


رویکرد بین  المللی شدن دانشگاه
 

دکتر غالمرضا کریمی
 مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

 

 امروزه بین  المللی شدن از اولویت های مهم و اساسی آموزش عالی کشور و دانشگاه  هاست به گونه ای که بدون تردید، دانشگاهی 
ادامه دهد که بین  المللی شود؛ چرا که تکنولوژی مرزهای جغرافیایی را درهم شکسته است. اساسًا              می تواند به حیات خود 
بین  المللی شدن دانشگاه، پیامدهای مثبت فراوانی همچون گسترش مهارتهای ارتباطی بین فرهنگی، انتقال تکنولوژی، افزایش 
زمینه  های مطالعاتی، فراهم شدن فرصت الزم برای جذب استادان و دانشجویان خارجی، تقویت تحقیقات و تولیدات علمی، 
بهره  وری اقتصادی و منافع مالی را در پی دارد که دانشگاه خوارزمی با ترسیم نقشۀ راه بین  المللی شدن و اجرای آن، در صدد 

است جایگاه خود را به لحاظ شاخص  های بین  المللی ارتقا دهد.
در برنامۀ ششم توسعۀ کشور، دانشگاه  ها به چهار دستۀ بین  المللی، منطقه  ای، ملی و محلی تقسیم شده  اند که برای دستیابی به 
رتبه  بندی مناسب، بین  المللی شدن را نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت اساسی باید مورد توجه قرار دهیم. 
بنابراین دانشگاه خوارزمی علی رغم تمامی محدودیت  ها و فراهم نبودن زیرساخت  های کافی، در حال برنامه  ریزی برای ورود 
به عرصه  های بین  المللی و منطقه  ای است؛ به طوری که در نظر است با فراهم کردن بسترهای مناسب، زمینه برای جذب 
دانشجویان خارجی در دانشگاه افزایش یابد و اجرای دوره  های آموزشی مشترک با دانشگاه  های خارجی آغاز شود و گسترش 

یابد و بستر الزم برای اجرای پروژه  های مشترک با دانشگاه  ها و مؤسسات خارجی فراهم گردد.
 انتظار می  رود معاونت  ها، دانشکده  ها و همچنین اعضای محترم هیأت علمی به صورت ویژه به این رویکرد جدید دانشگاه 
توجه کنند و زمینه  سازی الزم را برای گسترش فعالیت  های بین  المللی انجام دهند؛ در واقع از این به بعد یکی از معیارهای 
ارزیابی عملکرد دانشکده  ها، میزان فعالیت های بین  المللی آن هاست. عالوه بر این عملکرد هریک از اعضای هیأت علمی در 

خصوص فعالیت  های بین المللی نیز ارزیابی می  شود و در ارتقاء و ترفیع آنها مؤثر خواهد بود.
 دفتر همکاری  های علمی بین  المللی دانشگاه، ضمن معرفی ظرفیت  ها و فرصت  های بین  المللی، تالش می  کند فرصت  های 

الزم را برای انجام فعالیت  های بین  المللی توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی فراهم نماید.  
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مراسم گرامیداشت روز معلم برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز معلم سه شنبه 14/2/95 با حضور دکتر 
محمد رضا عارف نماینده مردم تهران، دکتر سبحان اللهی رئیس 
دانشگاه، هیأت رئیسه و همچنین جمعی از استادان دانشگاه در 

تاالر 17 شهریور در تهران برگزار شد. 
دکتر سبحان اللهی رییس دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز 
داشتن  و  تغییر  گفت:  حاضران  به  خوشامدگویی  معلم ضمن 
نگرش سیستمیک از ملزومات اصلی در توسعه دانشگاه و جامعه 

است.
وی گفت: تا زمانی که مسئوالن و استادان، برنامه ها و سیاست های 
خود را بر اساس این دو نگرش تدوین نکنند، حرکت به سمت 

توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد.
دکتر سبحان اللهی دانشگاه خوارزمی را نخستین موسسه ی 
آموزش عالی کشور دانست و افزود: امروز یکی از مهم ترین و 
تعیین کننده ترین صنایع دنیا، صنعت آموزش عالی است، صنعتی 
که می تواند در تغییرپذیری و سرنوشت کشورها و تقسیم بندی  
قدرت های بین المللی موثر باشد. دانشگاه خوارزمی به عنوان 

تعیین  بسیار  نقش  کشور  عالی  آموزش  ی  موسسه  نخستین 
کننده ای در این زمینه دارد. وی در ادامه تغییر را مهم ترین 
رویکرد برنامه ها و سیاست های دانشگاه خوارزمی عنوان کرد و 
گفت: تمامی برنامه ها و سیاست های دانشگاه با رویکرد تغییر 
و نیازسنجی از جامعه تدوین شده است که شایسته ساالری، 
توسعه ی فضای فیزیکی، گسترش روابط بین المللی دانشگاه، 
تدوین برنامه های راهبردی و گسترش فعالیت های فرهنگی از 

جمله این برنامه هاست.
دکتر سبحان الهی از اقدامات انجام شده در دانشگاه خوارزمی 
گزارشی ارائه و اظهار کرد: راه اندازی کارگروه ویژه ی ارتباط با 
صنعت به منظور تقویت ارتباطات بین المللی، تدوین آیین نامه های 
تحقیقاتی، راه اندازی کارگاه کارآفرین، خیرین و مستندسازی، 
و  مرمت  ی  کمیته  تفاهم نامه ها،  از  بسیاری  کردن  اجرایی 
دانشگاه  در  که  است  اقداماتی  جمله  از  دانشگاه  مستندسازی 
انجام شده و در زمینه ی فعالیت های علمی پژوهشی، نقشه 
ی همکاری های بین المللی دانشگاه تصویب شده است. در این 
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راستا شورای بین المللی راه اندازی شده به طوری که 10 خرداد 
را روز بین المللی شدن دانشگاه نام گذاری کردیم که همایشی 

هر ساله در این روز برگزار می شود.
برنامه های  ترین  مهم  را  بین المللی  رشته های  گسترش  وی 
آموزشی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد و افزود: تمامی رشته های 
راه اندازی شده در این دانشگاه بر اساس نیازسنجی جامعه انجام 
می شود.  در این راستا رشته های میان رشته ای نظیر علوم شناختی 

و پالسمای پزشکی را راه اندازی خواهیم کرد.
وی از راه اندازی خانه و فرهنگ در دانشگاه خوارزمی خبر داد و 
گفت: این واحد فرهنگی همان وظیفه ی انجمن اولیا و مربیان 
مدارس را ایفا می کند که برای اولین بار در آموزش عالی کشور 

هفته ی آینده راه آندازی خواهد شد.
به گفته ی رییس دانشگاه یکی دیگر از برنامه های فرهنگی 
این دانشگاه راه اندازی اتاق فکر در آینده ی نزدیک است که 
استادان عالقه مند به مسائل فرهنگی می توانند دیدگاه های 

خود را در این اتاق به اشتراک بگذارند.
دکتر سبحان الهی در پایان، تغییر و داشتن نگرش سیستمی را از 
ملزومات اصلی توسعه ی دانشگاه و جامعه برشمرد و خاطرنشان 
کرد: بهتر است تمامی استادان در برنامه ها و سیاست های خود 
تغییر و نگرش سیستمی را به کار بگیرند چرا که با باورهای 
باید  همچنین  کرد.  حرکت  توسعه  سمت  به  نمی شود  سنتی 
بخشی نگری را کنار گذاشت و کل جامعه و دانشگاه را به عنوان 

یک سیستم کلی نگاه کرد.
. سخنرانی دکتر عارف

 در مراسم روز معلم در دانشگاه دکتر عارف نماینده مردم تهران 
گفت: بسیار خوشحالم که در این ایام عزیز در برجسته ترین، 
موثر ترین و با سابقه ترین موسسه ی آموزش عالی در خدمت 
همکاران عزیز هستم. صمیمانه تشکر می کنم از دعوتی که به 
عمل آمد و این افتخار نصیبم شده به ویژه از برادر عزیزم جناب 

آقای دکتر سبحان اللهی که سرمایه ی ارزشمندی برای آموزش 
عالی و کشورمان هستند.

 ایشان گفت: دانشگاه خوارزمی در آستانه ی صدمین سال تولد 
خود است و قطعاً الگویی برای توسعه ی آموزش عالی بوده و 
باید باشد. نقش و سهم این دانشگاه در تربیت معلم، نقش بی 

رقیبی بوده است.  
 دکتر عارف در رابطه با حماسه هفتم اسفندماه و نقش مردم 
علی رغم  و  هستند  نظام  پشتوانه  مردم  کرد:  اظهار  آن  در 
همه مشکالتی که با آن دست به گریبانند با حضور در پای 
صندوق های رای حماسه هفتم اسفند را رقم زدند و در دهم 
اردیبهشت نیز آن را تکمیل کردند و این حماسه پیروزی اخالق 

و عقالنیت است.
وی گفت: ما در برنامه خودمان با توجه به ضرورت هایی که برای 
کشور در نظر گرفته ایم و نیز با عنایت به حل و فصل مسائل 
پی ریزی  را  و عقالنیت  اخالق  بر  مبتنی  برنامه ای  منطقه ای، 
کرده ایم و با شعار آرامش و امید به میدان آمده ایم و قرار است 
که خدمت گذار مردم باشیم، اولویت های معیشتی آن ها را در نظر 

بگیریم و رونق اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مهم ترین 
اولویت مجلس دهم پیگیری رونق اقتصادی و بهبود وضعیت 
معیشت مردم است، اظهار کرد: می دانیم که وضعیت معیشت 
مردم مهم ترین موضوع است و خط فقر نیز در حال حاضر در 
سطح نگران کننده  قرار گرفته است و ما باید با توجه به تاکیدات 
رهبری بر اقتصاد مقاومتی به پیگیری رونق اقتصادی و بهبود 

وضعیت معیشتی مردم در مجلس بپردازیم.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  منتخب  نماینده 
بخش دیگری از صحبت های خود نقش دانشگاهیان در توسعه 
جامعه و عملیاتی کردن شعار سال را بسیار بی بدیل و کلیدی 
توصیف کرد و اظهار کرد: براساس یکی از بندهای سیاست های 
کلی علم و فناوری سهم اقتصاد دانش بنیان یعنی دانشگاه ها در 
تولید ناخالص ملی باید باالی 50 درصد باشد بنابراین دانشگاه ها 
و آموزش عالی نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده ای در رسیدن 
به اهداف سند چشم انداز که دستیابی به رشد حداکثری است 

دارند.
اینکه وضعیت بیکاری نگران کننده است، اظهار  بیان  با  وی 
کرد: ما اگر می خواهیم تورم را تک رقمی کنیم و جایگاه نخست 
کسب  اجتماعی  و  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در  را  منطقه 
کنیم به اجرایی کردن بندهای متعدد برنامه اقتصاد مقاومتی 
نیازمندیم و امیدوارم دانشگاهیان نیز در کنار دولت در این زمینه 



با همکاری و تعامل با سایر بخش ها بپردازند. وی با تاکید بر 
اینکه وابستگی دولت ها باید از نفت به علم تغییر کند گفت: 
متاسفانه هیچ وقت نتوانستیم وابستگی 100 ساله به نفت را 
رها کنیم و دولت ها همواره از آن به عنوان مرجع اصلی درآمد 
نگاه می کنند. امیدوارم کاهش قیمت نفت بتواند انگیزه تولیدات 
علمی و حرکت به سمت تولیدات علمی و کسب ثروت از آن 
را افزایش دهند که رسیدن به این توسعه تنها با توجه ویژه به 

اقتصاد دانش بنیان و نیروی انسانی امکان پذیر است.

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی یادآور 
برنامه  دو  ساله،   5 مدت  دراز  سیاست  سه  کلی  طور  به  شد: 
10 ساله و یک سند چشم انداز 20 ساله در کشور وجود دارد. 
اگر بخواهیم به اهدافمان در چشم انداز 20 ساله برسیم هیچ 
چاره ای جز توسعه صنعتی و توجه به اقتصاد دانش بنیان نداریم 
که کشورمان خوشبختانه در حال حاضر در این جهت قرار گرفته 
زمینه جدی تر  این  را در  برنامه های خود  اما الزم است  است 

دنبال کنیم.
 این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نامگذاری 
مقاومتی  اقتصاد  سال  عنوان  به  رهبری  سوی  از  امسال 
اظهار کرد: ما انتظار داریم امسال که از سوی رهبری به عنوان 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده شده است، دانشگاه ها 
بیشتر به این موضوع بپردازند و راهکارهای خودشان را در زمینه 
اجرایی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی ارائه کنند و در کنار دولت 
که در این زمینه ستادی را راه اندازی کرده است همکاری های 

الزم را داشته باشند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود 
آسیب های اجتماعی متعدد در ایران امروز اظهار کرد: متاسفانه 
امروز در جامعه مان با آسیب های اجتماعی فراوانی روبرو هستیم 
که تبدیل به بحران شده و به وضعیت نگران کننده ای رسیده 
است. ایشان ادامه داد: وضعیت اعتیاد و افزایش میزان طالق در 

کشور از جمله این موارد است که به نظر می رسد علت اصلی 
نگران کننده شدن این آمار ها به واسطه دورشدن ما از تزکیه 

است که در دین اسالم بار ها به آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: ما در مسائل اجتماعی با بحران های متفاوتی روبرو 
هستیم و از دانشگاهیان و معلمان انتظار می رود که در زمینه 
کاهش آن ها کوشش کنند اما این مهم زمانی اجرایی خواهد شد 
که معلمان و دانشگاهیان ما از منزلت اجتماعی بهتری برخوردار 
باشند که متاسفانه در حال حاضر چنین نیست. معلمی که در 
نیازهای اولیه و معیشتی خود درگیر مشکالت باشد نمی تواند 

خود را تزکیه کند و یا الگوی خوبی برای شاگردانش باشد.
پیگیری  خاطر  به  معلمان  با  برخورد  از  انتقاد  با  عارف  دکتر 
مطالبات صنفی شان اظهار کرد: معلمان باید مطالبات خود را 
بهتری  زمینه عملکرد  این  در  باید  نیز  پیگیری کنند و دولت 
داشته باشد. وقتی که با معلمان به خاطر مطالبات صنفیشان 
برخورد می کنیم یعنی این معلم هیچ جایگاهی ندارد و حقی هم 

ندارد تا بخواهد مطالبات صنفی اش را پیگیری کند.

به  تنها  نباید  پیشرفت علمی  زمینه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شاخص های کمی اکتفا کنیم اظهار کرد: ما در زمینه رشد علمی 
و در شاخص های کمی پیشرفت خوبی داشته ایم و حدود یک 
و نیم درصد از میزان تولید علم مکتوب در جهان را به خود 
توجه  به شاخص های کمی  نباید صرفا  اما  داده ایم  اختصاص 
کنیم چرا که در شاخص های کیفی دیگری چون فضای کسب 
و کار، شفافیت اقتصادی، رقابت پذیری صنعتی و شاخص های 
فناوری وضعیت مناسبی نداریم و باید بکوشیم این اوضاع را 

اصالح کنیم.
به  دولتمردان  و  مردم  همه  چشم  اینکه  بر  تاکید  با  ایشان 
بهبود  زمینه  در  باید  دانشگاه ها  کرد:  اظهار  دانشگاه هاست 
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پیشتاز باشند و 
به خصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی دغدغه بیشتری داشته و 
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میزگرد ها و نشست های تخصصی برگزار کنند.

دکتر عارف با بیان اینکه بودجه دولت تا شهریورماه در مجلس 
نگران  نباید  کسی  کرد:  اظهار  شد  خواهد  بررسی  و  تصویب 
بودجه دولت باشد چرا که مجلس تا شهریورماه بودجه را در 
یک فضای آرام و کار شناسی شده مورد بررسی قرار می دهد 
و عجله کردن در تصویب چنین برنامه ای به نتیجه خوشایندی 

نخواهد رسید.
وی ادامه داد: رویکرد کلی برنامه ششم توسعه مبارزه با فقر، 
ایجاد رونق اقتصادی و نیز مبارزه با آسیب های اجتماعی است 
که امیدواریم این موارد در برنامه های مجلس نیز مورد توجه و 

عنایت قرار گیرد.

وی روز معلم را فرصتی برای ارزیابی عملکرد نظام آموزشی 
برای  این فرصت  از  باید  و گفت:  و علمی کشور عنوان کرد 
بهره گیری نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی استفاده کنیم و 
نباید نظام آموزشی ما کمی گرایی را جایگزین کیفی گرایی کند.

