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سر مقاله 

بهاران خجسته باد!

سال 1395 پایان یافت و سالی دیگر به لطف خداوند آغاز شد. در اسفندماه سال پیش، دانشگاه خوارزمی، نخستین مؤسسۀ 
آموزش عالی کشور، شاهد برنامه های علمی و فرهنگی ارزنده ای بود که حسن ختام سال به شمار می رفت. برگزاری سمینار 
نقش دانشگاه خوارزمی در توسعۀ آموزش عالی، مقدمه ای بود برای برگزاری مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه. نشست 
مشترک هیئت رئیسۀ دانشگاه با رئیس و استادان دانشکدۀ علوم زیستی برگزار شد تا هیأت رئیسه از نزدیک با مسائل و 
مشکالت این دانشکده آشنا شوند. دانشگاه خوارزمی بار دیگر عضو اتحادیۀ بین المللی دانشگاه ها شد و اعالم کرد که آمادگی 
دارد از توان علمی و پژوهشی دانشمندان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور بهره ببرد. اتفاقی تاریخی در دانشگاه افتاد 
که نقطۀ عطفی در سرنوشت آن به شمار می  آید و آن امضای تفاهم نامه برای راه اندازی نخستین شهر عظیم سلول های 
بنیادی جهان و مرکز شتاب دهندۀ تخصصی مهندسی بافت ایران در دانشگاه خوارزمی است. قرار است این شهر سلول های 

بنیادی در پردیس دانشگاه در کرج در زمینی به وسعت 60 هکتار تأسیس شود. 
نشست علمی تحوالت حقوقی بازار پول و سرمایه و دومین همایش و نمایشگاه چالش های زیست محیطی استان البرز برگزار 
شد. بنا به دعوت رئیس دانشگاه، چندتن از نمایندگان تهران از جمله آقای دکتر عارف به دانشگاه آمدند و با هیئت رئیسۀ 

دانشگاه دیدار و گفتگو کردند. جلسۀ تودیع و معارفۀ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
به استقبال سال نو رفتیم و ناگهان با خبر تلخ و حسرتبار درگذشت دانشمند ارجمند، استاد گران مایه، دکتر غالمرضا جهانشاهلو 

موجی از اندوه و سوگ و دریغ، دانشگاه را فراگرفت و مراسم تشییع و بزرگداشت ایشان با شکوه تمام برگزار شد. 
گردهمایی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی و حضور دانشگاه در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، نویدبخش 

فعالیت های علمی و پژوهشی و تعامل سودمند و نویدبخش دانشگاه با جامعه بود. 
سال و سالیانی خوب و خوش و سرشار از پیروزی و بهروزی برای شما همکاران گرانقدر آرزو می کنیم.

بهادر باقری
مدیر حوزۀ ریاست و روابط عومی دانشگاه



پیام شادباش رئیس دانشگاه در آستانۀ سال نو و اشاره به موضوعی مهم

دانشگاهیان محترم
 اعضای محترم خانوادۀ عظیم و عزیز دانشگاه خوارزمی

 نخستین مؤسسۀ آموزش عالی کشور
با سالم و احترام

 یک بار دیگر بهار شکوفه بار و عبیرآمیز از راه می رسد و مشتاقانه و شادمانه به استقبالش می رویم. فروردینی 
سبزاسبز و پربار و برکت می آید تا شوق تازه شدن و طراوت و دگرگونی را در ما بشکفاند و بهاری شویم و 
بهارانه بیندیشیم. در واپسین روزهای سال 1395، نامۀ مهم و نویدبخش جناب آقای دکتر شریعتی، معاون 
محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستمان رسید و مژده داد که دانشگاه خوارزمی، نخستین 
مؤسسۀ آموزش عالی ایران زمین، برای ورود به »طرح ارتقاء و تبدیل پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی برتر 
به سطح تراز بین المللی«، انتخاب شده است. این موضوع ارزشمند، سرنوشت ساز و حیاتی؛ تالش، پیگیری 
و فداکاری تمام دانشگاهیان محترم اعم از استادان، دانشجویان، کارکنان و دانش آموختگان گران قدر را 
می طلبد و بار مسئولیت سترگ ما را سنگین تر از پیش می کند. ضروری است که با برنامه ریزی دقیق و 
کارآمد و رایزنی با استادان کوشا و صاحب نظر و اتخاذ تدابیر الزم و بایسته، دست به دست هم دهیم تا در 
این مقطع تاریخی و فرصت ارجمند و بی بدیلی که به دست آمده و باید آن را چنانکه باید و شاید قدر بدانیم 
توفیق قرارگرفتن دانشگاه در ردیف پنج دانشگاه برتر در سطح تراز بین المللی و ارتقاء به سطح تراز 200 
دانشگاه مطرح جهان را به دست آوریم. امیدوارم در سال پیِش  روی، دانشگاه ما در مسیر نورانی و افتخارآمیز 
پویایی و واالیِی دم افزونی گام بردارد و با همت و حمّیت شما بزرگواران گران قدر، قله های باشکوه رشد و 

تعالی را فتح کند.
 ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                                    هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

 بهارانتان گلباران!
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دید و بازدید صمیمانۀ دانشگاهیان با حضور هیئت رئیسه

بعد از تعصیالت نوروز روز سه شنبه 15 فروردین، مراسم دید و بازدید صمیمانۀ دانشگاهیان با حضور هیئت رئیسه، استادان و کارکنان 
دانشگاه خوارزمی در تهران و روز چهارشنبه 16 فروردین، در پردیس کرج برگزار شد.
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برگزاری سمینار
 نقش دانشگاه خوارزمی درتوسعۀ آموزش عالی

سمینار نقش دانشگاه خوارزمی در توسعۀ آموزش عالی کشور به 
همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه روز یکشنبه 1 اسفند 

95 در سالن 17 شهریور برگزار شد.
   میهمانان این سمینار آقایان دکتر مقصود فراستخواه )استاد 
محمود  دکتر  عالی(،  آموزش  برنامه ریزی  و  پژوهش  مؤسسۀ 
مهرمحمدی )رئیس دانشگاه فرهنگیان(، دکترسیدکاظم اکرمی 
)وزیر اسبق آموزش و پرورش و رئیس اسبق دانشگاه خوارزمی(
دکتر سیدحسین سراج زاده )مشاور عالی ریاست دانشگاه( و دکتر 
دانشگاه  اسبق  رئیس  و  ریاضیات  )استاد  قاسمی هنری  طاهر 

خوارزمی( بودند.
    در ابتدای برنامه آقای دکتر سبحان اللهی )رئیس دانشگاه( 
ضمن خوشامدگویی و عرض خیرمقدم به حاضران، در خصوص 

نقش دانشگاه خوارزمی در توسعۀ آموزش عالی کشور صحبت 
مراسم  برگزاری  آستانۀ  در  خوارزمی  دانشگاه  گفت:  و  کرد 
راستا  همین  در  و  است  دانشگاه  تأسیس  سال  یکصدمین 
برنامه هایی را در نظر دارد؛ از جمله: ارائه طرح جامع دانشگاه 
به  عنوان طرح ملی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهیه 
و تدوین کتاب تاریخ دانشگاه خوارزمی، تدوین تاریخ شفاهی 
دانشگاه خوارزمی، تهیه و تدوین تقویم دانشگاه خوارزمی، تهیۀ 
سردیس های بزرگان دانشگاه )ازجمله خوارزمی، دکتر مصاحب، 
دکتر سیاسی، پروین اعتصامی، دکتر عبدالعظیم قریب، شهید 
تهیۀ  اعتصامی،  پروین  تاریخی  ساختمان  مرمت  و...(،  رجایی 
دیوان اشعار پروین اعتصامی و تهیه و نصب سردر دانشگاه به 

مناسبت یکصدمین سال تأسیس دانشگاه.
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   در ادامۀ برنامه، آقای دکتر فراستخواه استاد مؤسسۀ پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش عالی، ضمن ابراز خوشحالی بابت حضور 
در این برنامه، در خصوص سهم دانشگاه خوارزمی در توسعۀ 
آموزش عالی کشور عنوان کرد: توسعۀ آموزش عالی به معنای 
افزایش امکانات نیست؛ افزایش ساختمان ها، توسعۀ آموزش به 
روند  این  ایجاد شود.  پایدار علمی  نهادهای  باید  ندارد.  همراه 
پیدا  افزایش  آن  کیفیت  و  و کمیت  برسد  بلوغ  به سطح  باید 
کند؛ اثربخشی داشته باشد و مرزهای دانش را گسترش دهد. 
ایشان سپس در خصوص تاریخ دانشگاه خوارزمی صحبت نمود 
که چه استادان نامداری در این دانشگاه یا تحصیل کرده اند و 
دانش آموختۀ این دانشگاه هستند و یا در این دانشگاه تدریس 
کرده اند؛ بزرگانی ازجمله عالمه فروزانفر، دکتر مصاحب، دکتر 
بتواند نهادهای علمی  باید  افزود: دانشگاه  ایشان  و....  سیاسی 
ایجاد کند. یکی از شواهد موجود همین دانشگاه خوارزمی است 

که جامعۀ لیسانسه ها را در سال 1311 به وجود آورد.
     دکتر مهرمحمدی دربارۀ نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت 
معلم و تداوم مسئولیت دانشگاه تربیت معلم سخن گفت. سخنران 
بعدی آقای دکتر اکرمی، رئیس اسبق دانشگاه خوارزمی عنوان 
کرد: نقش دانشگاه تربیت معلم در دو سطح قابل تأمل و تقدیر 
است: یکی درسطح توسعۀ کّمی علم در کشور و دیگری در 
سطح توسعۀ کیفی علم. تقریباً می توان گفت تمام دانشگاه ها از 
این دانشگاه نشئت گرفته است و دانشگاه خوارزمی، مادر همۀ 
دانشگاه های ایران است و حق این بود که دانشگاه را دانشگاه 

