال« و وبینار 
»تحوالت اخیر کپی رایت در اتحادیه اروپا- دســتورالعمل 

۲۰۱9/۷9۰« را برگزار کرد.
 نشست توســعه اقتصادی امریکای التین، نشست تجربه 

آموزش از راه دور در پنج دانشگاه برتر آمریکا: 
ظهور ادبیات نوپدید پســاکرونایی و وبینار ســومین کافه 
ExporTechبا محور »بررســی فرصت های بازار روسیه 

برای شرکت های دانش بنیان« برگزار شد.
 سفیر جمهوری ســنگال، رایزن فرهنگی سفارت عراق، 
رایزن فرهنگی ســفارت ســاحل عاج و دبیر سوم سفارت 
افغانســتان و مســئول امور دانشــجویان این سفارت، در 
دیدارهای جداگانه از دانشــکده مهندسی مکانیک پردیس 

فنی بازدید کردند.

 و اما چند خبر کوتاه دیگر از دانشگاه تهران
 اولین نشســت »شــورای مدیریت آموزش عالی استان 

تهران« با میزبانی و مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
 مســابقات شطرنج آنالین همگانی دانشگاه های کشور به 

میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
 همچنین ســی و دومین اجالس رؤســای دانشگاه های 
بزرگ کشور به میزبانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

برگزار شد.
 دومین شماره ماهنامه خبری انگلیسی زبان دانشگاه تهران 

منتشر شد.
 ســامانه شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان دانشگاه تهران 

راه اندازی شد.
 رئیس دانشــگاه تهران و هیأت همــراه از پروژه های در 
حال ساخت کوی دانشگاه تهران و شرکت پاکشوما بازدید 

کردند.
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و وزارت دادگستری؛ 
دانشکده کارآفرینی و بانک رفاه کارگران؛ معاونت فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه و نشر صاد منعقد شد.

 وبینار »انرژی؛ از فرصت ها و چالش ها تا آینده شــغلی و 
ایجاد کســب و کار«، وبینار »معرفی انرژی زمین گرمایی و 
مزایای آن«، اولین دورهمی اســتارتاپی و نوآوری پردیس 
بین المللی کیش دانشــگاه، وبینار »بررســی علل و عوامل 
جامعه شــناختی و روانشــناختی افزایش خشــونت های 
خانگــی«، وبینار تصمیم گیری در عصر دیجیتال، مســابقه 
سیزده ویژه دانشــجویان سراسر کشــور، مراسم افتتاحیه 
مســابقه »خودنویس 3«، وبینار »ورای فلسفه دانشگاهی«، 
وبینار »تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد 
آن در آمــوزش عالی با تأکید بر آموزش مهندســی« و 9۲ 
فعالیت توسط تشکل های اســالمی دانشگاه تهران در ایام 

انتخابات برگزار شد.
 پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران با همکاری پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهــران اولین رویداد 
میتاپ را با نام »میتاپارک« و اولین رویداد برنامه »همکاری 
با متخصصــان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور« را با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 

کرد.
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 نتایج بررسی اولیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان 
در دوره دکتری )Ph.D( سال تحصیلی ۱4۰۰-۱4۰۱ 

اعالم شد.
 دومین جلسه شورای دانشگاه تهران در سال ۱4۰۰ برگزار 
و عنوان »دانشــکدگان« برای پردیس هــای غیرخودگردان 

دانشگاه تهران تصویب شد.
 معاون دانشجویی دانشگاه تهران اعالم کرد که خوابگاه ها 
آمادگی اسکان دانشجویان برای گذراندن دروس عملی را 

دارند.
بسیج کارکنان شــهدای دانشگاه تهران با راه اندازی پویشی 
مردمی، خواســتار مشــارکت آحاد جامعه برای حضور در 

انتخابات ریاست جمهوری شد.
 انجام نظرســنجی انتخاباتی منتســب به دانشگاه تهران 

تکذیب شد.
 مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران در اردیبهشــت ماه 

۱4۰۰، 95۰ زمین لرزه را ثبت کرد.

 به گیتی نماند به جز گفتنی
به بهانه کســب دو مقام ممتاز کشــوری، مصاحبه با آقای 
حمیــد پیروی، رئیس مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران؛ به 
مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، مصاحبه با 
دکتر حمید عبداللهیان استاد تمام گروه آموزشی ارتباطات 
اجتماعی و همچنین گزارش ســخنرانی دکتر عباس قنبری 
باغستان، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران در نشست 
»تجربه روابط عمومی های دانشگاهی در مواجهه با کرونا« 

را در سایت دانشگاه بخوانید.
افــزون بــر آن، مصاحبه بــا جمعی از اســاتید برگزیده 
هشــتمین جشــنواره آموزش، دکتر محمدجالل عباسی 
شوازی، استاد تمام گروه آموزشی جمعیت شناسی؛ دکتر 
امین خراسانی، استادیار دانشــکده جغرافیا؛ دکتر الیاس 
سلطانی، دانشــیار گروه آموزشی علوم زراعی و اصالح 
نباتــات و دکتــر هاجر ابراهیــم نجف آبادی، اســتادیار 
دانشکده فیزیک و همچنین گفتگو با دکتر مجید سلیمانی 
دامنه، اســتاد دانشــکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و 
پژوهشگر برجسته ۲9 امین جشــنواره پژوهش دانشگاه 

را از دست ندهید.