به گفته عارف دو سند تعلیم و تربیت و سند تحول در نظام 
آموزش و پرورش کشور وجود دارد که باید به مرحله عملیاتی 
و اجرایی برسند و در این صورت است که می توانیم به اهداف 

خود در نظام آموزشی کشور دست یابیم.
این استاد دانشگاه تهران از رویکرد کمی گرایی در دانشگاه ها 
انتقاد کرد و گفت: اگرچه رشد کمی در دانشگاه ها بعد از انقالب 
قابل تقدیر بوده است که براساس آن ما توانستیم از 75 هزار 
دانشجو به 4 و نیم میلیون دانشجو برسیم. تحصیالت تکمیلی 
خود را توسعه دهیم و بتوانیم یک و نیم درصد از تولیدات علمی 
مکتوب دنیا را به دست آوریم اما باید دید که این رشد و پیشرفت 

چه کمکی به زندگی و توسعه جامعه کرده است.
دکتر عارف اضافه کرد: زمانی توسعه کمی می تواند به معیشت 
مردم کمک کند که تبدیل به ثروت شود و این امکان نیز تنها 
با تغییر نگاه دانشگاه ها، حرکت به سمت کیفی گرایی و رفتن به 

سمت دانشگاه های نسل سوم امکان پذیر است.
وی با تاکید بر اینکه ایران باید مرجعیت علمی جهان اسالم 
را کسب کند گفت: در حال حاضر کشور ما در حوزه فضای 
کسب و کار از بین 189 کشور رتبه 130 و در زمینه شفافیت 
رتبه باالی 140، رقابت پذیری صنعتی رتبه 67 و شاخص های 
جهانی نوآوری رتبه 120 را در بین 180 کشور به خود اختصاص 

داده است که این آمارها بسیار نگران کننده است.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی جای 
تزکیه و تربیت را در بین اساتید و دانشگاهیان خالی توصیف کرد 
و اظهار کرد: ما در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به تربیت و 
تزکیه نیازمند هستیم برای این کار باید منزلت اجتماعی معلمان 
افزایش یابد که این هدف تنها با رفع دغدغه های معیشتی و 
اقتصادی آن ها امکان پذیر است. ایشان در ادامه با بیان اینکه 
نیازمند آرامش و امید هستند  مردم جامعه ما بیش از گذشته 
گفت: نباید با برخی بداخالقی ها و قانون گریزی ها این آرامش 
مردم را از بین برد چرا که مردم در انتخابات اخیر مجلس راه و 
مسیر خودشان را مشخص کرده اند.  وی در پایان با بیان اینکه 
امیدواریم بتوانیم وظیفه خود را در قبال مردم به درستی انجام 
دهیم، اظهار کرد: ما به عنوان اساتید دانشگاهی و نیز چهره های 
سیاسی امیدواریم بتوانیم وظیفه خود را در برابر مردم کشورمان 

و نیز در برابر جهان اسالم به خوبی انجام دهیم.
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جشن انتظار و اقتدار میالد امام زمان )عج( و 
گرامیداشت سوم خرداد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، مراسم جشن انتظار و اقتدار میالد 
امام زمان)عج( و گرامیداشت سوم خرداد در روز شنبه 95/3/1 
ساعت 10 در سالن غدیر پردیس کرج با حضور دکتر سبحان 
اللهی رئیس دانشگاه، حضرت آیت اهلل علی اسالمی نماینده 
استاد  رهبری، سردار  در مجلس خبرگان  قزوین  استان  مردم 
حسینی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع( استان البرز، دکتر 
ایرانی معاون استاندار و فرمانده ویژه کرج و جمعی از مسئوالن 

استانی برگزار شد.
در ابتدا دکتر سبحان اللهی ضمن خوش آمد گویی به مهمانان 
و تبریک به مناسبت والدت با سعادت مهدی موعود )عج( و 
سالروز سوم خرداد فتح خرمشهر گفت: بحث انتظار، جدای از 
اعتقاد دینی ما نیست و روزی خواهد رسید که نوری در این 
جهان ظهور پیدا می کند و این جهان را غرق سعادت و رحمت 

می کند.
دکتر سبحان اللهی گفت: اتفاقات بد و ناهنجاری که در این 
دنیا می افتد، به دلیل مدیریت های غیر الهی و زیاده خواهی 
است. این مدیریت ها وقتی می تواند به طور اصولی باشد که 
ریشه الهی داشته باشد. وی افزود یادآوری روز های با شکوه 
دالوری های عزیزانمان در میدان جنگ را نباید از یادها برد، 
یاد آوری آن روز ها برای ما یک تکلیف است به خصوص برای 
نسل جدید که در آن دوران نبوده اند تا عزت این ایثار گری را 

به خاطر بیاورند و بتوانند ادامه دهنده راه آن عزیزان و دستاورد 
های شهیدان باشند. 

استان  مردم  نماینده  اسالمی  علی  اهلل  آیت  ادامه حضرت  در 
به  تاکستان  امام جمعه  و  رهبری  خبرگان  در مجلس  قزوین 
سخنرانی پرداخت و گفت: این عقیده که حجت در زمین فقط 
مختص شیعه نیست، بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت نیز آن 
را قبول دارند. وی اضافه کرد: امروز تفکر وهابیت به بن بست 
رسیده و همان طور که شاهد هستیم، این جریان به تخریب و 
گلوله روی آورده است که حرکتی دور از انسانیت و منطق است. 
آیت اهلل اسالمی گفت: همه ملل از فرق و ادیان مختلف، به یک 

مصلح و یک موعود معتقد هستند. 
عضو خبرگان رهبری افزود: امروز بسیاری از نظریه های علمی 
و اندیشه ها حتی در اروپا به این نتیجه رسیده اند که موعود، 
زمانی انسان را از ظلم و ستم می رهاند و عدالت را برقرار می 
کند. حجت بر روی زمین، موضوعی نیست که تنها یکهزارو 
400 سال پیش فقط اسالم به آن پرداخته باشد بلکه بسیاری از 
دانشمندان نظیر انیشتن نیز در این زمینه نظریه ارائه کرده اند. 

ایشان ادامه داد: مهدویت آنقدر مهم است که در سنت پیامبر 
اسالم)ص( به آن اشاره شده است. 

وی خاطرنشان کرد: امروز وهابیت اندیشه ندارد و نمی تواند 
الگو ارائه دهد، بنابراین به سراغ کشتار و خونریزی رفته است. 
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دومین همایش روز بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی روز یکشنبه 95/3/9 ساعت 14 تا 17 با حضور دکترسیدعباس 
عراقچی معاون وزیر امورخارجه، دکتر ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هماری های علمی و بین 
المللی وزارت علوم ، دکتر عباس صدری رئیس آیسسکو )سازمان علمی و آموزشی و فرهنگی کشور های اسالمی 
(، برخی از رایزنان فرهنگی کشورهای همسایه و مسئوالن،  جمع کثیری از استادان و کارکنان دانشگاه برگزار شد. 
از استادان و  المللی، همچنین تعدادی  انجام فعالیت های بین  در حاشیه ی این مراسم، دانشکده ی برتر در 
دانشجویان ایرانی و خارجی فعال و تاثیرگذار در عرصه های بین المللی و نیز دانشجویان دارای رتبه جهانی در 

عرصه های ورزشی، معرفی و تقدیر شدند.  
برگزاری نمایشگاه فعالیت های دانشجویان خارجی دانشگاه نیز بخشی از این همایش بود.

گفتنی است این همایش با همکاری انجمن علمی روابط بین الملل و انجمن ترویج علم در ایران برگزار شد.
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سخنرانی دکترعباس عراقچی

 در دومین همایش روز بین المللی شدن دانشگاه
در  خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی  سیدعباس  دکتر  آقای 
همایش دومین سال بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی گفت: 
مولفه های قدرتی که باعث موفقیت مذاکرات هسته ای شد 

متعدد است که می توان به چهار مولفه اصلی آن اشاره کرد.
دکتر عراقچی اولین مولفه را توانمندی های نظامی و دفاعی 
چنان  به  ایران  اسالمی  گفت: جمهوری  و  کرد  عنوان  کشور 
توانمندی دفاعی ای رسید که کسی جرات حمله به کشور را 

نداشت.

دکتر عراقچی گفت: توانمندی های دفاعی ما به ویژه موشک 
مولفه  دفاعی  توانمندی  بزرگترین  در حقیقت  ما  دفاعی  های 

قدرت ما بود که دشمنان را از حمله نظامی ناامید کرد.
وی در ادامه گفت: توانمندی مردم ایران برای مقاومت در برابر 
فشارهای اقتصادی و تحریم های اقتصادی دومین مولفه قدرت 
کشور بود که دشمنان ما را ناامید کرد که به وسیله تحریم ها 

بتوانند بر ایران فشار بیاورند.
و  داشت  سنگینی  های  هزینه  تحریم،  کرد:  خاطرنشان  وی 
فشارهای زیادی به مردم وارد کرد و هنوز هم وارد می کند 
ولی این فشارها نتوانست به مرحله ای برسد که ملت ایران را 
وادار به زانو زدن، کند. تحریم کنندگان به این نتیجه رسیدند 
که هرچقدر این موضوع را ادامه دهند مردم دست ها را باال 

نمی برند.
وی مولفه سوم قدرت را توانمندی های علمی و فناوری در عرصه 
هسته ای عنوان کرد و گفت: همانطور که اخیرا رهبری فرمودند 

این ها وقتی پشت میز مذاکره آمدند و امتیاز دادند که دیدند در 

عرصه عمل، یک سانتریفیوژ تبدیل به 19 

هزارتا شده است و غنی سازی 3.5 
درصد به 20 درصد رسیده است

 و تکنولوژی چرخه سوخت در ایران کامل شده است به طوری 
که دانشمندان ایرانی توانمندی استخراج اورانیوم طبیعی و طی 

مراحل غنی سازی و تبدیل به آن به میله سوخت را دارند.
ایشان افزود: این توانمندی علمی بود که باعث شد دستاوردهای 

مذاکرات به ثمر بنشیند.
رییس ستاد پیگیری برجام، توانمندی دیپلماتیک را چهارمین 
مولفه قدرت عنوان کرد و اظهار داشت: قدرت دیپلماسی کشور 
می تواند سایر مولفه های قدرت را در عرصه بین الملل نقد 
کرده و تبدیل به منافع ملی کند و اگر دیپلماسی مقتدر و ماهری 
وجود نداشته باشد شما نمی توانید سایر مولفه های قدرت را به 

منافع ملی تبدیل کنید.
وی یادآور شد: ما این توانایی ها را در کشور داشتیم و توانستیم 
توانمندی ها را تبدیل به دستاورد کنیم که نشان دهنده اقتدار 
دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران است که توانست مذاکرات 

را به سرانجام برساند.
وی یکی دیگر از توانمندی های هر کشوری را توانمندی بین 
المللی شدن عنوان کرد و اظهار داشت: اگر دانشگاه ها هرچقدر 
در عرصه علم پیشرفت کنند ولی نتوانند آن را بین المللی کنند 
و با سایر دانشگاه ها تعامل سازنده برقرار کنند چنین توانمندی 

هایی ابتر می ماند.
دکتر عراقچی ادامه داد: ما در توانمندی های علمی همچون نانو 
و سلول های بنیادین پیشرفت کردیم اما اگر این توانمندی ها 
نتواند در قالب بین المللی قرار بگیرند دانشگاه ها نمی توانند از 

مرحله ای فراتر روند.
وی با بیان اینکه برجام موانع همکاری های بین المللی علمی 
را برداشته است اظهار داشت: موانعی که در قالب برنامه های 
شورای امنیت به کشورها تاکید می کرد درخصوص دانشجویان 

ایرانی هوشیاری داشته باشند، رفع شده است.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه خاطرنشان کرد: 
به درهای بسته خوردند؛ در  این طریق  از  زیادی  دانشجویان 
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به  گویی  آمد  خوش  ضمن  اللهی  سبحان  محمدعلی  دکتر 
حاضران در باره ی تاریخ جریان ارتباط علمی در کشور اظهار 
داشت: ما وارث مراکز علمی بزرگی مثل دانشگاه جندی شاپور 
هستیم که روابط بین الملل را در بحث علمی دنبال می کردند 
و سیاستی که در این مراکز برای جذب هیأت علمی بوده است 

برای همه ما روشن است.
وی با تاکید بر اینکه آموزه های دینی به ما گفته است که علم 
هر جا باشد برای جستجوی آن تالش کنیم افزود: علم مرز 
جغرافیایی نمی شناسد. در چشم انداز کشور ما هم برای توسعه 
ی علم و تعامل با جهان، دستورهایی آمده است هم چنین در 

برنامه توسعه پنجم و ششم کشور نیز این موضوع ادامه دارد.
ایشان ادامه داد: پیامد این ارتباطات روشن است و همین طور 
دولت و آموزش عالی هم سیاست هایشان برای تقویت ارتباطات 
بین الملل است هر بخش نامه ای که از طرف وزارتخانه علم 
و تحقیقات می آید بخشی از آن تقویت ارتباطات بین المللی 

است.
دکتر سبحان اللهی تصریح کرد: رشد تعداد کرسی های بین 
ایران، رشد همایش ها و شرکت های  افزایش سهم  المللی، 

حالی که خیلی از این ها به بحث هسته ای مرتبط نبودند.
و  شده  لغو  کامل  طور  به  بندها  این  کرد:  تصریح  عراقچی 
قطعنامه جدید هیچ اشاره ای به ممانعت از حضور دانشجویان 

ایرانی ندارد.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه یادآور شد: یکی 
از مواردی که نمایندگان 1+5 تا آخر مقاومت می کردند، تحریم 
دانشجویی بود و آن ها تا آخرین لحظه این مساله را در قطعنامه 
نگه داشته بودند و می گفتند تحریم دانشجویی هم باید 8 تا 10 

سال دیگر برداشته شود.
دکتر عراقچی تصریح کرد: برجام و قطعنامه جدید هیچ مانعی 
در راه همکاری های علمی ما ایجاد نکرده است؛ با این حال، 
این به آن معنی نیست که همکاری بین المللی شروع می شود؛ 

ما باید کارها را شروع کنیم.

این  تا  شود  انجام  باید  مفصلی  مذاکرات  اینکه  بیان  با  وی 
مذاکرات در نهایت به قرارداد بیانجامد، اظهار داشت: در عرصه 
همکاری های علمی باید رفت و آمد داشت. دیپلماسی احتیاج 
به صبر و تالش بسیار زیاد دارد و آنقدر باید به در بسته خورد 
تا باالخره درها باز شوند و وقتی یکی از درها باز شود، درهای 

دیگر هم باز می شوند.
ایشان یادآور شد: باید به مراکز مختلف رفت و آمد داشت تا 
باالخره اعتماد متقابل شکل بگیرد و روابط و تعامالت ایجاد 
به  که  اطمینانی  و  برجام  از  در فضای پس  امیدواریم  و  شود 
تدریج ایجاد می شود و با توجه به توانمندی های علمی شاهد 
گسترش همکاری های بین المللی علمی باشیم. در این زمینه 
دانشگاه ها باید نقش اصلی را ایفا کنند و نباید معطل وزارت 
علوم باشند. راه ها باز شده اند و آن ها باید بقیه راه را خود طی 

کنند.
متبوع  وزارتخانه  پایانآمادگی  در  عراقچی  دکتر 
خود را برای کمک به مراکز علمی و تامین 

. سخنرانی دکتر سبحان اللهی 

داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  مراکز  این  نیازهای 
در  از جمله بحث های جدی است که هم  تکنولوژی  انتقال 
مأموریت  عنوان  به  هم  و  است  مهم  مقاومتی  اقتصاد  بحث 

سفارتخانه های جمهوری اسالمی تعریف شده است.
مسئولیت این امر با معاونت حقوقی و بین المللی وزارت امور 
خارجه است و اداره ای تحت عنوان همکاری های علمی بین 
المللی وظیفه کمک به جامعه علمی برای همکاری های بین 

المللی را دارد.
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دانشگاه  شدن  المللی  بین  برنامه  مهم  موارد  از  بنیان  دانش 
هاست و از زمانی که در این مسئولیت خدمت می کنم، توسعه 
ی برنامه های بین المللی دانشگاه در اولویت قرار گرفته است. 
هم چنین این توسعه در سند راهبردی دانشگاه با دوازده هدف 

مد نظر ماست.
وی با اعالم این خبر که در هر معاونت دانشگاه یک کارشناس 
بین الملل قرار گرفته، اضافه کرد: نقشه ی راه بین المللی شدن 
دانشگاه خوارزمی تدوین شده که در این نقشه راه تمام فعالیت 

هایی که باید انجام گیرد تعیین شده است.
ما با جدیت تمام به دنبال توسعه ی فعالیت های بین المللی 
هستیم و می خواهیم مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان 

خارجی را راه اندازی کنیم.