ایران نام گذاری کنند.
   سپس آقای دکتر سراج زاده، مشاور عالی ریاست دانشگاه و 
عضو هیئت علمی دانشگاه، در خصوص سرمایه های تاریخی و 
بهره برداری های امروز برای شناختن فردای دانشگاه خوارزمی 
سخن گفت. وی بیان کرد: سرمایه به  معنای دارایی های افراد و 
جامعه است که از آن برای تولید استفاده می کنند. وقتی صحبت 
داشته های  منظور  واقع  در  می شود،  نمادین  سرمایه های  از 
دلیل  به  که  است  کشور  و  شهر  یک  فرهنگی  و  تاریخی 
بهره مندی از آن ها، دیگران به آن ها به دیدۀ احترام می نگرند. 
سرمایۀ فرهنگی دانشگاه خوارزمی یکی تاریخ کهن دانشگاه در 
مجموعۀ آموزش عالی کشور و دیگری نقش ویژه و مأموریت 
تخصصی است که این دانشگاه در طی سالیان طوالنی داشته 

که همان تربیت معلم بوده است.
   در انتهای برنامه نیز آقای دکتر قاسمی هنری )رئیس اسبق 
در  خـوارزمی  دانشگاه  نقش  خصوص  در  خوارزمی(  دانشگاه 
دانشسرای  گفت:  وی  کرد.  صحبت  جدید  ریاضیات  توسعۀ 
عالی نقش زیادی در گسترش ریاضیات داشته است. دانشگاه 
شهرهای  در  متعددی  شعبه های  پیش  سال  چند  تا  خوارزمی 
مختلف ازجمله یزد، کاشان، سنندج، همدان و اراک داشته که 
زیر نظر همین دانشگاه فعالیت می کرده اند؛ تا سال 68 که بر 
اساس مصوبۀ وزارت علوم، این دانشسراها مستقل شدند. ایشان 
در پایان ابراز امیدواری کرد که این گونه همایش ها ادامه یابد.              
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دیدار خانم تلنباخ با مدیریت و اساتید دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

به همت معاونت پژوهشی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و 
حمایت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، خانم دکتر 
ارشد مؤسسۀ ماکس پالنک  تلنباخ، پژوهشگر و مدیر  سیلویا 
برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی، روز یکشنبه اول اسفند 
با  جلسه ای  طی  و  بازدید  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکدۀ  از 

مدیریت و اساتید این دانشکده گفت وگو کرد.   
علمی  همکاری های  مدیر  دکترکریمی  ابتدا  دیدار،  این  در 
دانشگاه  توانمندی های  و  ساختار  معرفی  ضمن  بین المللی 
تعامالت  توسعۀ  پژوهشی،  و  آموزشی  مختلف  حوزه های  در 
بین المللی را یکی از سیاست های مهم و دارای اولویت دانشگاه 

دانست. 
   در ادامه دکتر عباسی سرمدی، رئیس دانشکدۀ حقوق و علوم 
پژوهشی موجود  سیاسی، ضمن تشریح ظرفیت های علمی و 
همکاری های  توسعۀ  زمینه ساز  را  جلسه  این  دانشکده،  در 
بین المللی اساتید و دانشجویان دانشکده دانست و از خانم تلنباخ 
به  خاطر فراهم کردن شرایط بهره مندی دانش پژوهان ایرانی از 

فرصت های مطالعاتی تقدیر و تشکر کرد.
 ایشان در ادامه خواستار گشایش باب همکاری های علمی این 

دانشکده با مؤسسۀ ماکس پالنک شد.
   در این جلسه چند تن از اعضای هیئت علمی دانشکده به 
در  همکاری  بالفعل  و  بالقوه  زمینه های  مورد  در  نظر  اظهار 
مجموعه پرداختند و آمادگی خود را برای تعامل بیشتر با این 

مؤسسه اعالم کردند. 
 خانم تلنباخ با ابراز خوشحالی از حضور در دانشگاه خوارزمی 
گفت: من چندین بار به ایران آمده ام اما امروز برای اولین بار 

باعث  این موضوع  و  آشنا شدم  ایران  دانشگاه  قدیمی ترین  با 
خرسندی من است که بتوانم در خدمت اساتید، دانشجویان و 
و  جزا  حقوق  دانش پژوهان  به ویژه  دانشکده  این  پژوهشگران 

کیفری باشم. 
ایران و پژوهشگران  با اشاره به عالقه مندی خود به      وی 
ایرانی خاطرنشان کرد: عالقۀ وافر جوانان ایرانی به تحصیل علم 
و دانش بستر خوبی برای همکاری های علمی ایران با موسسۀ 
ماکس پالنک فراهم ساخته است و من به  عنوان مسئول بخش 
خاورمیانۀ مؤسسه آمادگی دارم زمینه های این همکاری را توسعه 
دهم و به ویژه در خدمت اساتید و پژوهشگران دانشگاه خوارزمی 

باشم.   
تلنباخ در دورۀ حضور     شایان ذکر است خانم دکتر سیلویا 
با  این مؤسسه  خود در مؤسسۀ ماکس پالنک، همکاری های 
دانشگاه های ایران را بسیار توسعه داده است؛  طوری که تاکنون 
از  توانسته اند  ایرانی  پژوهشگر  و  دانشجو  استاد،   80 از  بیش 
استفاده  مؤسسه  این  بلندمدت  یا  کوتاه  مطالعاتی  فرصت های 
کنند. یکی از دالیل این موضوع به عالقه مندی ایشان به ایران 

بازمی گردد که ریشه در شرایط خانوادگی وی دارد. 
  پدر خانم دکتر تلنباخ از اساتید برجستۀ تاریخ در دانشگاه های 
آلمان بوده و به واسطۀ این رشته با ایران و تمدن ایرانی آشنایی 
زیادی پیدا کرده و این امر، زمینه را برای آشنایی و عالقۀ خانم 

تلنباخ به ایران فراهم ساخته است.
  در پایان مراسم، لوح سپاس و هدیۀ دانشکده به خانم تلنباخ 

اهدا شد.



نشریه سیمای خوارزمی اسفند 95 و فروردین 1396

11

برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسۀ دانشگاه با رئیس و استادان دانشکدۀ علوم زیستی

نشست مشترک هیئت رئیسۀ دانشگاه با رئیس دانشکده و استادان دانشکدۀ علوم زیستی روز دوشنبه 2 اسفند 95 در محل سالن 
دانشکده در پردیس کرج برگزار شد. در ابتدای جلسه خانم دکتر عریان، رئیس دانشکدۀ علوم زیستی در خصوص عملکرد دانشکده در 
3 سال گذشته از قبیل تأسیس رشته های جدید، پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی، تأسیس آزمایشگاه های جدید، برگزاری 
همایش های مختلف ملی و بین المللی، ایجاد انجمن های علمی دانشجویی در گروه های آموزشی و گسترش طرح های پژوهشی دانشکده 

گزارشی ارائه کرد.
  دکتر عریان گفت: تأسیس قطب علمی زیست شناسی از اقدامات جدی دانشکده در سال آینده است و تالش می کنیم تا با حمایت 
مدیران دانشگاه نسبت به تدوین چشم انداز دانشکده تا سال 1400 بر اساس سیاست دانشگاه گام برداریم. سپس دکتر سبحان اللهی 
ریاست دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و استادان دانشکدۀ علوم زیستی در اجرای سیاست های دانشگاه در سال جاری گفت: 
دانشکدۀ علوم زیستی با توجه به توانمندی های استادانش، باید برای ایجاد رشته های مورد نیاز جامعه گام بردارد و در این راه می تواند 
به جذب نخبگان این رشته اقدام کند. ایشان افزود: دانشکدۀ علوم زیستی می تواند بر اساس توانمندی ویژه ای که دارد، به پردیس علوم 

زیستی تبدیل شود. در ادامۀ نشست، برنامۀ پرسش و پاسخ استادان دانشکده و اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

قدردانی از دانشجویان نمونۀ کشوری با حضور معاون اول رئیس جمهور

با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر مجتبی صدیقی 
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر محمدرضا فراهانی معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت و همچنین رؤسا و اساتید 
برخی دانشگاه های کشور از 27 دانشجوی نمونۀ دانشگاه های وزارت علوم و 13 دانشجوی برگزیدۀ دانشگاه های وزارت بهداشت تقدیر و تجلیل شد.
چهارم اسفندماه 40 دانشجوی نمونۀ کشوری در دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد تجلیل قرار گرفتند.

در حوزۀ دانشگاه های وزارت علوم، »دانشگاه خوارزمی« و »دانشگاه تهران« هر کدام با معرفی سه دانشجوی برگزیده و »دانشگاه سیستان و 
بلوچستان« با معرفی دو دانشجوی برگزیده در صدر قرار گرفتند.

   دانشجویان افتخارآفرین دانشگاه خوارزمی:
 ۱. جناب آقای مهرداد نوری کوپایی در رشتۀ مهندسی صنایع مقطع دکتری تخصصی پردیس بین الملل

 ۲. جناب آقای علیرضا احمدیان رشتۀ مشاوره مقطع دکتری تخصصی
 ۳. جناب آقای محمد بی طرفان رشتۀ علوم تاریخی- تاریخ ایران بعد از اسالم مقطع دکتری تخصصی
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عضویت      مجدد دانشگاه خوارزمی در اتحادیۀ بین المللی دانشگاه ها

علمی  همکاری های  مدیرکل  کریمی  غالمرضا  دکتر  آقای 
خوارزمی  دانشگاه  کرد:  اعالم  خوارزمی  دانشگاه  بین المللی 
پس از یک دوره توقف 10 ساله به عضویت اتحادیۀ بین المللی 

دانشگاه ها درآمد.
وی افزود: این اتحادیه یک سازمان غیردولتی است که به  عنوان 
یکی از مؤسسات وابسته به یونسکو در سال 1950 تأسیس شد 
و در زمینۀ آموزش عالی فعالیت می کند. در حال حاضر بیش از 
650 مؤسسۀ آموزش عالی و سازمان کشور عضو iau هستند. 