 پیروزی ما بسته به دور اندیشی است
۱۷۰ سال با نماد آموزش عالی ایران: از دارالفنون تا دانشگاه 

تهران

»مــروری بر حافظه تاریخی این ســرزمین، نمایانگر نقش 
بی بدیل دانشــگاه تهران در توســعه و آبادانی ایران عزیز 
و بــه خصوص گذر از بزنگاه هــای مهمی تاریخی در یک 
سده اخیر است.« از این رو، اداره کل روابط عمومی دانشگاه 
تهران اقدام به انتشــار سلسله یادداشــت ها، مصاحبه ها و 
گفتارهایــی کرده اســت که در ارتباط با »تاریخ شــفاهی« 
دانشگاه با عنوان »۱۷۰ ســال با نماد آموزش عالی کشور: 
از دارالفنون تا دانشگاه تهران« منتشر خواهد شد. یادداشت 
دکتر عباس قنبری باغستان، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه 
که ســرآغازی بر این گزارش هاســت را در پایگاه خبری-
تحلیلی دانشــگاه بخوانید و از این پس منتظر این سلســله 
گزارش ها از طریق وب ســایت دانشــگاه تهــران و دیگر 

کانال های اطالع رسانی وابسته به آن باشید.

 دانشــگاه تهــران در ایــن یک مــاه، همچون گذشــته 
رویدادهای زیادی را شــاهد بود. برخــی از آنها هم برای 
آینده برنامه ریزی شــده اند که امیدوارم فرصت حضور در 

آنها را از دست ندهید. مهمترین آنها:
• پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

• چهارمین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار
• سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

• دومین همایش دوساالنه مطالعات ایران معاصر
• دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

در این ماه همچنین دکتر ایرج گلدوزیان، استاد پیشکسوت 
دانشــکده حقوق و علوم سیاســی؛ دکتر محمود منصور، 
چهره ماندگار و استاد برجسته دانشکده روانشناسی و بهراد 
فرخنده، دانشجوی مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های 
فنی دانشــگاه تهران دعوت حق را لبیک گفتند. روحشــان 

قرین رحمت پروردگار باد.
ما را چو تابستان ببر؛ دلگرم تا بستان ما

خانواده دانشــگاه تهران همچنان پــر از اراده و امید به راه 
خود ادامه می دهد. منتظر اخبار دانشــگاه در تابستان باشید 
و به پایگاه خبری-تحلیلی و شــبکه های اجتماعی دانشگاه 

تهران سر بزنید.
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ماه نوشت رخدادهای تیر ماه دانشگاه تهران

 »شهپر پرواز غیر از همت واال مجو«
 از طرح توسعه قوای محرکه الکتریکی اتوبوس برقی که 
در دانشگاه تهران در حال اجراست، رونمایی شد و رئیس 
جمهوری در این مراسم گفت که توسعه و پیشرفت کشور 

در آینده از مسیر اقتصاد دانش بنیان است«.

 سه طرح برگزیده پردیس دانشــکده های فنی در حوزه 
ســنجش از راه دور نیز با حضــور معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری رونمایی شد.
 همچنین رویداد استارت آپ ویکند مجازی کشاورزی و 
سالمت هوشمند با حضور ۱5 تیم از صاحبان ایده در پارک 

علم و فناوری دانشگاه تهران افتتاح شد.
 موزه زمین شناســی پردیس علوم دانشــگاه تهران نیز در 
فهرست کمیته بین المللی موزه ها و مجموعه های دانشگاهی 

UMAC قرار گرفت.
 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم ایستگاه لرزه نگاری 
دائمــی باند پهــن »ایلپا 6« را در اســتان مرکــزی احیا و 

راه اندازی کرد.
 سامانه های پهن پیکر مبتنی بر هوش مصنوعی در گمرکات 
سراسر کشور پیاده سازی شد و دکتر مهدی میراشرفی، رئیس 
کل گمرک جمهوری اســالمی ایران، طی نامه ای خطاب به 

دکتر نیلی احمدآبادی از نقش و تالش پژوهشــگران جوان 
دانشگاه تهران در طراحی و اجرای این پروژه قدردانی کرد.

 
»با تجربه و علم چو مقرون گردد 
نیروی خرد کامل و موزون گردد«

اما در پس این طرح ها، تالش و تفکر نهفته است. به همین 
جهت روابط عمومی دانشــگاه تهران عــالوه بر خروجی 
فرایندها، بــر حلقه های اولیه این فرایندها، یعنی ســطوح 
ایده پردازی و تمامی مســیرهایی که این ایده ها در دانشگاه 

تبدیل به خروجی می شوند نیز، توجه کرده است.