دکتر سبحان اللهی تصریح کرد: رشد تعداد کرسی های بین 
ایران، رشد همایش ها و شرکت های  افزایش سهم  المللی، 
دانشگاه  شدن  المللی  بین  برنامه  مهم  موارد  از  بنیان  دانش 
هاست و از زمانی که در این مسئولیت خدمت می کنم، توسعه 
ی برنامه های بین المللی دانشگاه در اولویت قرار گرفته است. 
هم چنین این توسعه در سند راهبردی دانشگاه با دوازده هدف 

مد نظر ماست.
وی با اعالم این خبر که در هر معاونت دانشگاه یک کارشناس 
بین الملل قرار گرفته، اضافه کرد: نقشه ی راه بین المللی شدن 
دانشگاه خوارزمی تدوین شده که در این نقشه راه تمام فعالیت 

هایی که باید انجام گیرد تعیین شده است.

 . سخنرانی دکتر ساالر آملی

دکتر ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
دومین همایش روز بین المللی شدن دانشگاه گفت: این متفکران 
معتقدند علم و تکنولوژی با توسعه جهانی توانسته است تعصبات 

را از بین برده و نیازها و ابزارهای یکسان ایجاد کند.
وی در ادامه اظهار کرد: علم و تکنولوژی به دلیل اینکه خود 
جهانی است و هیچگاه در مرزها اسیر نمی ماند، مشکالت و 
ایجاد کرده  برای کشورها  را  موانع و موفقیت های مشترکی 

است.
وی افزود: اگر کشوری موفق شود منطقه موفق خواهد شد و بر 
عکس اگر کشوری ناموفق باشد منطقه نیز ناموفق خواهد بود.

ایشان با بیان اینکه در حال حاضر در کنار ساختارهای داخلی 
کشورها، ساختارهای جهانی نیز تعریف شده است گفت: هم 
اکنون بسیاری از قوانین داخلی کشورها مانند قوانین مبارزه با 
پولشویی، مبارزه با تروریسم و یا چارچوب های مربوط به انرژی 

هسته ای تابع قوانین مشترک بین المللی است.
در ادامه تاکید کرد: هم اکنون ما در مسیری قرار گرفته ایم که 
جهانی شدن در تمام عرصه ها در حال پیشرفت و غیر قابل 

بازگشت است.
وی اهمیت بستر و سرمایه الزم برای جهانی شدن را مورد اشاره 
نیازمند سرمایه هایی همچون  قرار داد و گفت: جهانی شدن 
امنیتی، اجتماعی، فیزیکی و مالی و همچنین سرمایه علمی و 

فناوری است.
وی با تاکید بر این که کشوری که در مسیر جهانی شدن قرار 

نگیرد به طور حتم ورزیده نخواهد شد، تاکید کرد:
یک  ها  دانشگاه  شدن  المللی  بین 

قدرت نرم برای کشور است.
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: این که ما از 
قدرت اقتصادی ژاپن یا از کیفیت محصوالت آلمانی تعریف می 
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ایران  در  آیسکو  ای  منطقه  دفتر  رئیس  عباس صدری  دکتر 
ورود  گفت:  دانشگاه  بین المللی شدن  روز  همایش  دومین  در 
ضروری  الملل  بین  عرصه  در  ها  حوزه  تمامی  به  دانشگاه ها 

نیست.
در عرصه ی  دانشگاه های کشورمان  جایگاه  اگر  افزود:  وی 
مدیریت دانش تعریف شود، ورودمان در عرصه ی بین الملل 

بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو در ایران با تاکید براینکه، ورود 
دانشگاه ها به عرصه بین الملل نیازمند تدوین مبانی نظری و 
دکترین است، تعریف مزیت های نسبی دانشگاه ها برای ورود 

به عرصه بین الملل را مورد تاکید قرار داد.
شدن  بین المللی  جهت  در  گام  نخستین  اینکه،  بیان  با  وی 

دانشگاه ها مستندسازی است.
دکتر صدری پرداختن به بحث های بین رشته ای را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: ما باید در عرصه ی بین الملل، دانشگا ه های 

همگن خود را برای تعامل شناسایی کنیم.
دکتر صدری در ادامه با اشاره به تجربیات کاری خود در دفتر 
آیسسکو در طول سال های گذشته گفت: بین المللی سازی 
است،  نظری  چارچوب  یک  تعریف  نیازمند  ما  آموزشی  نظام 
ضمن اینکه تقویت مبانی انقالبی، اسالمی، ایرانی و همچنین 

پرداختن به مشترکات انسانی در این عرصه موثر است.

سخنرانی دکتر عباس صدری
کنیم به دلیل همان قدرت نرم آن هاست.

وی همچنین گفت: در مقایسه با نظام هایی که در داخل کشور 
است نظام علمی و فناوری بسته ترین نظام در سطح آموزش 
عالی است که صدمات زیادی از جمله فرار مغزها و همچنین 

افزایش هزینه تحقیقات را بدنبال داشته است.
این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر این که بین المللی شدن 
دانشگاه ها بخش غیرقابل تفکیک جهانی شدن و یک واقعیت 
در عصر دانش جدید است، گفت: بین المللی شدن دانشگاه ها 
در حال حاضر در راس سیاست های آموزشی عالی کشور قرار 

گرفته است.
ما  نقشه راه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  آملی  ساالر  دکتر 
تعریف  برای جهانی شدن دانشگاه ها 
شده است گفت:طبق این نقشه کشورهای حوزه نفوذ نیز 

مشخص شده است.
وی همچنین با اشاره به این که، برنامه های دانشگاه خوارزمی 
در بحث بین المللی شدن به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و 
فناروی رسیده است گفت: قصد ما ایجاد مراکز زبان غیر فارسی 
برای دانشجویان غیر فارسی در دانشگاه است که به طورحتم در 
مسیر جهانی و بین المللی شدن دانشگاه ها بسیار راهگشا است.
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سخنرانی دکتر کریمی
مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

دکتر غالمرضا کریمی مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به مهمانان از جمله مدیران، استادان، 
و دانشجویان دانشگاه، گزارشی از وضعیت بین المللی شدن دانشگاه و برخی از شاخص های بین المللی شدن دانشگاه خوارزمی 

عنوان کرد.
ایشان اظهار داشت: بیش از دو دهه است که بحث بین المللی شدن به عنوان یک اصل ثابت توسط نظام های آموزش عالی و 

دانشگاه ها به صورت ضرورت اساسی مطرح شده و به نوعی به عنوان یک واقعیت در عصر دانش جدید است.
واقعیت این است که درک عمیق بین المللی شدن به بهبود کیفیت آموزش عالی منجر می شود و شاید یکی از سیاست هایی که 
کاماًل منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است، همین بحث بین المللی شدن دانشگاه هاست که منجر به تولید ثروت و افزایش 

سود مالی برای کشور خواهد شد.
مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه گفت: از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، یکی از اولویت های اصلی 
این دولت، بحث بین المللی شدن نظام آموزش عالی و بین المللی شدن دانشگاه ها بوده که به نوعی اعتقاد ما بر این است که 
مهم ترین حوزه ی اقتدار آفرینی برای نظام جمهوری اسالمی، حوزه علم است و ما می توانیم بحث ترویج مفاهیم و ارزش های 
بنیادی در محیط بین المللی را پیگیری کنیم. بنابراین بین المللی شدن در راس سیاست آموزش عالی قرار گرفته که البته نیاز به 

زیر ساخت ها و چهارچوب الزم است که اکثر دانشگاه های مهم به دنبال تأمین این زیرساخت ها برای پیشبرد کار هستند.
ایشان در پایان افزود: معیارهای متعددی برای موفقیت دانشگاه ها در بحث بین المللی شدن وجود دارد از جمله نهادینه کردن چشم 
انداز بین المللی شدن به عنوان یکی از اهداف راهبردی دانشگاه، تاکید بر دیپلماسی علمی و فناوری، درک مشترک از اهداف بین 
المللی شدن بین اعضای هیأت علمی است که انتظار داریم اعضای هیأت علمی به عنوان  اولویتی جدی به بحث بین المللی شدن 

دانشگاه توجه کنند و از این به بعد یکی از معیار های سنجش استادان، شاخص های مربوط به بین المللی شدن است.
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دانشکده، استادان و دانشجویان برتر در عرصه ی 
فعالیت های علمی بین المللی

در برنامه ی روز بین الملل، از دانشکده، استادان و دانشجویان برتر در عرصه ی فعالیت های علمی بین المللی قدردانی؛ و به 
آنان لوح تقدیر و هدایایی تقدیم شد.

**************************************
دانشکدۀ برتر دانشکدۀ علوم زمین
o انجام 14 پروژه مشترک خارجی

o کسب یک جایزه و گرنت بین المللی
o انتشار 35 مقاله ISI مشترک با اساتید خارجی

o امضای3 تفاهم نامه آموزشی ـ پژوهشی با دانشگاه های ایتالیا
o برگزاری 9 کارگاه آموزشی به زبان انگلیسی

o ارائه 18 مقاله در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور
o انجام 2 فرصت مطالعاتی توسط اساتید این دانشکده

o انتخاب 3 مشاور خارجی برای پایان نامه های این دانشکده استادان
************************

o  دکتر محمدرضا بهرنگی از دانشکدۀ مدیریت
o  دکتر رسول رسولی پور از دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی

o  دکتر بهادر باقری از دانشکده ادبیات و زبان ها
o  دکتر ابوالفضل میرزا زاده از دانشکدۀ فنی و مهندسی

o  دکتر شهر بانو عریان از دانشکدۀ علوم زیستی دانشجویان
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دانشجوی برتر خانم آذین شریفی کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم مالی
o   ارائه 9 مقاله در کنفرانس ها و همایش های بین الملل

o  چاپ 5 مقاله در نشریات معتبر بین الملل
 

دانشجوی برترآقای احسان کوشکی دانش آموختۀ دکتری دانشکده فیزیک
o  25 مقاله در مجالت معتبر بین الملل

o  14 مقاله ارائه در همایش های بین الملل خارج از کشور
o  انتشار یک کتاب به انگلیسی

o  عضو بنیاد نخبگان استان البرز
 

دانشجوی برترخانم رویا پشم فروش  دکتری دانشکده ادبیات و زبان ها
o  ارائه13 مقاله در کنفرانس های بین المللی

o  چاپ 8 مقاله علمی پژوهشی و
o  در حال گذراندن فرصت مطالعاتی

 
o  معصومه قنبری دانشجوی برتر غیر ایرانی در مقطع کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

o  نرجس بربری دانشجوی برتر غیرایرانی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبان ها
o  خداداد  اسماعیلی دانشجوی برتر غیر ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 
دانشجویان ورزشکار:

o  علیرضا  خجسته ورزشکار راه یافته به المپیک 2016  - کسب مدال نقره آسیا در رشته جودو
o  هانیه اخالقی کسب مدال برنز ارتش های جهان و کسب مدال نقره جام باشگاه های آسیا

o  مهدی مرشدی کسب مدال برنز مسابقات کیک بوکسینگ 2015 هندوستان
o  حمید امینی نایب قهرمان و دارنده مدال نقره و برنز مسابقات قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ

o  محمد احمدی نایب قهرمان و دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا در رشته تیراندازی 
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برگزاری بزرگداشت یاد و خاطره 
ملکوتی حضرت امام خمینی )ره(

ویژه برنامه بیست و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی 
)رحمت اهلل( چهارشنبه 95/3/12 ساعت 10 تا 12 با حضور جمعی 
از مسئوالن و کارکنان دانشگاه در سالن غدیر دانشکده ادبیات 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، حجت االاسالم ابراهیم زاده مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: در طول 
قبل  و  اند  بوده  علما  مطیع  ایران  مردم  اسالم  از  پس  تاریخ 
دینی  مراجع  به  مردم  اعتقاد  و  بوده  انقالب هم همینگونه  از 
خود خیلی محکم است مخصوصاً بعد از اسالم مردم در مبارزه 
ایجاد کردندکه لرزه در  انقالبی  اند و  با استکبار قدم برداشته 
بود  الهی  و  دینی  نعمت  اسالمی یک  انقالب  انداخت.  جهان 
و این انقالب سر تاسر جهان را فراگرفت. رهبری این نهضت 
و انقالب بر عهده کسی  بود که شخصیت او در فقه اسالم 
تشکیل یافته بود. امام خمینی )رحمت اهلل(  فقیهی فرزانه، مفسری 
بینا، سیاستمداری دانا بود که مدیریتی به جهان ارائه کرد که 

دیگران مبهوت ماندند.
نترس  و  اهلل( شخصیتی شجاع  )رحمت  امام خمینی  افزود:  وی 
داشت و از هیچ قدرت زمینی هراسی به دل راه نمی داد. امام 
ارائه  الگوی جهانی  رفتار خودشان  این  با  اهلل(   )رحمت  خمینی 
هم  و  داشت  دین  شود  می  هم  که  کرد  ثابت  ایشان  دادند. 
سیاست را اداره کرد. امام این گفته »جدایی دین و سیاست« را 

مورد بطالن قرار داد. 
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم زاده گفت: تواضع و عدالت 
در رفتار امام راحل به عنوان یک مرجع زبان زد خاص و عام 

است. خط امام خمینی )رحمت اهلل( ، نقشه راه انقالب اسالمی 
است. ایشان اشاره داشت: در واقع راه امام خمینی )رحمت اهلل(  
همان مطالبی است که خودشان بیان کرده اند. بهترین راه برای 
دسترسی به اندیشه های انقالبی، مذهبی، فرهنگی معمار کبیر 

انقالب؛  صحیفه امام و صحیفه نور کالم امام است.
مسئول نهاد مقام معظم رهبری اظهار داشت: امیدواریم پرچم 
زمان  امام  دستان  به  انقالب  رهبر  توسط  اسالمی  نظام  این 
تحویل داده شود. اولین پیامی که امام بیان و به ما منتقل کردند 
استقالل و آزادی، خدا محوری، رهایی بی قید و شرط از استکبار 

جهانی و خود باوری است که بگوییم »ما می توانیم«. 
ایشان تصریح کرد: امام فرمودند »اگر ملت این باور را داشته 
باور  این  بایستیم  بزرگ  قدرت  برابر  در  توانیم  می  که  باشند 
تحقق می یابد«. امام خمینی )رحمت اهلل(  فرمودند: دین سیاست 
است و در آن سیاست به وضوح دیده می شود. عدالت یکی از 

واژه هایی بود که امام به آن توجه خاص داشتند. 
 حجت االاسالم ابراهیم زاده گفت : امام به ما عّزت داد و اعتقاد 

داشتند که قرآن الگوی ماست. 
با  رابطه  در  اهلل(  امام خمینی)رحمت  اعتقاد  افزود:  پایان  در  وی 
سیاست خارجی اینگونه بود: ارتباط با تمام کشور ها تا جایی که 
کافر بر مسلمین حاکمیت نداشته باشد. امیدواریم آرمان های 
امام خمینی )رحمت اهلل(، راه امام  و کالم امام مبنای راه ما قرار 

گیرد.  
در پایان مراسم مرثیه سرایی و عزاداری در وصف معمار کبیر 

انقالب صورت گرفت.
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انتصاب

آقای دکتر سید حسین سراج زاده ........................... عضو شورای پژوهشی دانشگاه
خانم دکتر افسانه کامران .......................................... عضو شورای سیاستگذاری مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه

آقای دکتر فرامرز کنجوری ...................................... مسئول کانون دانش آموختگان دانشگاه
آقای دکتر خسرو منطقی ......................................... سرپرست گروه ریاضیات مالی

آقای دکتر علی کاتبی ....................................................... مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه
آقای دکتر سیاب ممی پور ......................................... معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد

آقای دکتر سعید ضرغامی ............................................ مدیر پژوهشی دانشگاه
آقای دکتر محمد شادروی منش .................................. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر سید حسین سراج زاده ................................. مدیر گروه جامعه شناسی
آقای دکتر محمد ولی مدرس .................................... مدیر گروه روابط بین الملل 