مقر این سازمان در پاریس است.
مدیرکل همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، هدف اصلی 
این اتحادیه را ایجاد مرکز همکاری در سطح بین المللی میان 
اعالم  کشورها  میان  در  عالی  آموزش  نهادهای  و  دانشگاه ها 
کرد و افزود: اولویت های اصلی آن، ارتقاء، مدیریت و رهبری 
بین المللی سازی، توسعۀ پایدار، فناوری اطالعات و ارتباطات و 

به کارگیری آن در آموزش عالی است.

ارتقاء ایمیل ِسرور دانشگاه به به روزترین و بهترین ایمیل ِسرور جهان

ارگان ها باالخص در سطح Enterprise وجود  در سازمان ها و 
یک ایمیل سازمانی امن و مطمئن همواره یکی از دغدغه های 
مهم محسوب می شود. این دغدغه در تمام سطوح وجود دارد و 
حتی شرکت های بزرگی همچون، یاهو، مایکروسافت و گوگل را 

نیز به دلیل مشکالت فنی دچار مشکالت جدی می کند. 
 در راستای برنامه های مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و طی 
یک روند 1 ساله، ایمیل سرور دانشگاه و کلیۀ ایمیل باکس های 
افراد به روزرسانی کامل و با امکانات جدیدی در دسترس اعضای 

محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه قرار گرفت.
 با به روزرسانی این سرور، حجم ایمیل اساتید محترم دانشگاه نیز 
 reliable و stable افزایش یافت و شرایط برای یک ایمیل ِسرور

در دانشگاه فراهم شد.
 این پروژۀ مهم دانشگاه از بهمن ماه سال 94 گام به گام و دقیق 

قطع سرویس دهی  و  وقفه  هیچ گونه  بدون  تا  برنامه ریزی شد 
امکانات جدید و به روز دنیا در دسترس همکاران محترم دانشگاه 

قرار گیرد.
  این پروژۀ مهم شامل پنج بخش عمده بود:

 1. مجازی سازی این سرور
 2. به روزرسانی کامل و انطباق کامل ایمیل های پیشین

 Convert  .3 ایمیل های قدیم به جدید
 4.  نصب آنتی ویروس و آنتی اسپم برای کلیۀ ایمیل ها

 5. خرید و راه اندازی پروتکل امنیتی SSL بر روی آن )به پیشنهاد 
مرکز آپا دانشگاه(

وی خاطرنشان کرد: ارکان تشکیالتی این اتحادیه شامل مجمع 
عمومی، رئیس، هیئت اجرایی و دفتر بین المللی دانشگاه هاست 
که باالترین نهاد آن مجمع عمومی است که هر چهار سال یک  
بار، تشکیل جلسه می دهد و یکی از وظایفش انتخاب رئیس این 
اتحادیه است. رئیس فعلی این سازمان »پم فرد من« از دانشگاه 

گوتنبرگ سوئد است.
برنامه ای  از نشست های عمومی این سازمان  افزود: یکی  وی 
به نام دانشگاه های پیشرو در عرصۀ جهانی است که این برنامه 
برای نمایندگان ارشد دانشگاه فرصت یادگیری منحصربه فردی 

را فراهم می کند.
درشهر  بوتسوانا  دانشگاه  در  امسال  نشست  داد:  ادامه  کریمی 
گابورون و کشور بوتسوانا برگزار خواهد شد. کنفرانس بین المللی 
اکتبر 2017   در  غنا،  آکرا، کشور  در شهر  اتحادیه  این  سالیانۀ 
برگزار خواهد شد. موضوع این کنفرانس رهبری چشم انداز تغییر 

برای بخش های دولتی و خصوصی آموزش عالی است.
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همکاری دانشگاه خوارزمی با دانشمندان 
و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور

به منظور گسترش ارتباطات و بهره گیری از آخرین تجربیات 
از  خارج  مقیم  ایرانیان  دانشگاهی  و  علمی  دستاوردهای  و 
کشور، دانشگاه خوارزمی در قالب دوره های پسادکترا، فرصت 
و  بلندمدت  و  کوتاه مدت  پروژه های  مدعو،  استاد  مطالعاتی، 
از  تخصصی،  کارگاه های  و  سخنرانی ها  برگزاری  همچنین 
استادان و متخصصان ایرانی که در خارج از کشور در دانشگاه ها 
و یا شرکت های دانش بنیان خارجی مشغول به کارند، دعوت به 

همکاری می کند.
   از همۀ استادان و دانشجویان دورۀ دکترای دانشگاه خوارزمی 
دعوت می شود برای بهره گیری از این فرصت و ظرفیت جدید که 
برای دانشگاه خوارزمی ایجاد شده است، با هماهنگی مدیریت 
متخصص  افراد  از  دانشگاه،  بین المللی  علمی  همکاری های 
همکاری های  برای  فرصت  و  توان  دارای  که  کشور  از  خارج 
علمی هستند، دعوت کنند تا مقدمات پذیرش آن ها در دانشگاه 

خوارزمی فراهم آید.
پژوهشی  و  علمی  ظرفیت  از  استفاده  طرح،  این  هدف     
متخصصان و دانشمندان برجستۀ ایرانی مقیم خارج کشور در 
مراکز علمی و فناوری کشور، ازجمله دانشگاه خوارزمی است. 
دانشگاه خوارزمی می تواند دانش آموختگان دورۀ دکترا را که 
در یکی از 400 دانشگاه برتر خارج از کشور تحصیل کرده اند 
پست دکترا  عنوان  به   خوارزمی  دانشگاه  در  یک سال  مدت  به 
پذیرش کند و تمامی هزینه های مربوط به این افراد در قالب 
این پروژه قابل پرداخت خواهد بود؛ بدین معنا که آن ها می توانند 
به مدت یک سال  را  تهران  دانشگاه  پایۀ یک  استادیار  حقوق 
دریافت کنند و دورۀ پست دکترای خود را بگذرانند و چنانچه 
گروه آموزشی مربوط تأیید کند که این افراد ظرفیت اشتغال در 

آن گروه آموزشی را دارند، زمینۀ جذب آنها نیز فراهم می شود.

    عالوه بر این، استادان ایرانی که در یکی از 400 دانشگاه 
برتر دنیا اشتغال به تدریس دارند، می توانند به مدت 3 تا 12 
ماه به دانشگاه خوارزمی مراجعه کنند و با یکی از گروه های 
آموزشی در قالب تدریس و یا فعالیت پژوهشی همکاری داشته 

باشند.
   همچنین ما می توانیم در قالب این طرح استادان ایرانی خارج 
از کشور را به مدت 3 ماه برای برگزاری چند واحد درسی در 
رتبۀ  معادل  آنها  هزینۀ  و  کنیم  به همکاری  دعوت  دانشگاه 
دانشگاهی پرداخت می شود؛ به عنوان مثال اگر این استادان 
در دانشگاه خارجی رتبۀ دانشیاری داشته باشند، معادل سطح 
بر  دانشیاری دانشگاه تهران، حقوق دریافت می کنند؛ عالوه 
این می توانیم در قالب این طرح از ایرانیان مقیم خارج از کشور، 
برای برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی در دانشگاه 

دعوت کنیم.  
   نکتۀ حائز اهمیت، حمایت از متخصصان و کارآفرینان ایرانی 
مشاور  کارشناس،  ازجمله  عنوانی  هر  به  که  است  غیرمقیم 
محقق بخش R & D یا مدیر مؤسساتی که در خارج از کشور 
مشغول فعالیت هستند، می توانند از این تسهیالت استفاده و 

تجربیات خود را با متخصصان دانشگاه خوارزمی مبادله کنند.
    از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دورۀ دکترا تقاضا داریم 
که افرادی را که در خارج از کشور اقامت دارند و عالقه مند 
به همکاری با دانشگاه خوارزمی هستند، شناسایی و هر چه  
معرفی  بین المللی  علمی  همکاری های  مدیریت  به  سریع تر 
کنند تا این مدیریت بتواند مقدمات حضور آن ها را در دانشگاه 
خوارزمی فراهم نماید. این فرصتی است که به صورت محدود 
و در یک دورۀ کوتاه یک ساله در اختیار دانشگاه قرار داده شده 

است و باید از این فرصت ارزشمند به خوبی استفاده کنیم.
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برگزاری کارگاه دانش مهارت های اشتغال )دما( در دانشکدۀ فیزیک

کسب اعتبار علمی پژوهشی فصلنامۀ حسابداری ارزشی و رفتاری

 فصلنامۀ حسابداري ارزشي و رفتاري که دانشگاه خوارزمي و انجمن حسابداري مدیریت ایران به  صورت مشترک آن را منتشر مي کنند 
در جلسۀ مورخ 25 اسفندماه 1395 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، موفق به اخذ درجۀ اعتبار علمي پژوهشي شد 
بنابراین از کلیۀ عالقه مندان دعوت مي شود مقاالت علمي پژوهشي خود را حول محورهاي موضوعي این مجله، از طریق وب سایت این 

مجله به آدرس )http://aapc.khu.ac.ir( ارسال نمایند. 

خبر بسیار خوب و افتخارآمیز
 

انتخاب دانشگاه خوارزمی برای ورود به طرح ارتقاء و تبدیل 

پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی برتر به سطح تراز بین المللی

دانشگاه خوارزمی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناروی 

برای ورود به طرح ارتقاء و تبدیل پنج دانشگاه و پنج مرکز 

پژوهشی برتر به سطح تراز بین المللی انتخاب شد. 