در گفتگوهــای تیرماه، به مناســبت راه انــدازی باغ موزه 
گیاه شناســی دانشگاه، مصاحبه با دکتر حسین آخانی، استاد 
پردیس علوم و محقق محیط زیســت؛ بــه بهانه رونمایی 
از ســه طرح دانش بنیان دانشــگاه تهــران، گفتگو با دکتر 
مهدی حسنلو، دانشیار دانشــکده مهندسی نقشه برداری و 
اطالعات مکانی و مجری طرح و همچنین مصاحبه با دکتر 
وحید اصفهانیان، اســتاد دانشکده مهندسی مکانیک، رئیس 
پژوهشــکده خودرو، ســوخت و محیط زیست و مجری 
پروژه طراحی و ساخت اتوبوس برقی شهری را در سایت 

دانشگاه بخوانید.

دانشگاه تهران نخستین ماه تابستان 
را با گرمای تالش، تکاپو، کوشش 
و امیــد و خنکای رویدادها، اخبار 
خوش و دستاوردهای ارزنده پشت 
تیرماه،  ماه نوشت  در  گذاشت.  سر 
مهراوه تقی زاده اخبار و رویدادهای 

این ماه را برایتان روایت می کند.

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران 

شماره 130 / خرداد و تیر 1400

۱۷8



ایران  برتر  تفاهم نامه کنسرسیوم 5 دانشــگاه   
امضا شد

 این تفاهم نامه بین دانشــگاه های تهران، علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی 
شــریف و دانشگاه علوم پزشــکی ایران منعقد شد. رئیس 
دانشــگاه تهران در این مراســم به تجربه موفق هیأت ویژه 
گزارش ملی ســیالب اشــاره کرد و افزود که در ارتباط با 
مســأله کووید ۱9 دانشگاه ها باید با هم همکاری کنند و در 
قالب کمیته هــای مختلف و در ابعاد گوناگون، راهکارهای 

عملیاتی برای حل مشکالت ارائه دهند.
 

 »علم بالست مرغ جانت را
بر سپهر او برد روانت را«

 از منتخبــان دانشــگاه تهران در دوازدهمین جشــنواره 
بین المللی فارابی تقدیر شــد و دکتر ســپیده خوئی و دکتر 
ملیحه عباســعلی پورکبیره، استادان دانشگاه تهران به عنوان 

برگزیده چهارمین جشنواره »زن و علم« معرفی شدند.

 در جشــنواره تجلیل از کارآفرینان جوان استان البرز نیز 
سیدمهران جوادی نیا، دانشــجوی پردیس بین المللی کیش 

دانشگاه تهران، به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شد.
 دکتر رســول جعفریان، استاد دانشگاه تهران به عضویت 
در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

ایران منصوب شد.
 مقاله توسعه چارچوب دانشگاه سبز در دانشگاه تهران در 

مجله بین المللی مهندسی ساختمان منتشر شد.
 همچنین مقاله مشــترک دانش آموخته دانشــگاه تهران با 
عنــوان »افت انســان محور آبخوان های ایران« در نشــریه 
»آکادمی علوم آمریکا« منتشر شد و در نشریه »نیچر« بازتاب 

یافت.
 دکتر مهدی خان سفید، استادیار رشته مهندسی فضای سبز 
پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی هم به عضویت کارگروه 
تخصصی مسابقات دانشجویی کمیته آموزش و امور دانشگاهی 

فدراسیون بین المللی معماران منظر )IFLA( درآمد.

 حســین آزرم دل، دومین دانشــجوی دکترای مشــترک 
دانشــگاه های تهران و والنسیا هم از رساله خود با موضوع 
»طراحی، ســاخت و ارزیابی سیستم هوشمند برخط برش 

سر و تمیزکن شکم ماهی قزل آال« دفاع کرد.

 کتاب دکتر امید بزرگ حداد، عضو هیأت دانشگاه تهران، 
تحت عنوان »ابزارهای ضروری برای تحلیل، برنامه ریزی و 

مدیریت منابع آب« توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.
 کتــاب »نوآوری اجتماعی در مدیریت شــهری«، تألیف 
اســتاد دانشــگاه تهران و همکاران عنــوان برتر چهارمین 

جشنواره ملی شهرپژوهی را کسب کرد.
 بر اســاس آخرین رتبه بندی Web of Science در سال 
 International Journal of Environmental ۲۰۲۰، نشریه
Research دانشگاه تهران به ضریب تأثیر ۲.4۷9 ارتقا یافت.

 
 پنجمین دوره برنامه »روزی با دانشگاه تهران« 

برگزار می شود
این برنامه چهارم مرداد با شــعار »دانشگاه تهران؛ دانشگاه 
نخبگان« و در ســامانه باشگاه دانش آموزی برگزار می شود. 
دکتر فرشته امین، مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران، 

در مصاحبه ای به توضیحات این طرح پرداخته است.
 

 و اما چند خبر از حوزه بین الملل

 اولین نشست کمیته »ارتباطات« اتحادیه دانشگاه های آسیا 
و اقیانوسیه )AUAP( برگزار و دکتر عباس قنبری باغستان 
از ایران به عنوان هماهنگ کننده )Coordinator( این کمیته 

انتخاب شد.
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 نخســتین مدرسه تابستانی دیزاین لهســتان در دانشگاه 
تهران برگزار شد.