آقای دکتر سید هدایت اهلل جلیلی ........................... مدیر گروه علوم قرآن و حدیث
آقای دکتر سید عدنان اشکوری ................................. مدیرگروه زبان و ادبیات عرب

آقای دکتر یزدان منصوریان ....................................... سرپرست گروه علم اطالعات و دانش شناسی
آقای دکتر حمیدرضا ایزدبخش ................................... مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه

آقای دکتر جهانبخش دانشیان ...................................... مسئول راه اندازی مرکز پژوهشی نفت
آقای دکتر امیر وطنی ..................................................... مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی پردیس بین الملل

آقای دکتر سید عدنان اشکوری ....................................... مدیرگروه زبان و ادبیات عرب پردیس بین الملل
آقای دکتر یزدان منصوریان ....................................... مدیر گروه علم اطالعات و دانش شناسی پردیس بین الملل

آقای دکتر محمد شادروی منش .................................. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی پردیس بین الملل
آقای دکتر مرتضی فتحی زاده ...................................... عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه
آقای دکتر محمدحسین عبداللهی ................................ عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه
آقای دکتر رسول رسولی پور ....................................... عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه
آقای دکتر میرمحسن پدرام ....................................... عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه
آقای دکتر ناصرقلی سارلی ......................................... عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه
آقای دکتر محمد نبیونی .............................................. عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه
آقای دکتر سید حسین سراج زاده ................................ عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه
خانم دکتر شهربانو عریان .......................................... عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه

ابقاء
آقای دکتر مهدی زمانیان ......................................................................... در سمت مدیریت گروه مهندسی مکانیک
حجت االسالم و المسلیمن دکتر سید شهاب الدین حسینی .................... در سمت مدیریت گروه معارف اسالمی

آقای دکتر محمدجواد رضایی ................................................................... در سمت مدیریت گروه فلسفه 
آقای دکتر محمدحسن رازنهان ................................................................ در سمت مدیریت گروه تاریخ

آقای دکترکامران احمدگلی ...................................................................... در سمت مدیریت گروه زبان های خارجی

تقدیر و تشکر
آقای دکتر بیژن زارع .......................................................... در دوران تصدی مدیریت گروه علوم اجتماعی
آقای دکتر حامد صدقی ........................................................ در دوران تصدی مدیریت گروه ادبیات عرب

آقای دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی ................................ در دوران تصدی مدیریت گروه علم اطالعات و دانش شناسی
آقای مهندس مهدی علی پور ............................................. دردوران تصدی مدیریت دفتر فنی دانشگاه



نشریه خبری سیمای خوارزمی - بهار1395 16

انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه

دکتر سبحان اللهی، رییس دانشگاه در احکام جداگانه ای، اعضای شورای سیاستگذاری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه را 
بدین شرح منصوب کرد:

 آقای دکترسیدحسین سراج زاده
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات وعلوم اجتماعی

آقای دکترصالح شریف تهرانی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی مهندسی

آقای خسرو پیری 
مدیرکل سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکترعطا شاکری 
عضو هیأت علمی دانشکده زمین شناسی

آقای دکترعزیزاهلل معماریانی
عضو هیأت علمی دانشکده امور مالی

آقای مهندس محمد رضا قاهری بدر
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شهرکت های صنعتی استان تهران

آقای دکتر محمد نبیونی
رئیس مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه

متن حکم:
با سالم و احترام

 با توجه به تأسیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه و لزوم توسعه ی همه جانبه ی آن، با عنایت به سـوابق و تجارب علمی، 
اجرایی و آموزشي، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه منصوب 

مي شوید.
امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از تجارب خویش در انجام وظایف محول در این بخش مهم دانشگاه موفق و 

مؤید باشید.

دکتر محمدعلی سبحان اللهی
رئیس دانشگاه
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ارتقای اعضای محترم هیأت علمی

نام استادان                          مرتبه                       دانشکده
استادی                         فیزیک دکتر محمد اسمعیل عظیم عراقی    
دکتر فرخ قهرمانی نژاد                      استادی                         فیزیک

دکتر زهرا دیانتی دیلمی                      دانشیاری                        علوم مالی
دکتر محمد محمدی                      دانشیاری                        فنی و مهندسی

دکتر نجف آقایی                                 دانشیاری                       تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشیاری                        مدیریت دکتر حسن رنگریز                      

دکتر قدیر نصری                                 دانشیاری                       حقوق و علوم سیاسی
دکتر علیرضا ارشدی خمسه            دانشیاری                       فنی و مهندسی

دکتر مرتضی فتحی زاده                       دانشیاری                      ادبیات و علوم انسانی
دکتر مرتضی منطقی                       استادی                        روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر فرزانه نجفی                          دانشیاری             علوم زیستی
دکتر اعظم سلیمی                       دانشیاری                     علوم زیستی

دکتر وانیک قلی پور                       دانشیاری                      شیمی
دکتر محمدرضا سهیلی                       استادیاری                     فنی و مهندسی

دکتر مهدی عباسی سرمدی            دانشیاری                      حقوق و علوم سیاسی
دکتر کیانوش زهراکار                            دانشیاری                     روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر علی حسن بیگی                            دانشیاری                      فیزیک   
دکتر نجفعلی غالمی                              استادیار                        دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 
دکتر قدرت اهلل قربانی                            دانشیاری                      دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 

دکتر صغری فالحتی                             دانشیاری                       ادبیات و زبان 
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برگزاری اولین همایش دانشجویی
 آلودگی زیست محیطی

به گزارش روابط عمومی، اولین همایش دانشجویی آلودگی زیست محیطی توسط کارگروه محیط زیست و اتاق فکر استان البرز با 
همکاری انجمن های علوم زیستی به منظور جلب توجه دانشجویان به مسائل مهم زیست محیطی و افزایش انگیزه، روز دوشنبه 
95/2/27 ساعت 8:30 تا 11:30 با حضور دکتر شهربانو عریان رئیس دانشکدۀ علوم زیستی، استادان و دانشجویان در سالن شهدای 

دانشگاه پردیس کرج برگزار شد.
در این همایش، دکتر عریان رئیس دانشکدۀ علوم زیستی، ضمن خیرمقدم به حاضران و اظهار خرسندی از فعالیت دانشجویان 
پرتالش و با انگیزۀ این دانشکده گفت: امروزه یکی از مباحث مهم محیط زیست، تأمل بیشتر پیرامون آلودگی های زیست محیطی 
و نگرش »عشق به محیط زیست« است. وی افزود: در بسیاری از موارد انسان ها با استفادۀ بی مهابا از محیط 
زیست باعث ایجاد آلودگی های فراوان و تخریب های جبران ناپذیر شده اند؛ در نتیجه الزم است گام هایی جهت حفظ و نگهداری 
محیط زیست برداشته شود. دکتر عریان در پایان گفت: امیدواریم با توجه به سیستم مدیریت دانشگاه و اهمیت ارتباط دانشگاه و 

صنعت، اقدامات عملی و کاربردی صورت گیرد.
شایان ذکر است از 32 مقالۀ پذیرش شده، 8 مقاله به صورت سخنرانی در همایش ارائه شد. دبیر علمی این همایش آقای دکتر 

رامین عزتی و دبیر اجرایی، آقای دکتر محمدعلی زاهد بود.
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برگزاری « همایش و نمایشگاه

........................................................ چالش های زیست محیطی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به مناسبت روز جهانی محیط زیست، »همایش و نمایشگاه 
چالش های زیست محیطی با رویکرد سالمت آب« با حضور دکتر حسین محمدی مدیرکل 
تبلیغات  سازمان  مدیرکل  مسعودی  المسلمین  و  السالم  البرز، حجت  استان  زیست  محیط 
مدرس،  تربیت  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  مایوان  زارع  حسن  دکتر  البرز،  استان  اسالمی 
مهندس صالحی عضو هیأت مدیرۀ سازمان آب و فاضالب استان البرز، استادان و مسئوالن 
دانشکدۀ علوم زیستی روز دوشنبه 10 خرداد  ساعت  8:30 تا 16 در سالن شمارۀ 7 دانشکدۀ 

علوم زیستی پردیس کرج برگزار شد.
در ابتدای مراسم، خانم دکتر شهربانو عریان رئیس دانشکدۀ علوم زیستی ضمن خوشامدگویی 
به حاضران، از برگزاری همایش حاضر ابراز خرسندی نمود و توجه ویژه به مسئله »آب و 

سالمت آب« را خواستار شد. 
در ادامه دکتر حسین محمدی مدیرکل محیط زیست استان البرز، ضمن بیان پیشینۀ منابع آب 
در دوران گذشتۀ ایران گفت: امروز بیش از 70 درصد منابع آب استان صرف کشاورزی می شود. 
وی افزود: افت کمیت، کیفیت و آلودگی آب حائز تأمل است چرا که رفتار، برخورد و فرهنگ 
ما در طبیعت، مشکالت فراوانی را به دنبال داشته است. مدیرکل محیط زیست استان البرز 
در ادامه تبیین نمود:  پتانسیل آبی ما در جهان، یک سوم و میانگین تبخیر 3 برابر است؛ بدین 
صورت ما 18 برابر متوسط جهانی مصرف آب داریم. دکتر محمدی گفت: بی توجهی به توان 
طبیعی سرزمین، مسبب زیان های جبران ناپذیر می شود. وی در پایان افزود: با بررسی ظرفیت 
و پتانسیل سنجی باید اولویت در توسعۀ هر منطقه مشخص شود. آمایش سرزمین و توجه به 

منابع اکولوژیک، گام مؤثری 
محسوب  البرز  استان  برای 
با  اکنون  هم  و  شود  می 
همکاری مسئوالن در مرحلۀ 

نهایی است.
المسلمین  حجت االسالم و 
سازمان  مدیرکل  مسعودی 
تبلیغات اسالمی استان البرز 
 19 کریم  قرآن  در  گفت: 
تکرار  »ماء«  کلمه  مرتبه 
شده است و این نشان دهندۀ 
اهمیت این مایۀ حیاتی است. 
در واقع حیات همۀ موجودات 
مستقیم  بستگی  »آب«  به 
منشاء  و  زندگی  و  دارد 
بشریت  تحرک  و  حیات 
حدیثی  ذکر  با  ایشان  است. 
)علیه  سجاد  امام  حضرت  از 
سازی  سالم  افزود:  السالم(  
توسعه  عین  زیست،  محیط 
استفادۀ  صورت  در  است. 
موجود  فضاهای  از  درست 
و بهره مندی صحیح از آن، 
افتاد.  می  اتفاق  هم  توسعه 
زیست،  محیط  بودن  سالم 
جسمی  و  روحی  برکات 
باید  همواره  و  دارد  فراوانی 
فرهنگ مصرف صحیح آب 

را مد نظر داشته باشیم.
آقای  همایش،  ادامۀ  در 
عضو  صالحی  مهندس 
آب  شرکت  مدیرۀ  هیأت 
به  البرز  استان  فاضالب  و 
گفت:  و  پرداخت  سخنرانی 
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استان  تجدیدشوندۀ  آب  سرانۀ 
البرز در مرز بحران قرار دارد. ورود 
حفر  رویه،  بی  برداشت  فاضالب، 
غیرمجاز،  های  چاه  حد  از  بیش 
کرج،  شهر  به  رویه  بی  مهاجرت 
افت شدید آبخوان ها و سفره های 
زیرزمینی مسئله ای است که مرگ 
سیستم طبیعی رودخانه ها را اجتناب 
افزود: منابع  ناپذیر کرده است. وی 
طبیعی  صورت  دو  به  آب  آالیندۀ 
و  شهری  )فاضالب  ساز  انسان  و 
روستایی، پسماندهای صنعتی، مواد 
اسیدی،  باران های  زائد کشاورزی، 
مواد شوینده، حشره کش ها، علف 
 )  ... و  نفتی  مواد  نفوذ  ها،  کش 
بخش  در  ایشان  شود.  می  تقسیم 
پایانی سخنان خود، به برخی از راه 
های مقابله با آلودگی محیط زیست 
به این شرح اشاره کرد: اجرا و توسعۀ 
شبکه های جمع آوری فاضالب در 
کردن  محدود  روستاها،  و  شهرها 
استفاده از کودهای شیمایی و آفت 
کش و علف کش ها، جلوگیری از 
ورود آالینده های نفتی به منابع آب 
های سطحی و زیرزمینی، جلوگیری 
از ورود و چرای دام ها به آب های 

سطحی و ... . 
این برنامه به همت کارگروه محیط 
با  البرز  استان  فکر  اتاق  و  زیست 
زیستی  علوم  دانشکده  همکاری 

برگزار شد.
دکتر  آقایان  که  است  ذکر  شایان 
ریاست  الهی  سبحان  محمدعلی 
عالی همایش، دکتر حسین محمدی 
دبیر ستاد عالی همایش، دکتر رامین 
عزتی دبیر علمی و خانم دکتر دالرام 
اسلیمی دبیر اجرایی این همایش را 

بر عهده داشتند.
    

برگزاری برنامۀ پژوهش کارآفرینی 
در دانشکده علوم زیستی

به گزارش روابط عمومی، اولین برنامۀ پژوهش کارآفرینی به پیشنهاد دانشکدۀ علوم 
زیستی روز دوشنبه 95/2/27 با حضور خانم دکتر شهربانو عریان و استادان و دانشجویان 
برگزار شد. در این برنامه برای اولین بار، تولید و بسته بندی مواد مورد نیاز آزمایشگاه 
های زیستی، از جمله خالص سازی میکروجلبک سبز، سورفاکتانت زیستی، محیط کشت 
آزمایشگاهی، قارچ کفیر، کشت بدون خاک سیفی جات )گوجه، خیار، بادمجان و ... (، 
تولید مربای بدون قند برای بیماران دیابتی، تولید مواد غذایی سالم و ارگانیک، صبحانۀ 

سالم و ... ارائه شد.
شایان ذکر است که برای اولین بار، تیم 5 نفره )3 نفر اعضای هیأت علمی و 2 دانشجو( 
طی 3 ماه کار تحقیقاتی، اقدام به خالص سازی سورفاکتانت زیستی، تجاری سازی مارک 
با نام دانشگاه خوارزمی، بسته بندی با 85 درصد صرفۀ اقتصادی نسبت به نمونۀ وارداتی 
را انجام دادند. این طرح با توجه به شعار سال 95 )اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل( گام 
مؤثر و ارزشمندی به شمار می آید. هم اکنون مراحل کنترل کیفیت نهایی و ثبت در 

حال انجام است.
در این برنامه در مجموع 29 ایده توسط دانشجویان به صورت پوستر و محصول ارائه شد. 
چگونگی طرح کسب و کار و عرضۀ محصول به بازار بازاریابی، کارآفرینی طرح ایده تا 
محصول، از دیگر موارد این برنامه بود. گفتنی است سورفاکتانت زیستی، موادی هستند 
که جهت مصرف دارویی، صنعتی، شیمیایی و محیط زیست و غذایی استفاده می شوند 
و تولید آن برخالف نمونۀ وارداتی، هیچگونه ضرری برای محیط زیست ندارد و تجزیه 

پذیر است.
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برگزاری همایش افتتاحیه ی دوره های زبان های 
خارجه مرکز آموزش های آزاد و مجازی

به گزارش روابط عمومی، همایش افتتاحیه ی دوره های زبان های خارجه مرکز آموزش های آزاد و مجازی روز سه شنبه 31 
فروردین 1395 در سالن غدیر پردیس کرج برگزار شد. در این برنامه با تبیین ضرورت برگزاری دوره های زبان های خارجه هم 
چنین دیگر دوره های آموزشی مرکز آموزش های آزاد و مجازی نیز به اختصار معرفی شد. در انتها با اجرای مسابقه ی زبان 

انگلیسی از برندگان با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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همایش ملی
 »فلسفه اسالمی و پرسش های پیش رو« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، روز سه شنبه95/2/21 »همایش ملی 
دانشکدۀ  به همت  رو«  پیش  های  پرسش  و  اسالمی  فلسفۀ 
علوم انسانی و اجتماعی با حضور دکتر محمد سعیدی مهر، دکتر 
مرتضی جوادی آملی )فرزند آیت اهلل جوادی آملی(، دکتر علی 
شیروانی و دکتر محمد جواد رضایی در جمع صاحب نظران، 
استادان و دانشجویان، درتاالر هفده شهریور دانشگاه خوارزمی 

در تهران برگزار شد.
اللهی رئیس  ابتدای مراسم آقای دکتر محمدعلی سبحان  در 
دانشگاه خوارزمی با آرزوی توفیق برای همه، رسیدن به اهداف 
تعیین شدۀ همایش را از خداوند خواستار شد و افزود: توجه به 
علوم انسانی در مراکز تحقیقاتی و آموزشی باید از اولویت خاصی 
برخوردار باشد؛ چرا که این انسان است که می توانند توسعۀ هر 
جامعه را پیش ببرند و سرمایه و اصل توسعه در تمام جوامع، 

انسان ها هستند. 
دکتر سبحان اللهی گفت: فلسفۀ بعثت پیامبران براین اساس 
زندگی  برای  و  کنند  تربیت  خوب  را  انسان  بتوانند  که  است 

آبرومند و شرافتمندانه آماده کنند. 
اهمیت  و  وسعت  به جهت  انسانی  علوم  بخش  افزود:  ایشان 
دانشکده، تعداد هیأت علمی و رشته های علوم انسانی، از بخش 
های مهم دانشگاه محسوب می شود و با توجه به نیازی که 
امروزه جامعه به علوم انسانی از جمله فلسفه دارد، ما تأسیس 
رشته های میان رشته ای را خصوصاً در علوم انسانی پی گیری 
کردیم که هم پاسخ به نیاز جامعه و هم سیاست وزارت علوم و 

به تبع آن دانشگاه است.   