توفیق  گران مایه،  دانشگاهیان  همۀ  با تالش  است  امید    

قرارگرفتن دانشگاه در ردیف پنج دانشگاه برتر در سطح تراز 

بین المللی و ارتقاء به سطح تراز 200 دانشگاه مطرح جهان 
حاصل شود.

به منظور آشنایی دانشجویان به ویژه دانشجویان رشتۀ فیزیک، 
کارآفرینی  کانون  همکاری  با  فیزیک  دانشجویی  علمی  انجمن 
دانشگاه در روز پنجشنبه، پنجم اسفندماه اقدام به برگزاری کارگاه 
دانشگاه  فیزیک  دانشجویان رشتۀ  این کارگاه  »دما« کردند. در 
البرز و  بنیاد ملی نخبگان استان  از اعضای  خوارزمی و تعدادی 
همچنین برخی از دانشجویان سایر رشته ها حضور داشتند. دانشگاه 
دانشجویان  نظر  از  علوم  وزارت  دانشگاه های  در صدر  خوارزمی 

نمونۀ کشوری قرار گرفت.
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امضای تفاهم نامه راه اندازی  نخستین شهر سلول های بنیادی 
و مرکز شتاب دهندۀ تخصصی مهندسی بافت ایران

در آستانۀ یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی، جلسۀ امضای 
تفاهم نامه با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری با موضوع راه اندازی اولین شتاب دهندۀ تخصصی در حوزۀ 
علوم و فناوری سلول های بنیادی و مهندسی بافت در ایران و شهر 
سلول در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی، روز یکشنبه 8 اسفند 95 

در دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
   دکتر سبحان اللهی، رئیس دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: خوشحال 
و شکرگزاریم که حاصل چند جلسه مذاکره با دکتر امیرعلی حمیدیه 
رئیس ستاد سلول های بنیادی معاونت فناوری ریاست جمهوری و 
پیگیری های مداوم از وزارت علوم، به قطعی شدن تأسیس شهر 
تخصصی  دهندۀ  شتاب  مرکز  قراردادن  و  بنیادی  های  سلول 
مهندسی بافت در این شهر در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی منجر 
شد. شهر سلول با هدف متمرکزشدن شتاب دهنده ها، مراکز رشد 
و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزۀ سلول های 
بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی تأسیس خواهد شد 
و تمام اجزای آن در سطوح مدیریتی، علمی و فناوری در راستای 
تحقق اهداف و چشم اندازهای تعیین شده برای آن عمل خواهند 
کرد. شهر سلول مشتمل بر پارک علم و فناوری تخصصی در حوزۀ 

علوم و فناوری های سلول های بنیادی و مهندسی بافت، مرکز 
خدمات بالینی و تخصصی سلول درمانی، موزۀ سلولی برای ارائه  
خدمات علمی و ترویجی عمومی مزرعۀ حیوانات آزمایشگاهی 
بخش مدیریت شهر سلول و مراکز حمایت مالی و حقوقی از 
شرکت های دانش بنیان و خدمات حمایتی آموزشی و توانمندسازی 

است.
   دبیر ستاد توسعۀ علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت 
خوارزمی  دانشگاه  رئیس  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
مسئول پیگیری و اجرای مفاد این تفاهم نامه هستند. همچنین 
در ادامۀ این مراسم، به منظور امکان عملی و تسهیل در ایجاد 
و حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزۀ 
سلول های بنیادی و مهندسی بافت در راستای رسیدن به اهداف 
کالن در سند توسعۀ علوم و فناوری، سلول های بنیادی و پزشکی 
سبحان اللهی  محمدعلی  دکتر  بین  تفاهم نامه ای  بازساختی، 
رئیس دانشگاه خوارزمی و دکتر فریدون مهبودی، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران منعقد شد. رئیس دانشگاه از زحمات دلسوزانه و پیگیری 
های ارزنده و سازندۀ دکتر امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعۀ 
علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت فناوری ریاست 
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جمهوری در تأسیس نخستین شهر سلول های بنیادی کشور و 
مرکز شتاب دهندۀ تخصصی مهندسی بافت در دانشگاه خوارزمی 
صمیمانه تقدیر و تشکر کرد. همچنین با قدردانی از فعالیت های 
سازندۀ دکتر محمد نبیونی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه در 
تنظیم این تفاهم نامه، با تبریک این اتفاق فرخنده به دانشگاهیان 
این  دانشگاهیان  همکاری  و  همت  با  تا  کرد  امیدواری  ابراز 

تفاهم نامه اجرایی شود.
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    پیام سپاس
 رئیس دانشگاه از آقای دکتر امیرعلی حمیدیه

نام نیکو گر بماند ز آدمی                         به کز او ماند سرای زرنگار

  جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه
 دبیر محترم ستاد توسعۀ علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت فناوری ریاست جمهوری

بدین وسیله از سوی خود و جامعۀ مکرم دانشگاهی، از زحمات دلسوزانه و پیگیری های ارزنده و سازندۀ شما در تأسیس 
نخستین شهر سلول های بنیادی کشور و مرکز شتاب دهندۀ تخصصی مهندسی بافت در دانشگاه خوارزمی صمیمانه تقدیر و 

تشکر می کنم و امیدوارم همواره، از این همدلی و همراهی درخشان و سرنوشت ساز شما بهره مند شویم.
    بی تردید این بزرگواری و همراهی شما در حافظۀ تاریخی دانشگاه خوارزمی، نخستین مؤسسۀ آموزش عالی کشور به 

یادگار خواهد ماند و خیرات و برکات آن در کارنامۀ پرافتخار همت و درایت جنابعالی، فصلی تازه و ماندگار رقم خواهد زد.
  دست حق به همراهتان!

 محمدعلی سبحان اللهی
 رئیس دانشگاه خوارزمی

  پیام سپاس
                                            مادر مهربان و دلسوز دانشگاه خانم مونس نادری

سرکار خانم مونس نادری
 کارمند پیشکسوت و عزیز دانشگاه خوارزمی و مادر گران قدرِ جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه دبیر محترم ستاد توسعۀ علوم و 

فناوری های سلول های بنیادی معاونت فناوری ریاست جمهوری

  با سالم و احترام
  بدین وسیله از سوی خود و جامعۀ مکرم دانشگاهی از دلسوزی ها و پیگیری های ارزنده و سازندۀ شما و فرزند برومندتان جناب 
آقای دکتر حمیدیه گرانقدر، در تأسیس نخستین شهر سلول های بنیادی کشور و مرکز شتاب دهندۀ تخصصی مهندسی بافت 
در دانشگاه خوارزمی صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم همچون گذشتۀ درخشان و سرشار از خاطرات شیرین و ماندگار 

و نام نیکی که به حق، از خود به یادگار نهاده اید، باز هم از این همدلی و همراهی درخشان و سرنوشت ساز شما بهره مند شویم.
   بی تردید این بزرگواری و همگامی شما در حافظۀ تاریخی دانشگاه خوارزمی، نخستین مؤسسۀ آموزش عالی کشور به یادگار 

خواهد ماند و خیرات و برکات آن در کارنامۀ پرافتخار همت و درایت جنابعالی، فصلی تازه و ماندگار رقم خواهد زد.
   شما صادقانه اثبات کردید که دل در گرو دانشگاهی دارید که جوانی پربار و برکت خویش را به پای آن صرف کرده اید و هنوز 

نیز خود را عضوی فعال و تأثیرگذار در سرشت و سرنوشت آن می دانید.
دست حق به همراهتان!

محمدعلی سبحان اللهی
رئیس دانشگاه خوارزمی
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برگزاری    نشست علمی تحوالت حقوقی بازار پول و سرمایه

به همت معاونت پژوهشی و گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، »نشست علمی تحوالت حقوقی بازار پول و سرمایه« 
با حضور جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه روز یکشنبه هشتم اسفندماه برگزار شد. در این جلسه دکتر امین جعفری، عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی دربارۀ تحول نظام بانکی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به ایراد سخن پرداخت. ایشان پس از ارائه 
تاریخچه ای از اصالح قانون مربوط به حوزۀ بانکداری، ضمن تشریح مزایای متن پیشنهادی که منطبق با استانداردهای موضوعۀ بازل 
بود، از حذف برخی موضوعات ازجمله اصول حاکمیت شرکتی در نسخه های نهایی اظهار تعجب کرد و بر ضرورت بازگشت مفاد آن 
به پیش نویس های ارائه شده تأکید نمود. وی با تشریح برخی زوایای پیش نویس ارائه شده توسط دولت با محوریت پوشش ریسک های 
فعالیت بانکی و پیش نویس ارائه شده توسط مجلس با محوریت دغدغه های شرعی، به برخی از موضوعات مبتالبه در این عرصه اشاره 

کرد.
    در ادامه آقای دکتر شهیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی سخنرانی خود را با عنوان قانون تجارت در پرتو قانون بازار اوراق 
بهادار شروع کرد. ایشان با ارائه گزارش تطبیقی از مفاد الیحۀ قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با قوانین و مقررات 
حوزۀ بازار سرمایه، ازجمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 و قانون رفع 
موانع تولید و سایر مقررات مرتبط و نیز تعیین رابطۀ ناسخ و منسوخی و عموم و خصوص این مصوبات، به تشریح برخی الزامات پرداخت 
که قوانین الحق بر قانون تجارت تحمیل کرده بود. وی گفت: ازجملۀ این موارد می توان به اضافه شدن نقش نظارتی سازمان بورس و 
اوراق بهادار در تأسیس و افزایش سرمایۀ شرکت های سهامی عام، پوشش ریسک عدم تشکیل شرکت یا عدم تحقق افزایش سرمایۀ 
شرکت های سهامی با حضور نهاد تعهد پذیره نویسی، الزامات افشای اطالعات و صورت های مالی و جرم انگاری تخطی از آن، ضرورت 
احراز صالحیت حرفه ای مدیران، جواز خرید سهام شرکت توسط ناشر، شناسایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، تأسیس 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به  عنوان مرجع ثبت مالکیت و تسویه وجوه بازار سرمایه، شناسایی تشکل های 
خودانتظام، شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری هم عرض با شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، ابزارهای مالی جدید و جرائم و 