 UPN“ پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با دانشگاه 
 ”bbw” اندونزی و دانشــگاه ”VETERAN Yogyakarta

آلمان تفاهم نامه های همکاری امضا کرد.
 نخســتین مدرســه تابســتانی کویرهای ایران به همت 
مؤسسه جغرافیای دانشــگاه تهران به صورت مجازی و به 

زبان انگلیسی برگزار می شود.
 چکیده مقــاالت اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و 

تمدن اسالمی منتشر شد.
 نشســت »مطالعه تطبیقی حق بر غذا و توزیع عادالنه آن 
در جهان« وبینار ظرفیت های تجاری میان چین و امریکای 
التین، کارگاه آموزشــی بین المللی »نگاه تطبیقی به فســاد 

اداری از دیدگاه حقوقی، جرم شــناختی و جامعه شناختی« 
و دوازدهمین سلســله نشســت های ژاپن شناسی با عنوان 
»تأثیر فاجعه اتمی فوکوشیما بر بخش انرژی ژاپن و اهمیت 

انرژی های تجدیدپذیر در امنیت انرژی« برگزار شد.
 Journal of« شــماره تابستان و پاییز ۲۰۲۱ مجله علمی 
Contemporary Islamic Studies - JCIS« پردیس فارابی 

دانشگاه تهران منتشر شد.
۲۲8 نفر از دانشــجویان بورســیه خارجی دانشگاه تهران 

تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند.
 پردیــس کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه تهران و 
دانشــگاه علوم زیستی کشــور چک نیز قرارداد اراسموس 

پالس را امضا کردند.
 

 مروری بر اخبار کوتاه و مهم دانشگاه تهران
 نخســتین جلسه شــورای راهبری ســالمت، ایمنی و 

محیط زیست )HSE( دانشگاه برگزار شد.
 جلسه نشست عمومی دانشجویان با هیأت رئیسه دانشگاه 

برگزار و به سواالت دانشجویان پاسخ داده شد.
 ترم تابستانی دوره های مووک دانشگاه تهران آغاز شد.

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده های نوآورانه 
و فناورانه در قالب برنامه های رویش، شــکوفایی و جهش 

حمایت می کند.
 نام و سردیس مرحومه دکتر بدرالزمان قریب، استاد شهیر 
دانشگاه تهران، زینت بخش خیابانی در منطقه 9 تهران شد.

 اســامی دعوت شــدگان بــه مرحلــه دوم )مصاحبــه( 
دوره های دکترای تخصصی، دکترای تخصصی بین الملل و 
بین المللی کیش  بین الملل پردیس  کارشناسی ارشد مجازی 

را اعالم شد.
 دکتر ســیدعباس احمــدی، مدیر کل امــور فرهنگی و 
اجتماعی؛ دکتــر ناصر مهردادی، رئیس دانشــکده محیط 
زیســت؛ دکتر محمد ســعادت سرشــت، رئیس دانشکده 
مهندســی نقشــه برداری و اطالعات مکانی دانشکده های 
فنی و دکتر نجمه نیسانی سامانی؛ رئیس مؤسسه پژوهشی 

توسعه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی شد.
 تفاهم نامه همکاری ســه جانبه بیــن معاونت فرهنگی و 
اجتماعی، جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و بنیاد 

حامیان دانشگاه تهران منعقد شد.

 پارک علم و فناوری دانشــگاه تهــران با همکاری مرکز 
نوآوری اینترنت اشیا )آیوتیک(، دوره آموزشی اینترنت اشیا 
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)ویژه تابستان ۱4۰۰) را برگزار می کند.
 موتورخانه های گرمایشی دانشگاه تهران هوشمند شد.

 سالنامه ۱399 دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران منتشر شد.

 مؤسســه انتشارات دانشــگاه تهران در جهت مسئولیت 
اجتماعی خود و به مناسبت روز بهزیستی، ۲۰ درصد درآمد 
فروش اینترنتی خود در دو روز را به سازمان بهزیستی اهدا 

کرد.
 بســتر الزم جهــت ایجــاد وب ســایت اختصاصــی 

آزمایشگاه های تحقیقاتی راه اندازی شد.
 دانشــگاه تهران خواستار حل مســاله مالکیت زمین های 

پردیس ابوریحان براساس تفاهم نامه های قبلی شد.
 کارگاه تابستانی آیلتس توسط دانشکده الهیات و معارف 

اسالمی برگزار می شود.
 فراخوان عضویت در انجمن »خانواده و دانشگاه« دانشگاه 

تهران منتشر شد.

 ســمپوزیوم خودمراقبتــی به مناســبت »روز بین المللی 
خودمراقبتی«، چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی 
»از ایده تا عمل«، چهل ودومین نشســت کرســی یونسکو 
در فرهنگ و فضای مجازی و مراســم نکوداشــت اساتید 

پیشکسوت دانشکده جغرافیا برگزار شد.
 سایت شاخص های عملکردی دانشگاه تهران راه اندازی 

شد.
 نشریه علمی-پژوهشی تفکر طراحی به صاحب امتیازی 

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران منتشر شد.

 مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران در خرداد ماه ۱4۰۰ 
بیش از 8۰۰ زمین لرزه را ثبت کرد.

 فرصت ثبت نام در ســی و ششمین دوره مسابقات قرآن 
و عترت )علیهم السالم( دانشجویان تا ۱5 مرداد تمدید شد.

 متن پایان نامه های مقاطع ارشــد و دکتــری به کتابخانه 
دیجیتال دانشکده مدیریت افزوده شد.