به شبهاتی که در جامعه بشری  اشاره  با  اللهی  دکتر سبحان 
اعتقادات بشری و  ادیان،  از جمله: مسائل  در مسائل مختلف 
خلقت انسان وجود دارد، فلسفه را تنها وسیلۀ پاسخگویی به این 
شبهات دانست و فلسفه اسالمی را  برای پاسخگویی بسیاری از 

شبهات منبع بسیار غنی و پربار دانست. 
در ادامه دکتر رسول رسولی پور دبیر علمی همایش با خیرمقدم 
به جمع حاضر، به ارائۀ گزارش کوتاه از روند همایش پرداخت و 
ضمن سپاس و تقدیر از حاضران در نشست و مشارکت کنندگان 
در ارسال چکیده و مقاله برای همایش، به معرفی کوتاه گروه 
فلسفۀ دانشگاه خوارزمی پرداخت. وی تعداد چکیده  مقاله های 
ارسال شده به همایش را 140 عنوان ذکر کرد که 100عنوان 

مقاله از آن در کتاب چاپ شده است. 
سپس دو سخنران افتتاحیه: دکتر نصراهلل حکمت استاد فلسفه 
دانشگاه شهید بهشتی در موضوع »فلسفه راهی به آینده« و 
دکتر یحیی یثربی استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی در 
موضوع »تأمالتی در بحث معرفت شناسی در فلسفه اسالمی« 
سخنرانی کردند. در پایان میزگردی با حضور دکتر علی شیروانی 
از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتر مرتضی جوادی آملی )رئیس 
موسسۀ اسراء قم(، دکتر محمد سعیدی مهر از دانشگاه تربیت 
مدرس و دکتر جواد رضایی مدیرگروه فلسفۀ دانشگاه خوارزمی 

در زمینۀ پرسش های فرافلسفی در فلسفۀ اسالمی برگزار شد.
گفتنی است سخنرانان در دو سالن جداگانه در دو نوبت صبح و 
بعدازظهر در مجموع 4 نشست، مقاالت خود را در مسائل پیش 
روی فلسفۀ اسالمی در حوزه های فلسفۀ دین، فلسفۀ ذهن، 

معرفت شناسی و اخالق ارائه کردند.
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تــفاهم نـامه ها 

امضای تفاهم نامه بین دانشگاه خوارزمی و سازمان آب 
منطقه ای استان البرز

معین  دانشگاه های  اینکه  به  نظر  روابط عمومی،  گزارش  به 
استان ها بر اساس مصوبه ی شورای عالی آب کشور، مسئول 
تعادل بخشی آبخوان ها تعیین شده اند، روز شنبه 95/2/25 
اللهی  دکتر سبحان  آقای  بین  ای  نامه  تفاهم  ساعت 10:45 
عامل  مدیر  پارسا  مهندس  آقای  و  خوارزمی  دانشگاه  رئیس 

سازمان آب منطقه ای استان البرز امضاء شد. 
خوارزمی، ضمن  دانشگاه  رئیس  اللهی  سبحان  دکتر  ابتدا  در 
معرفی دانشگاه خوارزمی و دانشکده های موجود گفت: پتانسیل 
باال، تعداد اعضای هیأت علمی بویژه نیروی جوان هم در بخش 
که  است  مواردی  جمله  از  پژوهش  بخش  در  هم  و  آموزش 
زمینه ساز ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت است. ایشان تصریح 
کرد: یکی از سیاست های دانشگاه خوارزمی، بررسی رشته های 

موجود و ایجاد رشته های میان رشته ای مورد نیاز جامعه است. 
دانشگاه خوارزمی به عنوان مرجع آموزش عالی در استان البرز، 
مسئول ارزیابی و نظارت بر مؤسسات آموزش عالی دیگر است 
و از همکاری علمی و فنی با سازمان آب منطقه ای استان البرز 

استقبال می کند و این فرصت را مغتنم می شمارد.
در ادامه آقای مهندس پارسا مدیرعامل سازمان آب منطقه ای 
بودن سازمان آب  تأسیس  تازه  به  توجه  با  البرز گفت:  استان 
منطقه ای استان البرز طی مدت 3 سال سعی در تجهیز هر 
اقدامات مهم سازمان  از جمله  داشتیم.  این سازمان  بهتر  چه 
آب منطقه ای استان البرز طرح برون سپاری بویژه به بخش 
اجرا  های  پروژه  برخی  ذکر  ضمن  ایشان  است.  خصوصی 
محترم  وزیر  تأکید  به  نظر  با  گفت:  اقدام  دست  در  و  شده 
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علوم، تحقیقات و فناوری بر ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه، 
یکی از اهداف سازمان آب منطقه 
ای استان البرز، استفاده ی مناسب 
فرهنگ  دانشگاه،  های  ظرفیت  از 
اطالع  آن،  دنبال  به  و  این مسأله  و علمی کردن  سازی 
رسانی عمومی است؛ زیرا هنگامی که موضوعی جنبه ی علمی 
داشته باشد، از نظر اجتماع به صورت یک ضرورت در می آید و 
پذیرش و مشارکت اجتماعی افزایش می یابد. وی افزود: استان 
البرز با داشتن مساحت کم نسبت به جمعیت باالی 2/5 میلیون 
نفری، بیشترین میزان مصرف آب شرب را دارد که تفاوت بسیار 

باالیی با متوسط کشوری دارد. 
پروژه  اجرای  است:  بدین شرح  نامه  تفاهم  موضوعات  برخی 
بخشی  تعادل  طرح  محوریت  با  کاربردی   – تحقیقاتی  های 
و مطالعه ی آب  زیرزمینی  منابع آب  زیرزمینی، مدیریت  آب 
از پایان نامه های تحصیلی در  های ژرف، هدایت و حمایت 
راستای نیازهای تحقیقاتی استان و اولویت های مصوب کمیته 
های  دوره  سمینارها،  ی  ارائه  ای،  منطقه  آب  تحقیقات  ی 
آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت به منظور ارتقای توان علمی 
کارشناسان و محققان شرکت، انجام بازدیدهای متقابل علمی 
برای دانشجویان، استادان و کارشناسان، تدوین و تألیف اسناد 
و مدارک علمی و تبادل آن ها، استفاده از کتابخانه ها، امکانات 

و ... .

ــکاری  ــه هم ــم نام ــاء تفاه امض
ــل  ــی تحلی ــب علم ــن قط بی
ــی  ــرات محیط ــی مخاط فضای
دانشــگاه خوارزمی و  پژوهشــکده 

ــی ــوانح طبیع س

قطب  بین  دوشنبه95/3/24  روز  عمومی،  روابط  گزارش  به 
علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی و  

پژوهشکده سوانح طبیعی تفاهم نامه همکاری امضا شد.
و  خوارزمی  دانشگاه  علمی  قطب  نامه،  تفاهم  این  اساس  بر 
پژوهشکده سوانح طبیعی در زمینه های آموزشی و پژوهشی 
به ویژه در زمینه ی مخاطرات زیست محیطی همکاری علمی 
داشته و بر اساس این تفاهم نامه قطب علمی اقدام به برگزاری 
مشاوره های  ارائه ی  و  نشست های تخصصی  و  ها  کارگاه 

علمی خواهد پرداخت.
از موارد دیگری که قطب علمی با پژوهشکده سوانح طبیعی 
تغییرات  ی  زمینه  در  علمی  همکاری  کرد؛  خواهد  همکاری 
اقلیمی و پیامدهای آن در منطقه ی خاورمیانه است. این پروژه 
که در قالب پروژه ای منطقه ای و فراملی به سفارش کرسی 
اطلس  ارائه  به  گیرد،  می  انجام  سوانح  مدیریت  در  یونسکو 
مخاطرات اقلیمی همچون خشکسالی، گردوغبار و بحران آب 

در منطقه خاورمیانه می پردازد.
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امضای تفاهم نامه بین دانشگاه و مرکز تربیت مربی 
سازمان فنی حرفه ای کشور

و  دانشگاه خوارزمی  بین  تفاهم نامه  جلسه ی عملیاتی کردن 
دوشنبه  روز  کشور  حرفه ای  فنی  سازمان  مربی  تربیت  مرکز 
1395/3/24 با حضور مسئوالن مرکز تربیت مربی سازمان فنی 
و حرفه ای، آقای مهندس اکبری پور مدیر ارتباط با صنعت، 
روسای شش دپارتمان تخصص فنی و حرفه ای و مسئوالن 
دانشگاه خوارزمی در سالن فرهنگ دانشکده ی علوم برگزار شد.

 در ابتدا آقای دکتر شاکری ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان، 
از اهمیت ارتباط نزدیک تر دانشگاه و سازمان های مرتبط سخن 
گفت و تاکید کرد که این جلسه منجر به اجرایی کردن مفاد 
تفاهم نامه شود و چند برنامه ی مشترک در سال جاری انجام 

شود.
تجربی  تئوری،  مباحث  همزمان  فراگیری  به  دانشجویان  نیاز 
افزایش مهارت آموزی  بازار کار و  تلفیق آن ها در  و ضرورت 

دانشجویان، مهم ترین مبحث این جلسه بود.
در این جلسه مقرر شد دانشگاه خوارزمی در خصوص ارتقای 
سطح آموزشی مربیان مرکز تربیت مربی سازمان فنی حرفه ای 

اقداماتی به شرح زیر انجام دهد:
o     برگزاری دوره های آموزشی تحت عنوان مهارت های تخصصی 

مشاوره شغلی برای کارشناسان سازمان فنی حرفه ای
نوین  های  روش  و  فلسفه ورزی  آموزشی  دوره  برگزاری    o

تربیتی برای مربیان سازمان فنی حرفه ای
o  تأکید بر ارتباط دوسویه و اجرای برنامه های مشترک بین 

مرکز آموزش های مجازی دانشگاه و مرکز تربیت مربی
o   برگزاری دوره های مشترک تربیت مربی کارآفرینی

o  همچنین مقرر شد کارگروه تخصصی بین دانشکده ی فنی 
مهندسی دانشگاه خوارزمی و مرکز تربیت مربی سازمان فنی 
حرفه ای در خصوص هماهنگی برنامه هایی از جمله، کارآموزی 
انجام پروژه های دانشجویی در کارگاه های مرکز  دانشجویان، 
 ... و  مربی  تربیت  مرکز  از  دانشجویان  بازدید  مربی،  تربیت 

صورت گیرد.
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کارگاه های برگزار شده 

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی ویژه 
دانشجویان رشته های فنی مهندسی و

 علوم پایه

فنی  رشته های  دانشجویان  ویژه  کارآفرینی  آموزشی  کارگاه 
مهندسی و علوم پایه روز دوشنبه 1395/2/20 ساعت 11:30 
پردیس کرج  فرهنگ  در سالن  نوذری  دکتر  آقای  مدرسی  با 
دانشجویان  از  نفر  از 60  بیش  کارگاه که  این  در  برگزار شد. 
شرکت داشتند، مباحثی از قبیل ایده پردازی، مالکیت فکری، و 

ثبت شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگاه بین المللی دریاچه ارومیه
 برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه بین المللی دریاچه 
دکتر  آقای  از  متشکل  علمی  ای  کمیته  کوشش  به  ارومیه 
محمدعلی زاهد، خانم دکتر گیلدا کریمی از استادان دانشکده 
لنکرانی و  آقای دکتر محمد  دانشگاه خوارزمی،  علوم زیستی 
 Piotr از دانشگاه تهران و آقای دکتر دکتر سید هانی متولی 
Paris- از دانشگاه  Alina  Tudryn  و خانم دکتر Tucholka

Sud کشور فرانسه در هشتم خرداد ماه سال 1395 در محل اتاق 

شورای حوزه ریاست دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار شد. 
حضور پژوهشگران و اساتیدی از دانشگاه های خوارزمی، تهران، 
شهیدبهشتی، شریف، امیر کبیر، آزاد اسالمی و همچنین از مرکز 
ملی اقیانوس شناسی، سازمان محیط زیست و سازمان بنادر و 
دریانوردی به غنای علمی گارگاه افزود و آنرا به محلی جهت 

ارایه جدید ترین دستاورد های علمی رهنمون ساخت.
با خوش آمدگویی و استقبال خانم دکتر عریان،  این کارگاه   
رئیس دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی تهران آغاز شد 
و با سخنرانی آقای دکتر محمدعلی زاهد در مورد وضعیت فعلی 
دریاچه ارومیه، سطح آب و مشکالت محیط زیستی ایجاد شده 

ادامه یافت. 
و  اقلیمی  تغییرات  زمینه ی  در   Tucholka دکتر  آقای  سپس 
ادامه دکتر محمد  ارئه نمود. در  به آن مطالب  مسائل مربوط 
لنکرانی در مورد وضعیت زمین شناسی دریاجه ارومیه سخنرانی 

کرد. سخنران پایانی این کارگاه خانم دکتر Tudryn  بود که 
در مورد وضعیت رسوبات دریاچه ارومیه و رابطه آن با تغییرات 

اقلیمی مطالبی ارائه کرد.
 در پایان جلسه پرسش و پاسخ  و گزارش نهایی کارگاه انجام 

شد.
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کارگاه »درنگی برای مهرورزی« 
برگزار شد

و  مشاوره  مرکز  طرف  از  مهرورزی«  برای  »درنگی  کارگاه 
با  خانواده  روز جهانی  مناسبت  به  تهران  روانشناختی  خدمات 
مدرسی خانم حیدری روز یک شنبه 95/2/26 از ساعت 12:30 

تا 14 ویژه همکاران متأهل خانم برگزار شد. 
در ابتدای کارگاه خانم حیدری در خصوص اهمیت ازدواج هم 
در آیات قرآن و هم از نظر اصول علم روانشناسی سخن گفت 
و سپس نکاتی پیرامون داشتن ازدواج موفق و زندگی عاشقانه، 
)انتقاد، شکایت،  زناشویی  زندگی  در  رایج مخرب  های  روش 
غرغر کردن، تهدید، تنبیه، سرزنش و رشوه( که ناشی از تئوری 
کنترل می باشد بیان کرد و پس از آن به ضرورت و اهمیت 
جایگزینی تئوری انتخاب به جای تئوری کنترل بیرونی پرداخت 
که در این تئوری با بکارگیری 7 شیوه مهرورزی )تشویق، احترام، 
گوش سپردن، حمایت، اعتماد، پذیرش، مذاکره و مهارت حل 
اختالفات و تعارضات( تغییرات چشمگیری در روابط رخ خواهد 
داد، توضیح داده شد. درانتها راهکارهای عملی برای رضایت 
مندی بیشتر در زندگی زناشویی از جمله مشخص نمودن اهداف 
زندگی زناشویی مثبت، تهیه و تنظیم  بیانیه زندگی زناشویی، 
گفتگوی روزانه، برنامه ریزی مدیریت زمان، یادگیری مهارت 

حل اختالف، یادگیری مهارت های ارتباط اثربخش بیان شد. 
و  کنندگان  شرکت  استقبال  با  جلسه  این  است  ذکر  به  الزم 
درخواست برگزاری کارگاه های بیشتر در این زمینه روبرو شد. 