تخلفات حوزۀ بازار سرمایه اشاره کرد. 
در پایان این نشست استادان به پرسش های دانشجویان و حاضران پاسخ دادند.
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برگزاری دومین همایش و نمایشگاه
 چالش های زیست محیطی استان البرز

»دومین همایش و نمایشگاه چالش های زیست محیطی استان 
مسئوالن  و  مدیران  با حضور  اسفندماه  یکشنبه 9  روز  البرز« 
البرز  استان  آبی  منابع  برنامه ریزی  مدیر  نوری  آقایان  استانی، 
دکتر حسین محمدی مدیر کل محیط زیست و مهندس رسولی 
قزوین  کرج،  البرز  زیست  محیط  حفاظت   NGO مدیرعامل 
گیالن و تهران، خانم دکتر رستچیان مدیر پیشین ادارۀ آب و 
فاضالب استان البرز، اعضای هیئت علمی دانشگاه و جمعی از 

دانشجویان در سالن شمارۀ 7 پردیس کرج برگزار شد.
ابتدای مراسم خانم دکتر عریان، رئیس دانشکدۀ علوم     در 
زیستی ضمن عرض خیر مقدم به حاضران گفت: امروزه آلودگی 
محیط زیست از مهم ترین مسائل پیِش  رو و قابل تأمل است. 
ایشان افزود: متأسفانه خواسته یا ناخواسته همۀ ما در معرض 
این پدیده قرار خواهیم گرفت. وی در بخشی از سخنان خود 
به موضوع آلودگی دریای خزر به دلیل سرریزشدن پساب های 

کشاورزی و مسموم شدن ماهی ها اشاره کرد.

   در ادامه آقای نوری مدیر برنامه ریزی منابع آبی استان البرز 
در سخنرانی خود به موضوع انتقال بین حوضه ای استان البرز 
و استان تهران اشاره کرد و حفاظت کّمی و کیفی آب، کنترل 
توسعۀ  ممنوعیت  و  هوشمند  کنتور  نصب  غیرمجاز،  چاه های 
سطح زیر کشت را از عوامل تأثیرگذار در تأمین منابع آبی استان 

البرز برشمرد.
    سخنران بعدی مراسم آقای دکترحسین محمدی مدیر کل 
آمد  و  رفت  دربارۀ موضوع  که  بود  البرز  استان  زیست  محیط 
خودروها بین تهران و کرج مطالبی را مطرح کرد و گفت: از 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آلودگی هوای استان البرز، همین 
ترددهای فراوان است و اذعان داشت که الزم است برای کنترل 
این مسائل، تدابیری مدیریتی و اجرایی اندیشیده شود. در ادامۀ 
با  و  برگزار  با عنوان محیط زیست  نمایشگاهی  این همایش، 
این  که  است  ذکر  شایان  شد.  مواجه  بازدیدکنندگان  استقبال 
همایش با تالش دانشکدۀ علوم زیستی و گروه اتاق فکر استان 

البرز با محوریت »توسعۀ زیست محور استان البرز« برگزار شد.
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  کتاب پایگاه های داده های پیشرفته برای داده های عظیم

   کتاب تاریخ »دیگری« در روابط خارجی ایران

   کتاب سنت و تجدد در جهان اسالم

الملل  بین  روابط  گروه  استادیار  منّوری  سیدعلی  دکتر  آقای  اثر: 
دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی انتشارات دانشگاه خوارزمی

نظام  تأسیس  نخست  ده سال  تا  تکوین حکومت صفوی  زمان  از 
جمهوری اسالمی، عنصر »دیگری« در روابط خارجی ایران مراحل 
ساخت و تکوین، تحول و تداوم، و تثبیت را در چهارچوب زنجیره های 
مطالعۀ  می کند.  خارجی طی  و  داخلی  رویدادهای  بر  مبتنی  روایِی 
نشان  تاریخی  جامعه شناسی  دیدگاه  مبنای  بر  ایران  خارجی  روابط 
می دهد که عنصر »دیگری« در عصر صفوی با توجه به تضاد مذهبی 
یا درون دینی با عثمانی سّنی مذهب تکوین می یابد، در اعصار قاجار 
و پهلوی با توجه به مواجهۀ ایران با قدرت های بزرگ سدۀ نوزدهم 
میالدی و ابرقدرت های جنگ سرد به ترتیب تحّول و تداوم می یابد و 

در عصر جمهوری اسالمی تثبیت می شود. 
مخاطبان این کتاب به طور خاص، طیف دانش پژوهان و پژوهشگران 
عرصۀ روابط خارجی ایران در رشته های تاریخ، علوم سیاسی، و روابط 
بین الملل هستند. در عین حال این اثر به طور عام برای عالقه مندان 
به مسائل ایران، اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی، قابل توجه است.

این کتاب صورت خالصه شده و سامان یافته تری از جریان 
های ایستا و پویای سنت و تجدد و نمایندگان آن هاست که 
پیشتر درضمن کتاب چهار جلدی »الثابت و المتحول« )سنت و 
تجدد( به طور مبسوط آمده بود. احیاناً اگر حجم بیش از یک هزار 
صفحه ای کتاب اصلی،  مانع از استقبال وسیع مخاطبان شده 
دانش  بیشتر  اشتیاق   و  اقبال  منقح، در جهت  این خالصه ی 

پژوهان فراهم شده است. 
در راستای این مهم،  و برای ارتباط وثیق تر و سهل الوصول تر 
خوانندگان عزیز با مطالب و مفاهیم مطرح شده در کتاب سنت 
و تجدد، فصل نخست به نقد و تحلیل درونی و بیرونی )نقد 
تکوینی( اثر مزبور اختصاص دارد. فصل دوم و سوم و چهارم 
کتاب، به معرفی و تبیین مفهوم سنت و نمایندگان آن، مفهوم 
تجدد و نمایندگان آن تا سقوط بغداد )658( و تجدد در عصر 
موسوم به نهضت و نمایندگان آن  اختصاص یافته است. در 
تجدد  و  سنت  ادبی  و  فکری  های  جریان  نمایندگان  معرفی 
حتی المقدور به اصل کتاب وفادار مانده  و  بنا به اهمیت بسیار 
زیاد این بخش ها، جز در  موارد اندک و غیر ضرور، مشروح 
بنیادهای فکری و ادبی سنت و تجدد را آورده . از این رو ، با 
قاطعیت می توان گفت در تدوین و تبویب کتاب حاضر، هیچ 

نکته ی جدی و مهمی از اصِل کتاب فروگذار نشده  است.
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برگزاری کارگاه آموزشی
)Erasmus+( اراسموس پالس 

از  اروپا  اتحادیۀ  کمیسیون  حمایت  برنامۀ  عنوان  تحت  آموزشی  کارگاه 
 )Erasmus+ /پروژه های علمی و تحقیقاتی بین المللی )برنامۀ اراسموس پالس
روز سه شنبه 10 اسفند 1395 در تاالر 17 شهریور برگزار شد. برنامۀ اراسموس 
پالس یکی از برنامه های حمایت اتحادیۀ اروپا از پروژه های علمی و تحقیقاتی 

بین المللی است. 
این  در  بین المللی  علمی  های  دفتر همکاری  پژوهشگر  علی طهایی،  دکتر 
کارگاه که جمعی از اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی  ارشد و دکتری 
حضور داشتند، ابعاد و زوایای این طرح و همچنین نحوۀ درخواست حمایت 

مالی از طرح را به تفصیل توضیح دادند.

فرایند اعتباربخشی مؤسسه ای 

بین المللی اجرایی می شود

  
با  مطابق  آموزشی  خدمات  ارتقاء  و  دانشگاه  بین المللی سازی  منظور  به 
استانداردهای بین المللی، دانشگاه در نظر  دارد فرایند اعتباربخشی مؤسسه ای 
بین المللی را اجرا کند. اعتباربخشی ابزاری است که می تواند تضمین کیفیت 

آموزشی را به همراه بیاورد.
است  موفق شده  است که  دانشگاهی  اولین  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه   

گواهینامۀ بین المللی اعتباربخشی را از مؤسسۀ اعتباربخش
 ASIC: Accreditation Service for International Schools, Colleges &(   
دانشگاه  است.  ایران  در  مؤسسه  این  نمایندۀ  و  کند  دریافت   )Universities

کار  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  واسطۀ  دیگر  دانشگاه های  و  خوارزمی 
اعتباربخشی را انجام خواهند داد تا از مؤسسۀ )ASIC( گواهینامۀ اعتباربخشی 

دریافت کند.
از اهداف اعتباربخشی می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
  •  تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی

 •  تسهیل امکان معادل سازی و تطبیق واحدهای 
گذرانده شده برای دانشجویان

 •  افزایش و توسعۀ پروژه های تحقیقاتی مشترک
استاد،  تبادل  برنامه های  توسعۀ  و  افزایش    •  

دانشجو و کارکنان
 •  تأثیرگذاری بالقوه و غیرمستقیم بر رتبۀ دانشگاه 
در سیستم رتبه بندی آقای دکتر غالمرضا کریمی  
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی طی حکمی 
از سوی آقای دکتر سبحان اللهی به  عنوان مسئول 

اعتباربخشی بین المللی دانشگاه منصوب شد.