 تور مجازی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 
نیز اصالح و بروزرسانی شد.

۱6 نشــریه علمی دانشــجویی در خرداد ماه منتشر و 8۱ 
برنامه توســط انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 

در خرداد برگزار شد.
 

 دانشــگاه، در قبال مســائل جامعه مسئولیت 
اجتماعی دارد

سومین جلســه شورای دانشگاه در سال ۱4۰۰ برگزار شد. 
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در این جلســه دکتر نیلــی احمدآبادی بیان کــرد: »من از 
تمامی واحدها و گروه های آموزشی می خواهم در راستای 
مســئولیت اجتماعی، مســائل مبتالبه جامعه را در ســطح 
دانشکده ها و گروه های آموزشی به بحث و بررسی بگذارند 
و نتایــج و خروجی آنها در قالب گزارش های تخصصی به 
صــورت رایگان در اختیار مســئوالن و افکار عمومی قرار 

دهند«.
 

 »سخن ماند از ما همی یادگار«

از سلسله گفت وگوهای دانشگاه بدون دخانیات، گفت وگو 
با دکتر حســن محســنی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه 
تهران و دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم 
سیاســی؛ مصاحبه با جمعی از اســاتید برگزیده هشتمین 
جشــنواره آمــوزش، دکتــر غالمرضا عبداهلل پور، اســتاد 
دانشکده دامپزشکی؛ دکتر اصغر طارمیان، دانشیار پردیس 
کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر مسعود غالمعلی لواسانی، 
دانشــیار دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی؛ گفتگو با 
دکتر جواد فیض، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر؛ 
دکتر علی عبادی، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
و دکتر حمید سلطانیان زاده، اســتاد پردیس دانشکده های 
فنی درباره حوزه تخصصی شــان و همچنین گفت وگو با 
میران رســتم رحیم، دانشــجوی بین الملل دانشگاه تهران 
و گفت وگــو با دکتر حامد پوررســتمی، دربــاره تکنیک 

مهارت های ارتباطی با دانشجویان را از دست ندهید.
 

 »جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر جانش فزون«

»دانشــگاه تهران به دلیل جامعیت و گستردگی فعالیت ها، 
برنامه هــا و رویدادها در حوزه های مختلف اکوسیســتم 
دانشگاهی، برای پوشش خبری و انعکاس آنها در سطوح 

مختلف از طیف متنوعی از رسانه ها بهره می برد«.
در این ماه، اولین شماره دو ماهنامه مدت در سال ۱4۰۰، 
سومین شماره ماهنامه خبری انگلیسی زبان دانشگاه تهران، 
گزارش عملکرد دانشــگاه تهران با عنوان »تجربه دانشگاه 
تهران در مواجهــه با اپیدمی کرونا« به زبان انگلیســی و 
همچنیــن هفته نامه هــای تیــر و بولتن روزانــه انعکاس 

رسانه ای دانشگاه را در پایگاه خبری-تحلیلی بخوانید.
دانشگاه تهران در این یک ماه، همچون گذشته رویدادهای 
زیادی را شاهد بود. برخی از آنها هم برای آینده برنامه ریزی 
شــده اند که امیدوارم فرصت حضور در آنها را از دســت 

ندهید. مهمترین آنها:
• نخستین جشنواره »دانشگاه تهران دیجیتال«

• نخستین کنفرانس بین المللی بالکچین، رمز ارزها و اقتصاد 
جهانی فناوری

• دومین کنفرانس بین المللی مطالعات چین
• دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

در این ماه همچنین دکتر تیمور توکلی هشــجین، اســتاد 
پیشکســوت پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی؛ دکتر اکبر 
فرزانگان، استاد دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده ای 
فنی؛ دکتر سعید افشارنیا، اســتاد دانشکده مهندسی برق و 

کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی و از میان ما رفتند.
همچنین روابط عمومی دانشگاه تهران، فوت روزنامه نگاران 
پرتالش، مرحومه مهشــاد کریمی و مرحومه ریحانه یاسینی 
)فارغ التحصیل کارشناســی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه 
تهران( را تسلیت گفت. روحشان قرین رحمت پروردگار باد.

 
 »هستم اگر می روم؛ گر نروم، نیستم…«

تیرماه دانشگاه تهران پر از دستاورد، رویداد و اخبار خوش 
ســپری شد. خانواده دانشــگاه تهران همچنان پر از اراده و 
امید به راه خود ادامه می دهد. منتظر اخبار دانشگاه در مرداد 
باشــید و به پایگاه خبری-تحلیلی و شــبکه های اجتماعی 

دانشگاه تهران سر بزنید.
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جـــــــــدول هـا
انتـصـاب، بـازنشستــگی



دانشکدگان ابوریحان
تاریخ انتصابانتصابرتبه علمينام و نام خانوادگي

۱4۰۰/3/۲4مشاور در شوراي امور بانوان و خانواده بسیج اساتیددانشیاردکتر شکوفه غضنفري
99/۱۲/۲5مسئولیت پیگیري امور ویژه دانشکدگان-منصور حاجي احمدلو

پردیس بین المللي ارس
۱4۰۰/3/5تمدید معاون اجرایي پردیس )3سال(استادیاردکتر محمدجواد امیري