    

نشست ها 

نشست صمیمانه دانش آموختگان 
رشته ی زمین شناسی دانشگاه شاغل 

در شرکت نفت

دانش آموختگان دانشکده علوم زمین که در صنعت نفت کشور، 
دارای مدیریت ها و مسئولیت های ارزنده و کلیدی هستند، پس 
از سال ها به دانشگاه آمدند، دیداری تازه کردند و در فضایی 
صمیمانه و دوستانه با حضور رئیس دانشگاه، رییس و استادان 
این دانشکده و جمعی از مدیران و مسئوالن دانشگاه، از خاطرات 
شیرین دوران دانشجویی خود سخن گفتند و ابراز عالقه کردند 
که در راستای تقویت ارتباط دانشگاه خود با مجموعه صنعت 
نفت و به ویژه اداره اکتشاف شرکت نفت و توسعه همکاری 

تنگاتنگ علمی و اجرایی تالش نمایند.
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نشست    95/3/25 شنبه  سه  روز  عمومی،  روابط  گزارش  به 
زمین  ی  رشته  آموختگان  دانش  افطار  ضیافت  و  صمیمانه 
شناسی دانشگاه شاغل در شرکت نفت با مسئوالن دانشگاه و 

استادان دانشکده ی علوم زمین برگزار شد.
در این نشست آقای دکتر سبحان اللهی رییس دانشگاه ضمن 
خوشامدگویی به حاضران بر اراده ی دانشگاه مبنی بر ارتباط با 

جامعه و صنعت تاکید کرد.
سپس آقای دکتر شفیعی مدیر فناوری وزارت نفت، دکتر سلیمانی 
معاون مدیریت اکتشاف و مهندس گودرزی رییس اداره زمین 
شناسی اکتشاف به ایراد سخن پرداختند. دیگر مهمانان برنامه 
ضمن معرفی خود و مسئولیتی که در شرکت نفت دارند، از این 
دیدار ابراز خوشحالی و امیدواری کردند که بتوانند برای دانشگاه 
خود قدمی بردارند و به توسعه ی همکاری دوجانبه کمک کنند.

این جلسه با ضیافت افطار دانشگاه خاتمه یافت.
زمین  علوم  ی  دانشکده  دعوت  به  جلسه  این  است  گفتنی 

تشکیل شد.

نخستین نشست هم اندیشی کمیته ی 
زیباسازی دانشگاه تشکیل شد

 به گزارش روابط عمومی، در آغاز دکتر سبحان اللهی در باره ی 
اهمیت زیبا و آراسته بودن فضای دانشگاه بویژه برای مراسم 
یکصدمین سال تاسیس دانشگاه سخن گفت و سپس اعضای 
این کمیته، ضمن معرفی خود، پیشنهادهای خود را برای فعالیت 

گسترده و منظم کمیته و مشاوره ی هنری ارایه کردند.
مقرر شد نخست اعضای کمیته از تمام ساختمان های دانشگاه 
در تهران و کرج دیدن کنند تا با بررسی دقیق وضع موجود، 
برای بهسازی و زیباسازی آن، برنامه  ریزی کوتاه و درازمدت 

خود را ارایه کنند.

نخستین نشست شورای امور
 بانوان دانشگاه

بانوان  امور  شورای  نشست  نخستین   95/3/18 دوشنبه  روز 
دانشگاه با حضور دکتر سبحان اللهی رییس دانشگاه، دکتر بهادر 
باقری مدیر حوزه ی ریاست و روابط عمومی، خانم دکتر مهناز 
امور  نمایندگان  بانوان، همچنین  امور  در  رییس  مشاور  آذرنیا 
بانوان دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی، علوم زیستی، 
حقوق و علوم سیاسی، مدیریت، علوم مالی، تربیت بدنی، اقتصاد 
و مرکز آموزش های آزاد و مجازی در دفتر شورا تهران تشکیل 
شد. در این جلسه بر اهمیت حضور بانوان در دانشگاه و پیگیری 
مسایل علمی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی آنان و بهره گیری 

بهتر و شایسته تر از توانمندی هایشان تاکید شد.

اولین نشست حرفه سرمایه گذاری و تحلیل گری خبره مالی 
)CFA( در تاریخ 95/2/25 در محل تاالر پیامبر اعظم دانشکده 
ی علوم مالی دانشگاه خوارزمي، با حضور آقای دکتر نیتین مهتا 
مدیر انجمن CFA اروپا، افریقا و خاورمیانه و آقای دکتر کامران 
پاکیزه مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده ی علوم مالی دانشگاه 

خوارزمی برگزار شد.

برگزاری اولین نشست حرفه سرمایه 
گذاری و تحلیل گری خبره مالی 
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سومین نشست نمایندگان تشکل های
 صنفی اعضای هیأت علمی

سومین نشست نمایندگان تشکل های صنفی اعضای هیأت 
علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور روز 
خوارزمی  دانشگاه  میزبانی  1395به  اردیبهشت   9 شنبه  پنج 

برگزار شد.
در افتتاحیه این نشست که نمایندگانی از 19 دانشگاه و پژوهشگاه 
شرکت داشتند پس از خوشامدگویی دکتر قاسمی رئیس شورای 
مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، دکتر 
سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی طی سخنانی به اهمیت 
و ضرورت تشکل های صنفی اعضای هیأت علمی و لزوم وجود 
ایراد  و رهنمودهایی  اشاره کرد  نهادها  این  در  نگاه سیستمی 
نمود. سپس دکتر صفاپور دبیر شورای هماهنگی تشکل های 
از  صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور، گزارشی 
فعالیت های این شورا و سوابقی از نشست های قبلی ارائه کرد.

تشکل های  هماهنگی  شورای  اعضای  انتخاب  برای  سپس 
صنفی اعضای هیأت علمی کشور بحث و تبادل نظر شد و 9 
نفر از دانشگاه های مختلف به عضویت این شورا درآمدند. دکتر 
عباس بهرام و دکتر ناصرقلی سارلی از اعضای شورای مرکزی 

انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی به عضویت در 
این شورای هماهنگی برگزیده شدند.

دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  انجمن  پیشنهاد  به  همچنین 
خوارزمی و تأیید نمایندگان حاضر، دانشگاه خوارزمی به عنوان 
دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیأت 

علمی کشور انتخاب شد.
سپس در دو نشست کاری مسائلی چون ترمیم حقوق و مزایای 
هیأت علمی؛ بیمه های تکمیلی و مسائل رفاهی؛ ترمیم حقوق 
انتقال  1393؛  بهمن  از  قبل  بازنشسته  علمی  هیأت  اعضای 
سوابق بازنشستگی از صندوق تأمین اجتماعی؛ اخالق علمی و 
لزوم پایبندی به آن؛ بازنگری آیین نامه ارتقاء؛ بازنگری آیین نامه 
تبدیل  مسئله  تفکیک  علمی؛  هیأت  اعضای  علمی  تخلفات 
وضعیت اعضای هیأت علمی از ارتقای مرتبه علمی مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت و برای برخی از این امور کارگروه هایی 
تشکیل گردید و پیگیری سایر موضوعات به شورای هماهنگی 

محول شد.
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اولین جلسۀ شورای بین المللی شدن دانشگاه برگزار شد

اولین جلسۀ شورای بین المللی شدن دانشگاه با حضور رئیس 
الملل،  بین  مدیران  ها،  دانشکده  رؤسای  و  معاونان  دانشگاه، 
شنبه 95/1/31 ساعت 10  روز سه  و حراست  روابط عمومی 

صبح در دفتر ریاست دانشگاه در تهران برگزار شد.
 در آغاز دکتر کریمی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی 
به اختصار برنامه های راهبردی دانشگاه در حوزۀ بین الملل و 
شاخص های اهداف توسعه ی همکاری های علمی بین المللی 
امور  وزارت  توافق  خصوص  در  توضیحاتی  و  کرد  تشریح  را 
خارجه با اتحادیه ی اروپا بویژه برنامه های مشترک در حوزه 
های آموزشی و پژوهشی ارائه داد. در ادامه ایشان اظهار داشت: 
هم اکنون تعداد 105 تن از استادان دانشگاه مدرک دکتری خود 
را از خارج کشور اخذ نموده اند و باید از این زمینه و توانمندی 
آنان برای انتخاب نمایندگانی برای ایجاد ارتباط با کشورهای 

مختلف استفاده کنیم.
دانشگاه  رئیس  اللهی  دکتر سبحان  آقای  ادامه ی جلسه،  در 
ضمن استقبال از برنامه های بین الملل، تهیه ی نقشه ی راه و 
حرکت در جهت برنامه های راهبردی، خواستار کاربردی شدن 
و مشخص شدن وظایف هر حوزه برای سرعت بخشیدن به 
توسعه ی تعامالت بین المللی شد. ایشان در ادامه اظهار داشت: 

نامه ای از سوی وزیر علوم به دانشگاه ها ارسال شده و در آن، 
توسعه ی همکاری های علمی بین المللی  به عنوان یکی از 
محورهای مهم و تأثیرگذار در اعتبار و ارتقای رتبه ی علمی 

دانشگاه و شاخص مهمی در کسب بودجه معرفی شده است.
در پایان جلسه  و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای اعضای 

شورا، تصمیمات زیر گرفته شد:
1. مقرر شد کشورهای حوزه ی نفوذ و استراتژیک با کارشناسی 

دفتر همکاری های علمی بین المللی مشخص شود.
2. مقرر شد در خصوص بورس های اتحادیه ی اروپا اطالع 

رسانی کامل به استادان و دانشجویان انجام پذیرد.
3ـ  مقرر شد هماهنگ کننده ی کشورها با هماهنگی دانشکده 

ها و دفتر همکاری ها انتخاب شوند.
4. مقرر شد چگونگی حمایت و پشتیبانی مالی دعوت از استادان 
و   پژوهشی  های  معاونت  هماهنگی  با  خارجی  کارشناسان  و 
مالی اداری و توسعه ی منابع مشخص و در جلسه ی هیأت 

رئیسه در باره ی آن تصمیم گیری شود.
راهنمای  و  مشاور  استادان  از  حمایت  ی  نحوه  شد  مقرر   .5
خارجی دانشجویان ارشد و دکتری برای تصمیم گیری به هیات 

رئیسه دانشگاه ارجاع شود.
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برگزاری دومین جلسه ی 
کارگروه ارتباط با دانشجویان 
و دانش آموختگان پردیس بین 

الملل دانشگاه 

دومین جلسه کارگروه ارتباط با دانشجویان و دانش آموختگان 
روز سه شنبه 95/3/18،  دانشگاه خوارزمی  بین الملل  پردیس 
در  شد.  برگزار  تهران  در  دانشگاه  ریاست  ی  حوزه  محل  در 
این جلسه دکتر بیژن عبدالهی، دکتر بهادر باقری، دکتر فرامرز 
کنجوری، دکتر حمزه خواستار، دکتر سید حسین لواسانی، دکتر 

غالم  رضا نوری و دکتر عطا شاکری حضور داشتند.
همچنین آقای شهرام رضایی از دانشجویان دوره دکتری رشته 
برنامه ریزی شهری پردیس بین الملل و مسئول طرح تفصیلی 
شهرداری منطقه 19 شهرداری تهران و جناب آقای محمد تائبی 
دانش آموخته رشته مدیریت کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد 
پردیس بین الملل که سابق اجرایی به  عنوان مدیر روابط عمومی 
و بین المللی بیمه مرکزی و مسئولیت امور تسهیالت صندوق 

مهر امام رضا )ع( را داشته اند به عنوان مهمان حضور داشتند.

برگزاری مراسم افطاری
 اعضای هیات علمی دانشکده 

علوم زیستی

به گزارش روابط عمومی، مراسم افطاری اعضای هیات علمی 
دانشکده ی علوم زیستی در تاریخ 95/3/31  با حضور ریاست 
معاونت  عریان،   شهربانو  دکتر  خانم  زیستی  علوم  دانشکده 
پژوهشی خانم دکتر مهناز آذرنیا، اعضای هیأت علمی، تعدادی 
از دانشجویان، پرسنل و خانواده محترمشان در سلف سرویس 

استادان دانشگاه در پردیس کرج برگزار شد.

برگزاری مراسم افطاری دانشجویان 
دانشکده علوم زیستی

به گزارش روابط عمومی، مراسم افطاری دانشجویان دانشکده 
عریان  دکتر  خانم  با حضور  تاریخ 95/3/29  در  زیستی  علوم 
رئیس دانشکده، تعدادی از استادان و دانشجویان در دفتر ریاست 

دانشکده برگزار شد.
آرزوی  و  خوشامدگویی  مقدم،  خیر  ضمن  عریان  دکتر  خانم 
قبولی طاعات و عبادات دانشجویان میهمان گفت: این مراسم 
به پیشنهاد دانشکده علوم زیستی برای افزایش اتحاد دانشجویان 

در جوی دوستانه و صمیمی تشکیل شد. 
وی با اشاره به بازدیدی که هفته قبل از ستاد مبارزه با مواد 
مخدر داشت گفت: جوانان باید توجه خاصی به تأثیر مواد مخدر 
راه های مختلف و  از  امروزه  باشند چرا که  اجتماع داشته  در 
نامحسوس در حال نفوذ است. ایشان ضمن هشدار به مصرف 
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افزودن  با  سودجو  افراد  برخی  متاسفانه  کرد:  تصریح  قلیان، 
یکسری مواد مخدر خطرناک در قلیان ها، سبب وابسته کردن 
و اعتیاد جوانان بدون اطالع می شود؛ به همین دلیل الزم است 
جوانان از روش ها و ترفندهای آلوده کردن مطلع شوند و با 

آگاهی بیشتری به مسائل پیرامون خود توجه داشته باشند.
دکتر عریان در ادامه افزود: حفظ وحدت بین جوانان به ویژه 
اهمیت  دارای  مذهبی  های  مراسم  در  حضور  با  دانشجویان 

شایانی است.
برنامه ها و  پیرامون  پایان نصیحت های آموزنده ای  وی در 
آینده کاری دانشجویان، تحصیل و نحوه پیدا کردن کار بیان 

کرد.
علوم  دانشکده  علمی  هیأت  عزتی عضو  دکتر  آقای  ادامه  در 
زیستی ضمن بیان نکاتی درباره نحوه و ساعات مطالعه روزانه، 
به داشتن تفریحات سالم در محیط دانشگاه همراه استادان و 

استفاده از فضای سبز دانشگاه تایید کرد.

دیدار مدیر، معاون و کارمندان 
حوزه ی ریاست و روابط عمومی 

با رئیس دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، روز یکشنبه 95/2/26 به مناسبت 
روز روابط عمومی، دیدار و گفتگوی صمیمانه ی مدیر، معاون 
و کارمندان حوزه ی ریاست و روابط عمومی دانشگاه با آقای 

دکتر سبحان اللهی در تهران صورت گرفت. 
 

در این نشست کوتاه و صمیمانه دکتر سبحان اللهی، ضمن 
تبریک این روز به مدیر و کارمندان روابط عمومی، از تالش 
پیگیرانه ی آن ها تشکر کرد و افزود شعار ما »تغییر و تحول« 
در تمام ابعاد دانشگاه است و با همت استادان و کارکنان کوشا 
دانشگاه، قدم های خوبی نیز برداشته ایم و در این میان نقش 
ایجاد  و  هنگام  به  و  دقیق  رسانی  اطالع  در  روابط عمومی 
ارتباط دوسویه بین دانشگاه و جامعه، نقش تعیین کننده ای 
دارد. کسی که مسئولیتی را می پذیرد، باید کامال با آن عجین 
از نوآوری ها  افزود:  بپردازد. وی  با تمام وجود بدان  شود و 
و تازگی هایی که در کار روابط عمومی شاهدیم، خرسندم، 
تشکر می کنم و امیدوارم با دقت و سرعت بیشتری به وظیفه 
ی سازمانی خود عمل کنید و همه با هم برای اعتالی نام و 

جایگاه قدیمی ترین دانشگاه ایران بکوشیم. 
سپس دکتر باقری و آقای حمید رنجبر، ضمن سپاسگزاری از 
زحمات کارمندان این بخش، از حمایت ها و راهنمایی های 

سازنده و ارزنده ی رییس دانشگاه تشکر کردند.