تجهیز و راه اندازی سالن 
بدنسازی خوابگاه خواهران 

کرج

این سالن با اعتبار 35 میلیون تومان از محل بودجه 
بدنسازی  به وسایل  دانشگاه، مجهز  بدنی  تربیت 
در  خواهران  بدنسازی  سالن  باشد.  می  بانوان 
در خوابگاه  متر  تقریبی 100  به مساحت  فضایی 
19 خواهران به صورت مجزا برای اولین بار برای 

دانشجویان دختر راه اندازی شده است.
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مراسم روز درختکاری در دانشگاه

مراسم روز درختکاری دوشنبه 16 اسفند در فضایی شاد و صمیمانه و بهاری، با حضور رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه، جمعی از استادان 
مدیران، کارکنان، دانشجویان و کارکنان محترم و زحمتکش فضای سبز دانشگاه در ضلع جنوبی زمین فوتبال دانشگاه برگزار شد.

 همچنین دانشگاهیان، ضمن قدردانی از باغبانان کوشا و سبزآفرین، 45 نهال به نام و یاد شهیدان جاوید دانشگاه کاشتند.

نشست نمایندگان تهران و هیئت رئیسۀ دانشگاه

خوارزمی،  دانشگاه  رئیس  سبحان اللهی  دکتر  آقای  دعوت  به 
عصر روز سه شنبه 17 اسفند، چند تن از مجمع نمایندگان تهران 
در مجلس شورای اسالمی ازجمله آقای دکتر عارف به دانشگاه 
خوارزمی آمدند تا از نخستین مؤسسۀ آموزش عالی کشور بازدید 
کنند و در نشست گفت وگوی صمیمانه با هیئت رئیسۀ دانشگاه 

هم با توانمندی ها و برنامه های دانشگاه و هم با مشکالت و 
مسائل مهم آن آشنا شوند و به رشد و تعالی دانشگاه و رفع 

کاستی های آن کمک کنند .
آن  نقش  دانشگاه،  پرافتخار  تاریخ  از  سبحان اللهی  دکتر  ابتدا 
ورود  برای  دانشگاه  آمادگی  کشور،  عالی  آموزش  توسعۀ  در 
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راهبردی  برنامۀ  از  همچنین  و  تأسیس  سال  یکصدمین  به 
پیشرفت های دو سه سال اخیر و توانمندی های دانشگاه برای 
پژوهش های  مرکز  به ویژه  اسالمی  شورای  مجلس  به  کمک 
اعضای هیئت علمی در طرح های کالن  مجلس و مشارکت 
و  بیان مشکالت  به  و سپس  کرد  ارائه  مفصلی  گزارش  ملی 
فضای  کمبود  چون  مشکالتی  پرداخت؛  دانشگاه  کمبودهای 
کرج  به  مربوط  مشکالت  تهران،  در  خوابگاهی  و  فیزیکی 
به  دانشگاه  کرج  پردیس  دسترسی  دانشگاه،  متروی  ایستگاه 
در  دانشگاه  زمین  کشوری،  شهید  ورزشگاه  مالکیت  اتوبان، 

منطقۀ گرمدره و ....

 پس از آن آقای دکتر بیژن عبداللهی، رئیس شورای مرکزی 
انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بیان مشکالت 
و  بازنشسته  و  پیشکسوت  استادان  به ویژه  استادان  صنفی 
همچنین موضوع مهم یکپارچگی دانشگاه پرداخت و پیشنهاد 
کرد که مجلس از توان علمی و نظری استادان این دانشگاه بهره 
ببرد؛ همچنین معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه، آقایان دکتر 
کیوانی و دکتر مشهدی زاده و همچنین رئیس دانشکدۀ حقوق 
و علوم سیاسی و مدیر دفتر حقوقی دانشگاه، آقای دکتر عباسی 
سرمدی، گزارشی از مشکالت حقوقی دانشگاه ازجمله موضوع 

مالکیت دانشگاه بر ورزشگاه شهید کشوری ارائه کردند. 
سپس آقای دکتر عارف و دیگر نمایندگان حاضر در جلسه، ضمن 
ابراز خوشحالی از حضور در قدیمی ترین دانشگاه ایران و تأکید بر 
اهمیت و جایگاه ویژۀ این دانشگاه در آموزش عالی کشور، ابراز 
عالقه کردند که در امور علمی، نظری و مشورتی به ویژه در مرکز 
پژوهش های مجلس، از توان علمی دانشگاه خوارزمی بهره ببرند 
و همچنین برای حل مشکالت دانشگاه در کمیسیون های مربوط 
کمک کنند. آنان تأکید کردند که یکپارچگی دانشگاه در تهران و 
کرج باید حفظ شود و از پیشرفت هایی که در زمان ریاست دکتر 
سبحان اللهی در دانشگاه صورت گرفته، ابراز خرسندی کردند و 

مقرر شد که آقایان دکتر سیدحسین سراج زاده و دکتر کاویانی 
به  عنوان نمایندگان دانشگاه خوارزمی برای ارتباط با مجلس 
شورای اسالمی معرفی شوند و با کمیسیون های مختلف مجلس 

شورای اسالمی، به خصوص با فراکسیون امید همکاری کنند.
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برگزاری جلسه تودیع و معارفه

جلسه تودیع و معارفه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با 
حضور هیات رئیسه و مدیران حوزه های آموزشی و دانشجویی 
اتاق شورای حوزه ریاست در  روز سه شنبه 24 اسفند ماه در 

تهران برگزار شد.
   در ابتدا آقای دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه از تالش های 
مضاعف و جدی دکتر حبیبی در مسئولیت معاونت دانشجویی 
از  کرد  عنوان  و  نمود  قدردانی  فرهنگی  معاونت  سرپرستی  و 
و  انسانی  نیروی  تربیت  دانشگاه  مهم  های  مأموریت  جمله 
تولید  علم  است و دانشجویان اساسی ترین و مهمترین عضو 
دانشگاه هستند.رئیس دانشگاه از افتخارات خوبی که در بخش 
دانشجویی )انجمن های علمی برتر – دانشجویان نمونه کشوری 

و مسابقات المپیک( به دست آمده است  ابراز رضایت نمود.
را فردی  تهامی  آقای دکتر مرتضی  دانشگاه،  رئیس    سپس 
صادق، سالم، سلیم و دلسوز نظام و دانشگاه دانست و از ایشان 
بابت پذیرش این مسئولیت خطیر و سنگین تشکر نمود.  دکتر 
اینکه  از  خرسندی  ابراز  با  دانشجویی  معاون  حبیبی  عزیزاهلل 
نسبی  رضایت  دانشجویی  معاونت  در  گرفته  صورت  تالش 
دلیل   به  تهامی  دکتر  برای  کرده،  جلب  را  دانشگاه  مدیریت 

مسئولیتی که پذیرفت آرزوی موفقیت نمود.
    تمرکز زدایی در سطح معاونت ها و دانشکده ها ، طرح توسعه 
فعالیت های  دانشکده محور، گسترش  فرهنگی  فعالیت های 
خدماتی و دیجیتال رایانه ای توسعه دولت الکترونیک و تصریح 
در کمیته کاری یا کارگروه مسائل رفاهی، تغذیه و خوابگاه از 

مصادیقی بود که در این جلسه توسط دکتر حبیبی عنوان شد.
    دکتر مرتضی تهامی با تشکر از حسن نیت هیأت رئیسه 
وظیفه  انجام  و  دین  ادای  را  مسئولیت  این  پذیرش  دانشگاه، 
از  تا  کنیم  فراهم  را  شرایطی  اگر  افزود:  ادامه  در  و  دانست 
یک طرف، دانشجو در یک فضای خوب و با امکانات مناسب 
روانی  و  بعد مسائل فکری  در  دیگر  از طرف  و  کند  تحصیل 
زمینه ای ایجاد کنیم تا دانشجو با امید، نشاط و جدیت بیشتر 
به کسب علم و دانش بپردازد یقیناً دانشجویان بالنده و فعال 
تری در مجموعۀ دانشگاه خواهیم داشت. دکتر تهامی تقسیم 
دانشگاه های  از ویژگی های  را،   کار در حیطه مسئولیت ها 
بزرگ دانست و ابراز امیدواری کرد تا با همدلی و همکاری همۀ 

دوستان از عهده این مسئولیت گران سربلند بیرون بیاییم.
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حضور دکتر براری معاون وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در دانشگاه خوارزمی

جلسه ای با حضور هیئت رئیسۀ دانشگاه و مدیران حوزۀ معاونت 
براری  دکتر  آقای  سخنرانی  با  استادان  از  جعمی  و  پژوهشی 
معاون حقوقی امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری 
ریاست  حوزۀ  در  اسفندماه   21 شنبه  روز  صبح  در  اطالعات، 

پردیس کرج دانشگاه برگزار شد.
   دکتر محمدحسین مشهدی زاده سرپرست معاونت پژوهشی 
دربارۀ این نشست گفت: با توجه به تغییر سیاست دانشگاه های 
بر  )تأکید  چهارم  نسل  به  فناوری(  )بحث  سوم  نسل  از  دنیا 
در  کارآفرین  و  توانا  افراد  تربیت  و  دانش بنیان(  شرکت های 
در  که  است  شده  مطرح  آپ ها  استارت  بحث  دانشگاه ها، 
دانشگاه ها مراکزی تشکیل شود تا ایدۀ دانشجویان و استادان 
محترم، گردآوری و پرورش داده شود و با استفاده از سرمایه های 
بخش خصوصی، آن ایده ها به ثروت تبدل شود. در این زمینه 
حوزۀ ICT جایگاه ویژه و مهمی دارد؛ چون اکثر صنایع و خدمات 
ما به نحوی به ICT مربوط می شود و تالش بیشتری را در این 

حوزه می طلبد.
   معاون پژوهشی در ادامه افزود: نتیجۀ جلسات با وزیر ارتباطات 

اظهار  و  البرز  استان  ارتباطات  و مدیرکل  اطالعات  فناوری  و 
 ICT تمایل آنان برای کمک به تشکیل استارت آپ ها در زمینۀ
در دانشگاه خوارزمی، در جلسۀ امروز تمامی کسانی که در زمینۀ 

ICT فعالیت دارند، برای ارائه گزارش حضور داشتند.