دانشکدگان فني
۱4۰۰/4/۷تمدید معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکدگان )3سال(استاددکتر محمود شاه آبادي

۱4۰۰/4/8رئیس دانشکده مهندسي نقشه برداري و اطالعات مکاني )3سال(دانشیاردکتر محمد سعادت سرشت
۱4۰۰/4/۱۲مسئول بسیج اساتید دانشکده محیط زیستاستاددکتر احمد نوحه گر
۱4۰۰/4/۱5رئیس دانشکده محیط زیست )3سال(استاددکتر ناصر مهردادي

۱4۰۰/5/3تمدیدمعاون  علمي  پردیس)3سال(دانشیاردکتر سیدتقي امید نائیني
۱4۰۰/5/5رئیس انستیتو مهندسي نفت )3سال(دانشیاردکتر سیاوش ریاحي
دانشکدگان علوم
۱4۰۰/۲/۱8معاون اداري و پشتیباني بسیج اساتیداستاددکتر وحید نیکنام

دانشکدگان کشاورزي و منابع طبیعي
۱4۰۰/3/۱۷مسئول بسیج اساتید دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزياستادیاردکتر حجت ورمزیاري

دانشکدگان هنرهاي زیبا
۱4۰۰/3/۱۱مدیر پارک موزه علم دانشگاه دانشیاردکتر مجید سرسنگي
۱4۰۰/3/5تمدید مدیر گروه آموزشي موسیقي دانشکدگان )۲سال(دانشیاردکتر هومان اسعدي

۱4۰۰/3/3۱تمدید ریاست رئیس دانشکده شهرسازياستاددکتر محمدمهدي عزیزي
دانشکده ادبیات و علوم انساني

۱4۰۰/3/۱۱سرپرست گروه آموزشي تاریخاستادیاردکتر گودرز رشتیاني
۱4۰۰/۲/۲9تمدید ریاست دانشکده ادبیات  و  علوم  انساني استاددکتر غالمحسین کریمي دوستان
۱4۰۰/4/۱4رئیس بخش تخصصي زبان هاي باستاني و ایران شناسي دانشکده )۲سال(استادیاردکتر سید احمد رضا قائم مقامي

۱4۰۰/4/۲3سرپرست بخش تخصصي زبان شناسي دانشکدهاستادیاردکتر مزدک انوشه
دکتــر ســیدمحمدرضا حســیني 

بهشتي
۱4۰۰/5/۱۰عضو شوراي سیاست گذاري اخالق حرفه اي در دانشگاه تهران )3سال(دانشیار

انتصابات
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دانشکده الهیات و معارف اسالمي
۱4۰۰/3/۲3تمدید ریاست دانشکده )3سال(استاددکتر احمد باقري
دانشکده اقتصاد
۱4۰۰/3/9تمدید ریاست مؤسسه تحقیقات اقتصادي دانشکده )۲سال(استادیاردکتر وحید ماجد 

۱4۰۰/3/۲3مسئول بسیج اساتید دانشکده اقتصاددانشیاردکتر سجاد برخورداري دورباش
دانشکده جغرافیا

۱4۰۰/4/6رئیس مؤسسه ي توسعه علوم، فناوري و کاربردهاي فضایي )3سال(دانشیاردکتر نجمه نیساني ساماني
۱4۰۰/4/۱۲مدیر گروه آموزشي جغرافیاي سیاسي )۲سال(دانشیاردکتر رسول افضلي

دانشکده حقوق و علوم سیاسي
۱4۰۰/5/۱۰رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسي )3سال(استاددکتر سیدداود آقائي
۱4۰۰/3/۲4مسئول بسیج اساتید دانشکدهاستاددکتر خیراله پروین
نماینده دانشــجویان شاهد و ایثارگر در ســتاد امور دانشجویان و کارکنان -رسول صفر آهنگ

شاهد و ایثارگر )3سال(
۱4۰۰/3/۲3

نماینده استادان مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در ستاد امور دانشجویان استادیاردکتر محمود مهدوي
و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران )3سال(

۱4۰۰/3/۲3

دانشکده دامپزشکي
۱4۰۰/3/3۱معاون اداري و مالي دانشکده )3سال(دانشیاردکتر مجید مسعودي فرد

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجي
۱4۰۰/3/۲9تمدید مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده )۲سال(استادیاردکتر فرزانه اعظم لطفي

۱4۰۰/4/۲6مدیر ایراني مرکز چین شناسي دانشگاه تهران )کنفسیوس( )۲سال(استادیاردکتر امین بذرافشان
دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي

۱4۰۰/3/۱۰مشاور در شوراي امور بانوان و خانواده بسیج اساتیداستادیاردکتر طیبه فردوسي
۱4۰۰/۲/۲۷مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده )۲سال(استادیاردکتر محمدحسن آسایش

۱4۰۰/5/۱۰عضو شوراي سیاست گذاري اخالق حرفه اي در دانشگاه تهران )3سال(استادیاردکتر کیوان صالحي

دانشکده علوم اجتماعی
۱4۰۰/4/3۰تمدید ریاست دانشکده )3سال(دانشیاردکتر سید مهدي اعتمادي فرد