دیدار دکتر سبحان اللهی از خوابگاه 
خواهران و فعالیت های فرهنگی

به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه 95/2/20  آقای دکتر 
سبحان اللهی ریس دانشگاه و همراهان به مناسبت هفته ی 
خوابگاه ها از خوابگاه خواهران و فعالیت های فرهنگی هنری 

امور دانشجویی در پردیس کرج دیدار داشتند.
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ــته ی دانشگاه  ــتاد برجس دیدار اس
لیــدز انگلســتان بــا مدیر 

بیــن الملل دانشــگاه

به گزارش روابط عمومی، روز یکشنبه95/2/19 آقای پرفسور 
بروس یاردلی استاد برجسته ی دانشگاه لیدز انگلستان با مدیر 

همکاری های علمی بین المللی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با حضور رئیس و استادان دانشکده ی علوم 
زمین صورت گرفت، در ابتدا دکتر کریمی با اشاره به سابقه و 
جایگاه دانشگاه خوارزمی در کشور و رویکرد جدید دانشگاه در 
اجرای  برای  را  دانشگاه  آمادگی  المللی شدن،  بین  خصوص 
پروژه های مشترک و تبادل استاد و دانشجو با توجه به گسترش 
روابط ایران و اتحادیه ی اروپا در شرایط پسابرجام اعالم کرد 
و اجرای پروژه های چند جانبه ی مشترک با مشارکت چند 
این  نمود که مقرر شد  پیشنهاد  را  اروپایی  و  ایرانی  دانشگاه 
موضوع با بخش بین الملل دانشگاه لیدز در میان گذاشته شود.

استاد  تبادل  ی  تجربه  به  اشاره  با  یاردلی  پرفسور  ادامه  در 
بین دانشگاه چین و دانشگاه لیدز، بر اهمیت رفت و آمدهای 
استادان تأکید و آمادگی خود و استادان زمین شناسی را برای 

اجرای برنامه های مشترک اعالم کرد.
   گفتنی است پرفسور بروس یاردلی به دعوت دانشکده ی 
ژئوشیمی  آموزشی  کارگاه  برگزاری  منظور  به  و  زمین  علوم 
و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  استادان  برای  سیاالت 

بازدیدهای پژوهشی به ایران سفرکرده بود.

همکاری دانشگاه با مرکز 
مطالعات استراتژیک خاورمیانه

به گزارش روابط عمومی، روز یکشنبه 95/4/6 ساعت 11:30 
نشست بررسی راه ها و زمینه های همکاری دانشگاه خوارزمی و 
مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در محل این مرکز تشکیل 
شد. در این نشست، از دانشگاه، آقایان دکتر رسولی پور، دکتر 
غالمرضا کریمی مدیر همکاری های بین المللی، دکتر بهادر 
باقری مدیر حوزه ی ریاست روابط عمومی، دکتر شادروی منش 
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی، دکتر رازنهان مدیر گروه تاریخ، 
دکتر کیانوش زهراکار مدیر گروه مشاوره، یحیی قائدی، معاون 
پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و از مرکز نیز 
دکتر سیدحسین موسوی مدیر مرکز، دکتر برزگر و دکتر قدیر 

نصری حضور داشتند.
و  علمی  های  همکاری  های  زمینه  و  ها  راه  جلسه  این  در 
پژوهشی دانشگاه و مرکز، بررسی و مقرر شد تفاهم نامه ی 

همکاری تهیه و امضا شود.

کسب جایزه نخست
ــط  ــد توس ــتارت آپ ویکن  اس
دانشــجویان دانشــکده فیزیــک
آپ  »استارت  مسابقات  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ویکند« در روزهای 29 ، 30 و 31 اردیبهشت ماه 95 با رقابت 
کرج  میالد شهرداری  باشگاه  در  نوآورانه  ایده  به 60  نزدیک 
برگزار شد که تیم اعزامی از دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی 
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موفق به کسب عنوان نخست تسهیالت 30 میلیون تومانی شد. 
هیأت  عضو  و  اعزامی  تیم  سرپرست  کنجوری  فرامرز  دکتر 
علمی دانشکده فیزیک گفت: استارت آپ ویکند یک رویداد 3 
روزه است که در آن شرکت کنندگان باانگیزه ای شامل برنامه 
طراحان  ای،  حرفه  های  بازاریاب  تجاری،  مدیران  نویسان، 
گرافیک و عالقمندان استارت آپ ویکند گرد هم می آیند تا 
طی 54 ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، تشکیل گروه داده 
و هر گروه ایده ای را اجرا کند. در نهایت به هر شرکت کننده 
60 ثانیه فرصت داده می شود تا ایده نوآورانه خود را برای شروع 
کسب و کار جدید مطرح کند. شرکت کنندگان به تیم هایی 
)معموال 6 تا 8 نفره( تقسیم می شود و هر گروه سعی می کند 
ایده خود را کامل تر، پخته تر به مرحله اجرا برساند. این برنامه 
جهانی تا به حال بیش از یک هزار بار در بیش از 480 شهر 
دنیا برگزار شده و شبکه پهناوری از مشتاقان کارآفرینی را پدید 

آورده است. 
اسامی اعضای تیم 5 نفره اعزامی عبارتند از:

نیلوفر فالح شایان )دانشجوی فیزیک مهندسی گرایش لیزر ـ 
اپتیک(

مسعود فالح شایان )دانشجوی مهندسی نرم افزار(
مبین شاکری )دانشجوی فیزیک(

امیرحسین محمدی )دانشجوی فیزیک(
مهدی فراهانی )دانشجوی فیزیک(

شایان ذکر است این رقابت به همت بخش خصوصی با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط بنیاد نخبگان 

البرز برگزار شد.

همــکاری دانشــگاه خوارزمــی 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش و مجم
ــاد  ــه ی اقتص ــام در عرص نظ

ــی مقاومت
به گزارش روابط عمومی، روز سه شنبه هفتم تیرماه، نخستین 
دانشگاه  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد  نشست 
تشخیص  مجمع  ی  دبیرخانه  نمایندگان  حضور  با  خوارزمی 

مصلحت نظام در دانشگاه برگزار شد.
دانشگاه،  رییس  سبحان الهی  دکتر  آقایان  نشست،  این  در 
زاده سرپرست معاونت پژوهشی، دکتر شقاقی  دکتر مشهدی 
استاد اقتصاد و دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی 

مدیریت،  دانشکده ی  رییس  آراسته  دکتر  خوارزمی،  دانشگاه 
باقری  اقتصاد، دکتر بهادر  ابراهیمی رییس دانشکده ی  دکتر 
جعفری،  دانش  دکتر  عمومی،  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر 
دکتر دیواندّری، دکتر ابوالحسنی و چند تن دیگر از نمایندگان 
دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند و به 

این موضوع مهم پرداختند. 
 نکات مهم این نشست عبارتند از:

مقاومتی  اقتصاد  نظری  مباحث  پایلوت  خوارزمی،  دانشگاه   .1
کشور شد.

2. دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده ی اقتصاد مقاومتی را تاسیس 
خواهد کرد. 

3. دانشگاه خوارزمی، مباحث گفتمان سازی، آموزش، پژوهش 
در این عرصه و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم را پی خواهد 

گرفت.
4. دانشگاه خوارزمی، مسئولیت ارزیابی دوره ای میزان اجرای 
اقتصاد مقاومتی در سطح کشور و دستگاه های اجرایی را بر 

عهده خواهد گرفت.
این اتفاق ارزنده را به فال نیک می گیریم و امیدواریم دانشگاه 
از توان علمی دانشکده های اقتصاد، مدیریت و امور مالی در این 

عرصه بتواند بخوبی بهره مند شود.
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انتخاب دو استاد دانشگاه خوارزمی به عنوان اعضای هیأت  
مدیره ی انجمن علمی کیفیت ایران

دو استاد دانشگاه خوارزمی به عنوان اعضای هیأت  مدیره ی انجمن علمی کیفیت ایران در 
انتخابات هیات مدیره ی جدید انجمن علمی کیفیت ایران وابسته به وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری، دکتر محمدعلی سبحان اللهی به عنوان عضو اصلی و رئیس انجمن و دکتر حمیدرضا 

ایزدبخش به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند.
    

انتخاب دو استاد تربیت بدنی به 
عنوان مدرس المپیک سولیداریتی

به گزارش روابط عمومی، در دوره ی المپیک سولیداریتی دو تن 
از استادان دانشکده ی تربیت بدنی آقایان دکتر حسین اکبری 
یزدی و دکتر علیرضا الهی به عنوان مدرس المپیک سولیداریتی 
 IOC به کمیته ی بین المللی المپیک معرفی شده و از طرف

حکم گرفتند.
دوره ی مدیریت ورزشی المپیک سولیداریتی، یک دوره آموزشی 
علمی ـ اجرایی میان مدت است که هر ساله با حمایت مالی 
IOC و توسط مدرسان مورد تأیید آن که باید دارای سابقه ی 

علمی و اجرایی برجسته باشند، با حضور مدیران عالی و طراز 
اول فدراسیون های ورزشی کشور به عنوان شرکت کننده، در 

کمیته ی ملی المپیک ایران برگزار می شود.

دکتر سیدحسین 
سراج زاده، نفر 

اول هیأت مدیره 
ی انجمن جامعه 
شناسی ایران شد

انجمن  عادی  عمومی  مجمع  عمومی،  روابط  گزارش  به 
جامعه شناسی ایران پس از پایان »سومین همایش کنکاش های 
مفهومی و نظری درباره جامعه ایران«، با دستور جلسه »ارائه 
»برگزاری  و  هشتم«  دوره  مدیره  هیأت  عملکرد  گزارش 
انتخابات هیأت مدیره و بازرس دوره نهم انجمن جامعه شناسی 
ایران«  ساعت 14 روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1395 در 
با  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  ابن خلدون  سالن 
جلسه  این  در  شد.  برگزار  افتخاری  و  پیوسته  اعضای  حضور 
محمد امین قانعی راد به  عنوان رییس هیأت مدیره، گزارشی از 
عملکرد هیأت مدیره دوره هشتم انجمن )1395-1392( ارائه 
کرد سپس غالمعباس توسلی، جعفر سخاوت، فرهنگ ارشاد، 
علی محمد حاضری و فاطمه جواهری به عنوان اعضای هیأت  
انتخابات هیأت  مدیره  انتخاب شدند.  رییسه جلسه رای گیری 
دوره ی نهم دارای 26 نامزد بود. هفت نفر اعضای اصلی و 
علی البدل هیأت مدیره دوره ی نهم به شرح زیر انتخاب شدند.

  
از مجموع 180 رای نتایج آرای منتخبان به شرح زیر است:

1-  سید حسین سراج زاده 135 رای )عضو اصلی(
2-  سوسن باستانی 123 رای )عضو اصلی(

3-  حمیدرضا جالیی پور 97 رای )عضو اصلی(
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4-  شیرین احمدنیا 95 رای )عضو اصلی(
5-  حسین ایمانی جاجرمی 84 رای )عضو اصلی(

6-  سیامک زند رضوی  81 رای  )عضو اصلی(
7-  حسین پرویز اجاللی 53 رای )عضو اصلی(

8-  تقی آزاد ارمکی با 79 رای )عضو علی البدل(
9-  پیام روشنفکر با 48 رای )عضو علی البدل(

10-  سید جواد میری با 40 رای )عضو علی البدل(
از میان نامزدهای بازرس انجمن، محمد امین قانعی راد با 140 
با 12 رای به  بازرس اصلی و پردیس عامری  رای به عنوان 

عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

آغاز به کار بنیاد خیرین
 دانشگاه خوارزمی

هیات موسس بنیاد خیرین حامی دانشگاه خوارزمی روز پنجشنبه 
ششم خرداد، هیات امنای دایمی را  انتخاب و با اهدای مبلغ 35 

میلیون تومان، کار بنیاد را رسما آغاز کردند.

شماره ی حساب:  084 378 245
بانک تجارت، تهران، شعبه ی دروازه دولت

به نام:
محمدعلی سبحان اللهی 

رضا حبیبی 
بهادر باقری

به اطالع می رساند اطالعات بیشتر در این خصوص را در بخش 
سخنرانی ها و گفتگو ها )فایل های صوتی گفتگو با استاد رضا 

حبیبی( در پرتال دانشگاه بشنوید.

تور بهداشت روان با عنوان »سال 
نو، اندیشه نو« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، روز پنج شنبه 95/2/9 تور یک روزه 
بهداشت روان ویژه دانشجویان پسر با عنوان »سال نو، اندیشه 
بین  در  همراهی  و  همدلی  نشاط،  شور،  ایجاد  هدف  با  نو«و 
دانشجویان ساکن خوابگاه از ساعت7:30 الی 16 با حضور بیش 
از 50 نفر از دانشجویان و به سرپرستی آقایان نیکی، ترکاشوند 

و شاهچراغ، در جاده چالوس برگزار شد.

در این تور آقای کشاورز )کارشناس مرکز مشاوره(، روش هایی  
براي سالم اندیشیدن از جمله: بررسي خطاهاي شناختي، بررسي 
نشانه ها، اندیشیدن در سایه هاي خاکستري )نه سیاه و نه سفید 

مطلق( را بیان کرد. 
وی افزود: مثبت اندیشي منجر به سالمتي ذهني مي شود و 
عملکرد فرد را به اوج مي رساند در حالیکه اندیشه منفي سبب 
بیماري ذهني مي شود و اثربخشي فرد را کاهش مي دهد. اگر 
این  باید  باشید، هدفتان  مي خواهید یک زندگي عالي داشته 
باشد که در خود احساسات مثبت ایجاد کنید و از شر احساسات 

منفي خالص شوید. 
ایشان تصریح کرد: تا فرصت باقي است افکار منفي خود را تغییر 
دهید و با افکار و احساسات مثبت زندگي آرامي داشته باشید. 

این اردو پس از صرف ناهار در ساعت 15 پایان یافت.
گفتنی است این تور از طرف مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی 

تهران به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار شد.
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دکتــر  بــا  مصاحبــه 
ــور نیجریه  ــرو از کش عام

 Ahmaduعمر سالمی عامرو از کشور نیجریه و استاد دانشگاه
Bello   به مدت شش ماه فرصت مطالعاتی از 13 ژانویه 2016 

در ایران -  دانشگاه خوارزمی دانشکده شیمی حضور داشت.
دانشگاه گفت: هدف  روابط عمومی  با  دکتر عامرو در گفتگو 
من از گذارندن فرصت مطالعاتی این بود که بخشی از کارهای 
تحقیقاتی ام را که شامل ترکیب رنگ های جدید و بررسی آن 
ها بر روی پارچه به منظور دستیابی به رنگ جدید است انجام 
دهم. وی در پاسخ به انتخاب کشور ایران برای گذراندن فرصت 

فرصت  گذراندن  برای  همکارانم  از  بسیاری  گفت:  مطالعاتی 
مطالعاتی به کشورهای اروپایی می روند، اما من کشور ایران را 
انتخاب کردم چون مسلمان هستم و از نظر فرهنگ به کشورم 
نزدیک است. من در ایران موقع نماز صدای اذان را می شنوم 
و این بسیار برایم لذت بخش که می توانم به کارهای خودم به 
عنوان مسلمان مشغول شوم و همزمان به کسب علم بپردازم. 
دلیل دیگر اینکه با جستجوهایی که در بارۀ کشور ایران داشتم 
متوجه شدم که ایران در زمینۀ علوم هسته ای بسیار پیشرفت 
کرده است پس باید در زمینه های دیگر هم همین طور باشد 
و زمینه برای کارهای تحقیقاتی من وجود خواهد داشت. دکتر 
عامرو افزود: با مطالعه بیشتر متوجه شدم زمینۀ کاری آقای دکتر 
زمینۀ  با  خوارزمی  دانشگاه  دانشکدۀ شیمی  در  عظیم ضیایی 
کاری بنده نزدیک است؛ همچنین امکانات موجود در دانشگاه 

خوارزمی نیز دلیل دیگر انتخاب اینجانب بود.