ویژگی  و  اهمیت  در خصوص  براری  دکتر  جلسه  این  در     
مراکز استارت آپ ، توانمندی، شیوۀ کار و نحوۀ فعالیت بخش 
و  ارتباطات  وزارت  داد.  ارائه  ارزشمندی  توضیحات  خصوصی، 
فناوری اطالعات به  عنوان رابط، بخش خصوصی را که در پی 
این نوع فعالیت ها هستند به دانشگاه معرفی می کند و با بررسی 
ایده ها، افرادی از بخش خصوصی با مشارکت دانشگاه وارد بازار 
کار می شوند و در درازمدت، دانشگاه در تمام این شرکت ها که 
تأسیس می شوند از نظر مادی و معنوی سهیم خواهد بود. آقای 
دکتر مشهدی زاده با اشاره به اینکه بحث استارت آپ در رشته 
های دیگر را مرکز کارآفرینی قباًل شروع کرده اند، اعالم کرد که 
دانشگاه، فضای فیزیکی مناسبی در محل ساختمان کتابخانۀ 
مرکزی برای تشکیل استارت آپ در زمینۀ ICT اختصاص داده 

است.
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اخبار ورزشی 

کسب مقام دوم مسابقات کاراته 
دانشجویان دختر

این مسابقات از تاریخ 18 تا 21 اسفند به میزبانی دانشگاه دامغان 
با حضور 42 دانشگاه و 232 نفر ورزشکار برگزار شد و در پایان، 

تیم دانشگاه خوارزمی مقام دوم را کسب کرد.
اسامی نفرات تیم:

 1. فاطمه چیذری کسب مدال طالی کاتای انفرادی
 2. فاطمه چیذری کسب مدال برنز کمیتۀ انفرادی وزن دوم

 3. مریم سجادی کسب مدال برنز کاتای انفرادی
 4. مریم نامداری کسب مدال طالی کمیتۀ انفرادی وزن پنجم

 5. فاطمه چیذری و پریسا خلیلی:  مربی
 6. نادیا کاظمی: سرپرست

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان و 
اعضای هیئت علمی )آقایان( کرج

 مسابقات آقایان در کرج در دو رشتۀ ورزشی فوتسال و بدمینتون 
با استقبال خوب و پرشور کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه  

برگزار و نتایج ذیل کسب شد:
 

نتایج و اسامی نفرات تیم اول فوتسال
 1. ستاره طالیی.......................................  مقام اول
 2. شهدای مدافع حرم .............................. مقام دوم

 3. والفجر ................................................... مقام سوم
 اسامی نفرات تیم اول:

 1. حسین اکبری 
2. مجید شفیعی

 3. مهدی حاج محمدی
 4. سهراب مرادی

 5. دکتر عظیم ضیایی
 6. دکتر خلیل رضایی

 7. دکتر حسین عباسیان
 8. دکتر مرتضی اسمعیلی

   اسامی نفرات برتر مسابقات بدمینتون
 1. رضا منطقی          مقام اول

 2. مروت محمدی       مقام دوم
 3. یداله جعفری        مقام سوم
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آقای دکتر تاجیک اسمعیلی                                 عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی 
آقای دکتر موسی کمانرودی                                عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم جغرافیایی 

آقای دکتر مرتضی دالوری                                   عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم زمین 
خانم دکتر نجمه حاجیان                                     عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم مالی

آقای دکتر امیر صفاری                                        عضو هیئت علمی دانشکدۀ جغرافیا
آقای دکتر فاضل اسدی امجد                               عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و زبانها

آقای حمید حاتمی                                              همکار دانشکدۀ تربیت بدنی
آقای سیدمهدی موالنا                                        همکار حوزۀ دانشجویی

آقای بهمندار                                                     همکار امور عمومی
آقای طاهر حبیب الهی                                         همکار امور مالی 

آقای قاسم حبیب الهی                                        همکار امور عمومی
آقای علی اصغر امیدی                                        همکار دانشکدۀ فیزیک 

آقای منصور ستاری                                            همکار دفتر فنی

جمعی از همکاران ما سوگوار درگذشت بستگان خویش شدند. به آنان 
صمیمانه تسلیت می گوییم. 
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زبان فارسی در جشنواره زبان و فرهنگ 
در دانشگاه

UPM پوترای مالزی 

جشنواره زبان و فرهنگ روز چهارشنبه 19 آوریل )25 فروردین( 
در مرکز ارتقای توانش زبانی دانشگاه پوترای مالزی برگزار شد.
زبان فارسی که با اعزام آقای دکتر ناصرقلی سارلی از دانشگاه 
خوارزمی از نیمسال جاری در این دانشگاه تدریس می شود برای 

نخستین بار در این جشنواره شرکت کرد.
   در این جشنواره یکی از دانشجویان زبان فارسی، سخنرانی 
کوتاهی به زبان فارسی کرد و گوشه هایی از فرهنگ و تمدن 

ایرانی در غرفه ی زبان فارسی به نمایش درآمد.

زبان  غرفه ی  از  بازدید  در  نیز  مالزی  پوترای  دانشگاه  رئیس 
درباره ی وضعیت  و  آمد گفت  اعزامی خوش  استاد  به  فارسی 
این درس و تعداد دانشجویان پرسشهایی کرد و برای استاد و 

دانشجویان زبان فارسی آرزوی توفیق کرد.
دانشگاه  در  است که  زبان خارجی  یازدهمین  فارسی  زبان     
پوترای مالزی UPM تدریس می شود. دانشگاه پوترای مالزی 
دومین دانشگاه مهم مالزی است و در رشته های زبان و ادبیات 

رتبه ای میان صد و صدوپنجاه در جهان دارد.

حضور در دهمین نمایشگاه بین 
المللی بورس، بانک و بیمه

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه26  الی 29 
فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار گردید. 
     دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه مهمترین و 
معتبر ترین رویداد مالی کشور در حوزه بورس ، بانک و بیمه در 
سطح منطقه محسوب می شود و کلیه ی دست اندر کاران بازار 
مالی در این رویداد مشارکت فعال دارند. دوره دهم نمایشگاه با 
هدف افزایش آگاهی اجتماعی از بازار مالی و آشنایی نزدیک 
اقشار مختلف مردم با خدمات مالی هریک از بخش های بورس 
بانک و بیمه تالش می کند تا شرایط برای هم افزایی افزایش 
همکاری ها و ایجاد فرصت های همکاری را فراهم می آورد. 

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور و 
امور  سخنرانی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، وزیر 

خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار و روسای بانک مرکزی و بیمه مرکزی و همچنین 
دائمی  درمحل  ایران  بیمه  مدیره  هیات  اعضای  و  مدیرعامل 
نمایشگاه های بین المللی تهران ساعت 10 صبح روز شنبه 26 

فروردین افتتاح شد.
در افتتاحیه این نمایشگاه دکتر ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری در سخنانی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر 
دولت  در  که  ایرانی  بنیان  دانش  های  شرکت  توسط  علمی 
های  فناوری  توسعه  در  تسریع  آمد،خواستار  دست  به  یازدهم 
نوین در بازارهای پولی و مالی کشور و افزایش تعامالت این 

بخش ها با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شد.
   همچنین دکتر ظریف وزیر امورخارجه و دکتر طیب نیا وزیر 
امور اقتصادی و دارایی به تشریح تاثیرات برجام بر سیاست و 
های  حوزه  در  آمده  دست  به  های  پیشرفت  و  کشور  اقتصاد 
اقتصادی  عمده  های  شاخص  بهبود  و  خارجی  های  سیاست 

پرداختند.
     دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی ایران، دکتر همتی 
رییس کل بیمه مرکزی ایران و محمدی رییس سازمان بورس 
با  خوارزمی  دانشگاه  بودند.  افتتاح  مراسم  سخنرانان  دیگر  از 
دانشگاه  دستاوردهای  ارائه  و  نمایشگاه  این  در  غرفه   برپایی 
در حوزه بورس،بانک و بیمه به سواالت بازدیدکنندگان پاسخ 
دادند. در پایان به غرفه های حاضر در نمایشگاه تندیس و کتاب 
دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه  به رسم یادبود 

اهدا شد.
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آقای دکتر مرتضی تهامی                           معاون فرهنگی  و سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه
آقای دکتر علیرضا حریفی مود                      رئیس دانشکدۀ شیمی

آقای دکتر سیدجواد سدیدی                         مدیر گروه ژئوانفورماتیک پردیس بین الملل
آقای دکتر عطا شاکری                               مدیر گروه پژوهشی ایمنی، انرژی و محیط زیست در صنایع نفت

آقای دکترنیما حیدر زاده                              مدیر گروه مهندسی عمران
آقای دکتر غالمرضا کریمی                         سرپرست مرکز مطالعات اروپا 
آقای دکتر غالمرضا کریمی                         مسئول اعتباربخشی دانشگاه

آقای دکتر محمد نبیونی                             مسئول راه اندازی نخستین شهر سلول کشور در دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر محمد نبیونی                                نمایندۀ ریاست دانشگاه در راه اندازی مرکز شتاب دهندۀ تخصصی مهندسی بافت 