۱4۰۰/4/۲6سرپرست معاونت پژوهشي دانشکدهاستادیاردکتر عبداله بیچرانلو حسن
۱4۰۰/4/۲6معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده )3سال(دانشیاردکتر علیرضا دهقان نیري

۱4۰۰/4/۲۷رئیس مؤسسه سیاست گذاري اجتماعي و تعاون )3سال(دانشیاردکتر پویا عالء الدیني
دانشکده مدیریت
۱4۰۰/4/۲تمدید مدیر گروه آموزشي مدیریت صنعتي )۲سال(استاددکتر حسین صفري

۱4۰۰/4/۱تمدید مدیر گروه آموزشي مدیریت فناوري اطالعات دانشکده )۲سال(استاددکتر امیر مانیان
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دانشکده معارف و اندیشه اسالمي
۱4۰۰/3/۲۱عضو کمیسیون تخصصي شوراي فرهنگي دانشگاه )۱سال(استادیاردکتر جعفر گل محمدي 

مؤسسه ژئوفیزیک
۱4۰۰/4/۱معاون اداري و مالي مؤسسه )3سال(استادیاردکتر حسین هاشمي شاهداني

۱4۰۰/4/۱۰تمدید معاون  پژوهشي  مؤسسه )3سال(استاددکتر مهدي رضاپور
۱4۰۰/5/۱۰مدیر گروه آموزشي فیزیک زمین مؤسسه )۲سال(استاددکتر وحید ابراهیم زاده اردستاني

معاونت آموزشي
۱4۰۰/5/۱۰معاون آموزشي دانشگاه )3سال(استاددکتر محمود کمره اي

۱4۰۰/3/۱عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاهاستاددکتر علي طاهري میرقائد
۱4۰۰/4/۱عضو ستاد امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه )3سال(استاددکتر علي طاهري میرقائد

۱4۰۰/4/۲3دبیر علمي همایش علم و هنر یاددهي - یادگیري و آموزش عالي آیندهدانشیاردکتر حسن ابراهیمي 
معاونت اداري و مالي

عضو حقوقي شوراي سیاست گذاري اخالق حرفه اي در دانشگاه )3سال(استاددکتر سعید یزداني
معاونت بین الملل

۱4۰۰/3/۲4معاون اداره کل اعضاء هیات علمي و دانشجویان بین المللي )۲سال(استادیاردکتر داتیس خواجه ئیان
دبیر کارگروه پیگیــري همکاري هاي بین المللي دانشــگاه تهران با مراکز دانشیاردکتر محمدعلي شریفي

علمي و آموزش عالي مجموعه کشورهاي آلمان، اتریش، بلژیک و سوئیس
۱4۰۰/4/۱3

معاونت پژوهشي
عضو حقوقي شوراي سیاست گذاري اخالق حرفه اي در دانشگاه )3سال(استاددکتر محمد رحیمیان

معاونت فرهنگي
نایب رئیس ســتاد امور دانشــجویان و کارکنان شــاهد و ایثارگر دانشگاه استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي

)3سال(
۱4۰۰/3/۲3

۱4۰۰/5/۱نایب رئیس شوراي سیاستگذاري اخالق حرفه اي در دانشگاه )3سال(استاددکتر محمدعلي زارع چاهوکي
۱4۰۰/3/3۱مدیرکل امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه )3سال(استادیاردکتر سید عباس احمدي
دبیــر کمیتــۀ برنامه ریزي و نظــارت بر طــرح افزایــش توانمندي ها و استادیاردکتر سید عباس احمدي

شایستگي هاي حرفه اي اعضاي هیأت علمي و مدیران دانشگاه )۲سال(
۱4۰۰/4/6

عضو و دبیر کارگروه پشــتیباني و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجویي استادیاردکتر سید عباس احمدي
دانشگاه 

۱4۰۰/4/6

۱4۰۰/4/6دبیر شوراي سیاستگذاري و برنامه ریزي باشگاه دانش آموزي )3سال(استادیاردکتر سید عباس احمدي
۱4۰۰/5/۱۰دبیر شوراي سیاستگذاري اخالق حرفه اي در دانشگاه )3سال(استادیاردکتر سید عباس احمدي
۱4۰۰/3/۲3دبیر ستاد امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه )3سال(استاددکتر رحمت اله اللهیاري

معاونت دانشجویي
۱4۰۰/4/۱عضو ستاد امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه )3سال(استاددکتر سعید حبیبا

۱4۰۰/4/6رئیس مرکز بهداشت و سالمت )3سال(-دکتر مسعود شفیعي نیا
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۱4۰۰/3/۱عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاه-دکتر هادي غفوریان یاورپناه
۱4۰۰/3/۱عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاه-فاطمه دهقاني

۱4۰۰/4/۲۰معاون مرکز بهداشت و سالمت )3سال(-علیرضا رضواني توتکاني
معاونت طرح و برنامه

عضو حقوقي شوراي سیاست گذاري اخالق حرفه اي در دانشگاه )3سال(استاددکتر علي مقاري
مرکز فناوري هاي دیجیتالي

دبیر اجرایي اولین جشــنواره دانشگاه تهران دیجیتال و دبیر علمي همایش دانشیاردکتر سیدامید فاطمي
تبادل تجربیات یاددهي و یادگیري الکترونیکي

۱4۰۰/4/۲3

رئیس اداره یادگیري الکترونیکي و تولید محتواي مرکز یادگیري الکترونیکي استادیاردکتر علي خاکسار
و مدیریت دانش مرکز فناوري هاي دیجیتالي دانشگاه )۲سال(

۱4۰۰/3/8

اداره کل امور حقوقي
۱4۰۰/3/۱عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاهدانشیاردکتر حسن محسني
اداره کل حراست

۱4۰۰/3/۱عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاه-حمیدرضا ملي
اداره کل روابط عمومی

۱4۰۰/3/۱عضو کمیته پیشگیري و مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان دانشگاهاستادیاردکتر عباس قنبري باغستان
اداره کل طرح هاي عمراني و پشتیباني

۱4۰۰/4/۱9عضو کمیته ارزیابي فني بازرگاني دانشگاه )۲سال(استادیاردکتر محمد شیخ علیشاهي
۱4۰۰/4/۱9عضو کمیته ارزیابي فني بازرگاني دانشگاه )۲سال(-مهندس جالل شجاعي رنجبر

۱4۰۰/4/۱9عضو کمیته ارزیابي فني بازرگاني دانشگاه )۲سال(دانشیار مهندس اعظم حسینیان سراجه لو
نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران

حجت االســالم والمسلمین جناب 
آقاي دکتر محمد مهدي کرمي

عضو حقوقي شوراي سیاست گذاري اخالق حرفه اي در دانشگاه )3سال(-

بسیج کارکنان
۱4۰۰/3/۲۱عضو کمیسیون تخصصي شوراي فرهنگي دانشگاه )۱سال(-جواد عزیزي
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بازنشستــــگان
پردیس بین المللي ارس

تاریخ اجراي حکمسمتنام و نام خانوادگي
۱/ 4/ ۱4۰۰ کارشناس روابط بین المللزهرا زبیدي

دانشکدگان فارابي
۱/ ۷/ ۱4۰۰ دانشیاردکتر یحیی کبیر

۱4۰۰/6/۱نگهبانابراهیم حسین پور
دانشکدگان علوم

۱/ 8/ ۱4۰۰رانندهامامعلی اکبری 
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

۱/ 8/ ۱4۰۰ متصدي محترم خدمات کشاورزي جنگل و مرتعاسداله قمي اویلي
۱/ 8/ ۱4۰۰ کمک کارشناس محترم خدمات آموزشياکبر نصیري

۱/ ۱۱/ ۱4۰۰ کارشناس محترم حسابداريمحمدجواد مشهدي
۱/ ۱۱/ ۱4۰۰ کارشناس مسئول امور اداري و دفتري فاطمه عباسي

4/۱5/ ۱4۰۰ مراقب دام سیدیوسف سیداحمدي
۱5/ 5/ ۱4۰۰ عضو قراردادیسیداحمد عرب

دانشکدگان هنرهاي زیبا

کارشناس مسئول نگارخانهکورش اسداله پور
دانشکده الهیات و معارف اسالمي

لغو بازنشستگيدانشیاردکترعلیرضا هدائي
دانشکده دامپزشکي

۲8/ ۱۲/ ۱4۰۰ دانشیاردکتر فرج اله ادیب هاشمي
دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي

۱/ ۱۰/ ۱4۰۰کارشناس کتابداريحسین غفوري کسبي
معاونت فرهنگي

۱/ 8/ ۱4۰۰کارشناس امور موزه رضا عبدلي
معاونت آموزشي

۱/ 5/ ۱4۰۰ کارشناس مسئول امور آموزشيفاطمه بني حبیب
معاونت اداري و مالي 

۲8/ ۱۲/ ۱4۰۰ کارشناس مسئول امور بیمه اداره کل امور رفاهيمژگان مهتابزاده همداني
۲8/ ۱۲/ ۱4۰۰رئیس اداره دریافت و پرداخت اداره کل ماليدریاناز ثنائي

کاردان امــور اداري و دفتري اداره کل طرح هاي عمراني و حسن ورادي اصفهاني
پشتیباني

 ۱4۰۰ /۱۲ /۲8

۱4۰۰/5/۱کارشناس حسابداری اداره کل امور مالیهرمز روشن روش
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معاونت پژوهشي

۱/ 4/ ۱4۰۰ پیشخدمت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناددنیا فالح خوبکوهي
۱4۰۰/8/۱کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادفریال شفیقي

معاونت دانشجویي

۱/ 3/ ۱4۰۰ دندانپزشک مرکز بهداشت و سالمتدکتر فاطمه باقرزاده
۱/ 5/ ۱4۰۰ کمک کارشناس امور دانشجوئیوفاء پرهیزکار

اداره کل حراست

۱8/ 3/ ۱4۰۰ عضو اداره کل حراستعلي ناظرصومعه
۱/ 5/ ۱4۰۰ مامور حفاظت فیزیکیپرویز هوشیار

۱/ 5/ ۱4۰۰ نگهبانمحمدمهدی سلطانی

دوماهنامه خبری- تحلیلی دانشگاه تهران ۱89

شماره 130 / خرداد و تیر 1400