آقای دکتر علی معصومی                             عضو کارگروه ارتباط با صنعت و جامعه
آقای مهدی گودآسیایی                               دبیر کمیتۀ فضای فیزیکی دانشگاه

آقای دکتر علیرضا کریمی                            عضو کارگروه مأموریت سایت تهران و کرج
آقای دکتر وحید وطن پور                            دبیر کارگروه تخصصی صنایع غذایی و کشاورزی

آقای دکتر جهانبخش دانشیان                       دبیرکارگروه تخصصی نفت و انرژی
آقای دکتر سعید جعفری نیا                          عضوکارگروه مأموریت سایت تهران و کرج
آقای دکتر علی معصومی                             دبیر کارگروه تخصصی صنایع و تاب آوری
آقای دکتر عبدالهی                                    دبیر کارگروه تخصصی آموزش و پرورش

آقای دکتر  حمید رضا آراسته                         دبیر کارگروه تخصصی بانک، بورس، بیمه و گمرک
آقای دکتر محسن رضایی                             دبیر کارگروه تخصصی آب و محیط زیست

آقای دکتر سید حسین سراج زاده                     دبیر کارگروه تخصصی مسائل اجتماعی و فرهنگی

                                                                      ابقاء

آقای دکتر پژمان معتمدی                              مدیر گروه آموزشی مربیگری ورزشی

                                                              تقدیر و تشکر

دکتر کاظم رفوئی                                         دوران تصدی ریاست دانشکدۀ شیمی
دکتر امیر حمیدی                                         دوران تصدی مدیریت گروه مهندسی عمران

انتصابات جدید
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مراسم باشکوه تشییع پیکر استاد دکتر غالمرضا جهانشاهلو

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران     کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  

تاریخ دانشگاه خوارزمی ورق خورد. مراسم باشکوه تشییع پیکر استاد دکتر غالمرضا جهانشاهلو در  روزی تلخ و ماتم بار در تقویم 
فضایی اندوه بار با حضور خانوادۀ محترم، همکاران، شاگردان قدیمی و امروز ایشان و انبوهی از استادان، دانشجویان، کارکنان دانشگاه 
و دوستداران فرهیخته و قدردان ایشان از سراسر کشور، روز جمعه 17 فروردین در دانشگاه خوارزمی، نخستین موسسۀ آموزش عالی 

کشور برگزار شد. 
حاضران در مراسم در سالن 17 شهریور گرد آمدند و پای صحبت های کوتاه آقایان دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه و دکتر قاسمی و 
دکتر بابلیان از همکاران گران قدر ایشان نشستند و از مقام شامخ علمی و اخالقی استاد تجلیل کردند؛ همچنین فیلم کوتاهی از گفت وگو 

با ایشان پخش شد. 
و  نماز خواند  استاد  پیکر  بر  دانشگاه خوارزمی  در  مقام معظم رهبری  نهاد  ابراهیم زاده مسئول  والمسلمین  پایان، حجت االسالم  در 

دوستداران و ارادتمندان، جاودان یاد دکتر جهانشاهلو را با اشک حسرت، تا آرامگاه ابدی ایشان در بهشت زهرا همراهی کردند. 
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  برگزاری مراسم ختم و نکوداشت زنده یاد دکتر غالمرضا جهانشاهلو 

مراسم باشکوه ختم و نکوداشت یاد و خاطرۀ استاد گران قدر زنده یاد دکتر غالمرضا جهانشاهلو با حضور خانوادۀ ارجمند و انبوهی از 
دوستداران، همکاران و دانشجویان سوگوار ایشان و جمعی از مسئوالن کشوری در روز یکشنبه 20 فروردین ساعت 14 تا 15 در سالن 

17 شهریور برگزار شد.
 در این مراسم، آقایان دکتر عین اهلل پاشا، دوست و همکار قدیمی استاد؛ دکتر خدابخشی نمایندۀ مجلس، استاد دانشگاه شهید بهشتی 
و از شاگردان ایشان و حجت االسالم والمسلمین ابراهیم زاده، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی، دربارۀ شأن و مقام 

علمی و اخالقی ایشان سخنرانی کردند و یاد ارزندۀ آن بزرگ مرد را گرامی داشتند. 
 

درگذشت همکار دانشگاهی سرکار خانم هاشمی 
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گردهمایی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

گردهمایی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی با حضور رئیس دانشگاه رئیس 
معاونان و مدیران گروه آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشکده ی حقوق 
و علوم سیاسی روز پنج شنبه 24 فروردین ماه در خانۀ اندیشمندان علوم 

انسانی برگزار شد. 
 در این گردهمایی، از پیشکسوتان و موسسان دانشکده، گروه ها و رشته ها 
از جمله رئیس دانشگاه آقای دکتر سبحان اللهی، آقایان دکتر صدقی، دکتر 
مفتخری، دکتر میقانی، دکتر مدرس، دکتر مجتهد سلیمانی و دکتر قربانی 
و از حضرت آیت اهلل بجنوردی، آقایان دکتر کیوانی، دکتر سلیمانی، دکتر 
میرهاشمی، دکتر رازنهان، دکتر رسولی پور، دکتر خوئینی، دکتر بلوری و 
دکتر وطنی تقدیر و تشکر شد. همچنین از تالش های آقای دکتر شفیعی 

که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

افتتاح کافه انتخابات دانشگاه خوارزمی

با هدف  خوارزمی  دانشگاه  انتخابات  کافه  ماه،  فروردین  دوشنبه 28  روز 
ایجاد شور و اشتیاق دانشجویان در عرصه ی انتخابات با حضور آقایان دکتر 

سبحان اللهی رییس دانشگاه، حجت االسالم ابراهیم 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نهاد  زاده مسئول 

تنی چند از مدیران و دانشجویان افتتاح شد. 
  در ابتدای مراسم آقای دکتر سبحان اللهی رییس 

دانشگاه، ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات گفت:  
موضوع انتخابات اعم از انتخابات ریاست جمهوری 
مجلس و شوراها مسئله ی بسیار مهمی در کشور 
در  مردم  مشارکت  حس  که  دلیل  بدین  است؛ 
تصمیم گیری های مهم کشور دارای ارزش فراوان و 
تاثیر گذار است. وی افزود: بحث ریاست جمهوری 
است  کشور  اداره ی  در  رسمی  مقام  دومین  که 
نشان  بیشتر  را  انتخابات  این  در  شرکت  اهمیت 
می دهد ؛ در این زمینه نقش دانشجو و دانشگاهیان 

پر رنگ تر است. 

سخنان  تایید  ضمن  زاده  ابراهیم  آقای  ادامه  در 
انسانی  هر  که  می دانیم  گفت:  دانشگاه،  ریاست 
راستا  همین  در  دارد.  را  خودش  سلیقه ی  و  تفکر 
انتخابات  امر  استادان در  دانشجویان و  بامشارکت 
امکان پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

بیش از پیش محقق خواهد شد.  
به  مردم  منتخبان  از  یکی  نهایت  در  افزود:  وی 
عنوان ریاست جمهور انتخاب خواهد شد. الزم است 
به  اختالف  از  به دور  با همراهی همگان، کشور  

سوی آینده ای روشن حرکت کند.
 کافه انتخابات روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته 

ساعت 12 تا 14 فعالیت خواهد داشت.
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برگزاری کارگاه »رویکرد صلح و محیط امنیتی ایران«

دفتر همکاری های علمی بین المللی و دانشکده ی حقوق و علوم 
امنیتی  افزایی »رویکرد صلح و محیط  سیاسی، کارگاه دانش 
استاد  محالتی  محمدجعفر  دکتر  آقای  سخنرانی  با  ایران« 
دانشگاه اوبرلین آمریکا در جمع استادان، دانشجویان و کارکنان 
دانشگاه خوارزمی ساعت 10 روز سه شنبه 29 فروردین در تاالر 

هفده شهریور دانشگاه در تهران برگزار شد.
    دکتر محمدجعفر محالتی با اشاره به رشته ی اصلی خود که 
الهیات سیاسی است و سابقه ی خود در سازمان ملل )سفیر در 
سازمان ملل در زمان جنگ تحمیلی( و فعالیت در رشته ی بین 
الملل در دانشگاه های کلمبیا و چند دانشگاه دیگر و مطالعاتی 
که در زمینه ی اسالم دارد، سعی دارد از موضع الهیات اسالمی 
رویکردی به داستان صلح داشته باشد و با طرح نظریه ای مبنی 
بر اینکه آیا الهیات برای صلح پژوهی، مقوله ای ارائه کرده یا 
نه و چگونه می شود از الهیات به عنوان اهرمی برای گسترش 
استفاده  از روند خشونت و جنگ در جهان  صلح و جلوگیری 

کرد؛ افزود: ما در صلح پژوهی، سه فضا تعریف کردیم که به 
صورت عمودی و به تناسب کیفیت طبقه بندی شده، فاز اول 
اخالق جنگ: دفاع مشروع )هشت سال دفاع مقدس در ایران( 
های  مکانیزم  با  چگونه  که  است  این  جنگ  اخالق  موضوع 
اخالقی می توانیم  طرفین  مخاصمه را قانع کنیم که حداقلی 
از اخالق را در جنگ رعایت کنند. که در صورت توفیق در این 

مرحله، به آتش بس می رسند.
   فاز دوم: اخالق عفو و پوشش است. )جوامع و سیاستمداران 
تشویق شوند از مکانیزم عذرخواهی و عفو کردن و بخشایش 
استفاده کنند. در این صورت به نقطه ی صفر صلح می رسیم 

)مشارکت اخالق در صلح گستری(
    فاز سوم: اخالق دوستی: که تمرکز اصلی در این مبحث است 
حالت خنثی و بی طرفی، شایسته ی انسان قرن بیست و یکم 
نیست و اصالت دوستی، پارادایمی است که راجع به این موضوع 

صحبت می کند.
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