در  حضورم  ماه  شش  مدت  در  افزود:  ایشان 

دانشگاه خوارزمی سنتز و تکنیک هایی در 
آزمایشگاه ها آموختم که پیش از این فقط 
در بروشور و ژورنال ها دیده بودم و مطمئنم 
که اطالعات کسب شدۀ من، راهنمای دانشجویان دکتری و 
سایر همکارانم خواهد بود. در واقع آن چه آموختم خیلی باالتر 
دانشگاه  در  در مدت حضورم  داشتم.  انتظار  که  بود  از چیزی 
خوارزمی، یک سری از نتایج تحقیقاتم را برای همکارانم ارسال 
کردم و آن ها ترغیب شدند که نمونۀ آنالیز نمونه هایشان را به 

جای عربستان به ایران بفرستند.
دکتر عامرو تصریح کرد: به دلیل فراهم بودن امکانات موجود 
در آزمایشگاه های دانشکده شیمی، موفق به سنتز نمونه های 
دکتر عظیم  آقای  از زحمات  است که  زیادی شدم و ضروی 
دانشکدۀ شیمی  رییس  رفویی  کاظم  دکتر  ویژه  به  و  ضیایی 
تشکر کنم. ایشان در پایان از حضورش در دانشگاه خوارزمی 
صمیمی  و  دوستانه  رفتار  مطالعاتی،  فرصت  گذراندن  برای 
دانشجویان و استادان ابراز خرسندی کرد و گفت امیدوار است 

بار دیگر همراه خانواده اش به ایران سفر کند.
همچنین در روز دوشنبه 24 خرداد دکتر عامرو و دکتر عظیم 
ضیایی با رییس دانشگاه دیدار و گفتگو کردند. ابتدا دکتر ضیایی 
گزارشی از کار ارزشمند فرصت مطالعاتی دکتر عامرو و تالش 
ارائه کرد.  کار علمی  این  بهینۀ  اجرای  برای  دانشکدۀ شیمی 
سپس دکتر سبحان اللهی با تشکر از ایشان، با دکتر عامو گفتگو 
کرد و در جریان کار ایشان قرار گرفت. دکتر بهادر باقری مدیر 
حوزۀ ریاست و روابط عمومی و معاون ایشان آقای حمید رنجبر 
نیز در این نشست صمیمانه حضور داشتند. در پایان به این دو 

استاد هدایایی تقدیم شد.
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مشاوره 

ــاي  ــازي ه ــزار ب ــرم اف ــد ن تولی
ــط  ــودکان توس ــه ک ــود توج بهب
ــی ــگاه خوارزم ــجوی دانش دانش

توجه  بهبود  هاي  بازي  افزار  نرم  عمومی،  روابط  گزارش  به 
کودکان توسط خانم فرزانه سلیمانی دانشجوی فارغ التحصیل 
رشته روانشناسی )پردیس بین الملل دانشگاه( و مشارکت مرکز 

مشاوره دانشگاه تولید شد.
قم  فناوري  و  علم  پارک  از  افزار  نرم  این  است  ذکر  به  الزم 

گواهي مالکیت نرم افزار دریافت کرده است.

ــس بر  ــمینارتاثیر بیومغناطی س
ذهــن و بــدن برگــزار شــد

روز دوشنبه 95/2/27 سمینار تاثیر بیومغناطیس بر ذهن و بدن 
ساعت 14 تا 16 با حضور تعدادی از دانشجویان در سالن آمفي 

تأتر دانشکده روانشناسي برگزار شد.
گفتنی است با کمک این روش تشخیص پیشگیرانه از وجود 

اختالالت در نواحی مختلف بدن صورت می گیرد.
نمایش تجهیزات مربوطه و اسکن تمامی داوطلبان توسط خانم 
تیموري کارشناس بیومغناطیسم، بخش پایانی این سمینار بود.

ــوان  ــا عن ــی ب ــه آموزش جلس
آنچــه بایــد دختــران بداننــد  

ــد ــزار ش برگ
جلسه آموزشی با عنوان » آنچه باید دختران بدانند« به مناسبت 
هفته خوابگاه ها، طی روزهای 95/2/20 از ساعت 21 تا 23/30 
ـ  دختران   19 خوابگاه   در   24 تا   21 ساعت  از  و 95/2/27 

پردیس کرج برگزار شد. 
در این دو جلسه خانم یکله مشاور مرکز دانشگاه، مباحث آسیب 
شناسی دوستی های قبل از ازدواج، عشق و ازدواج، معیارهای 
و  عنوان  را  سنتی؟  یا  مدرن  همسر:  انتخاب  همسر،  انتخاب 

بررسی کرد.
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همایــش شــادی و چالش هــای 
زندگــی دانشــجویی برگزار شــد

زندگی  چالش های  و  »شادی  همایش   95/2/18 شنبه  روز 
دانشجویی )ازدواج، عشق، صمیمیت(« در سالن غدیر از ساعت 
22-20 با سخنرانی آقای دکتر نظری عضو هیأت علمی دانشگاه 

خوارزمی و حضور بیش از 150 نفر از دانشجویان برگزار شد. 
ناشی  تجارب  مورد  در  نظری  دکتر  آقای  همایش  ابتدای  در 
از حضور در دانشگاه به عنوان مسئله ای مهم در طول دوران 

زندگی فرد نکاتی را عنوان کرد. 
در  احتمالی حضور  آسیب های  و  مزایا  پیرامون  وی همچنین 
دانشگاه نیز مطالبی بیان کرد. تاکید بر استفاده از این تجارب 
برای مستقل شدن به عنوان پیش شرط الزم برای ازدواج  از 

دیگر مباحث این همایش بود. 
ایشان افزود: دانشگاه می تواند تجارب رشد دهنده ای را به همراه 
داشته باشد که موجب تغییر در ساختارهای روانی و اجتماعی 

فرد گشته و فرد را آماده ازدواج کند. 
از  گرفتن  فاصله  و  واقع بینی  عشق،  پیرامون  پایان  در  وی 

احساسات غیر واقع بینانه در ازدواج تأکید کرد. 

ــق  ــش ازدواج و عش همای
ــد ــجویی برگزار ش دانش

روز دوشنبه 95/1/30 همایش »ازدواج و عشق دانشجویی« از 
ساعت 22-20 با حضور آقای دکتر کیانوش زهراکار عضو هیأت 
علمی دانشگاه خوارزمی و شرکت بیش از 450 نفر دانشجویان 

با در سالن غدیر پردیس کرج برگزار شد. 
در ابتدا دکتر کیانوش زهراکار مباحثی در مورد نظریه ی عشق 
و  صمیمیت  تعهد،  که  ازدواج  مهم  شاخه  سه  و  )اشترنبرگ( 

شهوت بیان کرد.
وی همچنین در مورد مالک های مختلف ازدواج عقالنی که 
مکمل عشق احساسی و نیز سایر عوامل مؤثر در امر مهم ازدواج 
همانند قومیت، فرهنگ، سن و شرایط اجتماعی و اقتصادی به 

سخنرانی پرداخت.
این همایش با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان پایان یافت.

مشــارکت دانشــگاه خوارزمــي در 
اجــراي طــرح  ملــي  »ســیماي زندگي 

ــجویان« دانش
زندگي  »سیماي  ملي  طرح   اجراي  در  خوارزمي  دانشگاه 
اردیبهشت ماه 95 در تهران و پردیس کرج   دانشجویان« در 
مشارکت فعال داشت. برای اجرای این طرح با توجه به تعداد 
دانشجویان دانشگاه در تهران )دانشکده علوم اقتصاد(، پردیس 
هماهنگی  و  گرفت  گیری صورت  نمونه  ها  دانشکده  و  کرج 
انجام  ها  کالس  در  ها  پرسشنامه  اجرای  جهت  الزم  های 
شد. کارشناسان مرکز مشاوره در کرج و تهران طی دو هفته 
پرسشنامه ها را در کالس ها تکمیل کردند. پس از اتمام کار، 
تمامی پرسشنامه ها جمع آوری و به تفکیک مقطع تحصیلی 

برای مرکز مشاوره دانشگاه تهران فرستاده شد.
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گزارش جشن اختتامیه هفته خوابگاه های پردیس کرج

دوشنبه  روز  خوابگاه ها  هفته  گرامیداشت  اختتامیه  جشن 
در  عالقمند  دانشجویان  از  زیادی  جمع  با حضور   95/02/27

سالن غدیر پردیس کرج برگزار شد.
در ابتدای مراسم دکتر محمد علی سبحان الهی رییس دانشگاه 
ضمن خوشامدگویی به حاضران، گزارشی از اقدامات و تعمیرات 
ارائه کرد و دانشجویان را به حفظ  انجام شده در خوابگاه ها 

اموال عمومی  و مراقبت از آن تشویق نمود.
در ادامه دکتر عزیز ا.. حبیبی معاون دانشجویی، ضمن عرض 
درباره  دانشجویان  به  ها  خوابگاه  هفته  تبریک  و  مقدم  خیر 
اقدامات انجام شده در زمینه بهبود فضای خوابگاهی، توجه و 

مساعدت ویژه مسئوالن به خوابگاه ها سخنانی را ایراد کرد.
ابراهیم زاده، مسئول نهاد  سپس حجت االسالم و المسلمین 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، درباره هفته جوان 
و فضائل حضرت علی اکبر )علیه السالم( همچنین ارتقاء روحیه 
نشاط دانشجویان متناسب با محیط دانشگاهی در اعیاد و جشن 

ها نکاتی را بیان کرد.
در پایان با تجلیل از کارکنان و دانشجویان فعال در امور خوابگاهی 
از جمله سرپرستان و کارکنان نمونه خوابگاه، حراست، واحد برق 
و تأسیسات و اهداء جوایز به برندگان مسابقات مختلف فرهنگی 
گروهی،  خالقیت  غذا،  جشنواره  نمونه،  اتاق  مانند  ورزشی  و 
جشنواره تفکر خالق، جشنواره خاطره نویسی، مسابقه عکاسی 
خوابگاه از دریچه دوربین، ایستگاه رادیو خوابگاه و کارگاه های 
مشاوره شغلی و کارآفرینی و اجرای موسیقی سنتی و شعر طنز 

برنامه پایان پذیرفت.
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گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه خوارزمی »سال تحصیلی 95و94«
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اهدا لوح سپاس در جلسه ستاد شنبه 12 تیر

بازدید از یبمارستان میالد

نشست دبیران کانون ها اردیبهشت 95

مراسم ورودی های جدید
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معرفی کتاب 

Springer انتشار کتاب دکتر فردی در انتشارات

آقای دکتر غالمرضا اسداهلل فردی، عضو هیأت علمی دانشکده ی فنی کتابی به زبان انگلیسی در انتشارات Springer منتشر کرده 
است. کتاب  Water Quality Management روش های مختلف تحلیل داده های کیفی آب های سطحی را به همراه مثال های 
واقعی بیان می کند. همچنین روش بهینه کردن ایستگاه های پایش کیفی آب های سطحی به همراه مثال های واقعی برای کمک 

به مدیران کیفیت آب، برای تصمیم گیری در زمینه ی کیفیت آب های سطحی در این کتاب بررسی شده است.

کتاب »رویکرد برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی«   از آقای دکتر حسن افراخته و انتشارات دانشگاه خوارزمی به 
چاپ رسیده است. در این کتاب کوشش شده است به این پرسش داده شود که چرا به رغم تالش ها و صرف زمان و هزینه های 
گزاف، جامعه روستایی ایران فاقد شرایط توسعه یافتگی است. کتاب در فصول شش گانه به این نتیجه رسیده است که فقدان 
مدیریت و رویکردهای خالق و مبتکرانه، تکیه صرف به دانش جهانی و بی توجهی به شرایط به اقتضائات و ایجابات محلی، جامعه 

روستایی ایران را در تحوالت توسعه ای سازنده ناکام گذاشته است.

کتاب »مقدمه ای بر سیستم های نهفته، با رویکرد سیستم های سایبرـ  فیزیکی و نگاهی بر مالحظات بی درنگ« ترجمه ی دکتر 
سید امیر اصغری، کتابی است که بر دو مفهوم کلیدی تمرکز می کند: سیستم های نهفته و سیستم های بی درنگ که در غالب 

کاربردها، از این دو سیستم بصورت تلفیقی و تحت عنوان سیستم های بي درنگ نهفته استفاده می شود.
مفهوم سیستم بی درنگ نهفته، یک مفهوم علمی تجمعی است که علوم متفاوتی را در برمی گیرد. به همین دلیل، این کتاب می 
تواند مرجع مناسبی برای دانشجویان رشته های مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک، هوا و فضا، مکاترونیک و مهندسی پزشکی باشد.

کتاب »رویکرد برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی«   

کتاب »مقدمه ای بر سیستم های نهفته« 
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کتاب »درک رشد اقتصادی« ترجمه دکتر ناصر فرشادگهر به شیوه ای نظام مند نمونه های نوین رشد و توسعه با نگرشی غیر 
ریاضی و غیر فنی و در همان حال تحلیلی ترکیبی به بررسی آورده است، نوشتار کنونی نقش متغیر هایی همانند نو آوری و سرمایه 
انسانی، تاثیر فناوری اطالعات، موسسات به عنوان سازو کار های اقتصاد و رشد شگفت انگیز برخی از کشور های آسیایی را بیان 

می کند.

کتاب روابط بیزانس و ایران از دکتر کاظم میقانی توسط انتشارات بعثت به چاپ رسیده است. در بخشی از این کتاب آمده است: 
روابط بیزانس و ایران گوشه ای از روابط بین المللی است که در قرون وسطی بر سایر تحوالت شرق و غرب عالم تأثیر گذاشته 
است. این روابط و مناسبات از وجوه و ابعاد متنوعی برخوردار بوده که برخالف نظر سایر نظریه ها، نه تنها متعارض و خصمانه 

نبوده، بلکه دارای هم گرایی و پیوستگی با حداقل واگرایی ها و انفکاک فرهنگی ـ تمدنی بوده است.

 کتاب »مبانی پترولوژی آذرین و دگرگونی« نوشته پروفسور آنتونی آرفیلپاتس و پروفسور جی جی ایگیو از استادان برجسته ی 
دانشگاه کمبریج و دانشگاه برکلی آمریکا که در سال 2009 به چاپ رسیده است، در طی 4 سال توسط آقای دکتر محمدولی ولی 
زاده استاد بازنشسته ی دانشگاه تهران و آقای فرهاد شیخی دانش آموخته ی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی 
و کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی که بزودی از رساله دکترای خود دفاغ خواهد نمود و خانم اعلمی نیا، دانشجوی 

دکترای پترولوژی دانشگاه خوارزمی ترجمه و در سال 1392 به چاپ رسیده است.
این کتاب در همان سال در سازمان زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی ایران و همچنین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی 
ایران، به عنوان کتاب برگزیده ی سال انتخاب شد و انتشارات دانشگاه تهران درخواست و اقدام به چاپ این کتاب با آرم دانشگاه 

کتاب »درک رشد اقتصادی«

کتاب روابط بیزانس و ایران

کتاب »مبانی پترولوژی آذرین و دگرگونی«
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کتاب متون تخصصی انگلیسی تألیف دکتر رامین عزتی

معرفی کتاب »مهارت های تربیت نوجوانان« 

کتاب مدیریت و مهندسی بهره وری

کتاب متون تخصصی انگلیسی توسط آقای دکتر رامین عزتی به عنوان کتاب درسی جهت استفاده 
دانشجویان رشته های مرتبط با دانش محیط زیست تألیف شده است. با توجه به اهمیت محیط زیست 
و عوامل مخرب آن که امروزه در حال گسترش است و نیز با توجه به این که اطالعات مربوط در این 
زمینه ها محدود است تدوین این کتاب در جهت افزایش اطالعات استادان و نیز دانشجویان عالقمند 
در این زمینه می باشد. امید است با توسعه روزافزون علم، بتوان فرهنگ سازی در جهت محیط زیست 
را گسترش داد. این کتاب توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز )خوارزمی( در بهار 95 به 

چاپ رسیده است.

کتاب »مهارت های تربیت نوجوانان« ترجمه ی دکتر فرشاد محسن زاده عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی و 
خانم فهیمه پیرساقی دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی و قادر نعیمی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده 

دانشگاه خوارزمی در انتشارات انسان برتر به چاپ رسیده است.

کتاب مدیریت و مهندسی بهره وری از دکتر محمدعلی سبحان اللهی توسط انتشارات دانشگاه خوارزمی در سال 1394 به چاپ 
رسیده است. در بخشی از این کتاب آمده است: رشد بهره وری همیشه سرآغاز جهش های توسعه ای و انباشت ثروت بوده است، 
چرا که ثروت واقعی جز با به کارگیری منابع اندک برای دستیابی به تولید بیشتر حاصل نخواهد شد. افزایش منابع، بدون توجه به 
بهره وری، نمی تواند توسعۀ پایدار را تضمین کند زیرا عدم توجه به بهره وری، اتالف منابع و فقر جامعه را به دنبال خواهد داشت.
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کتاب »قدرت اجتماعي در سیاست بین الملل«

معرفی دو کتاب از آقای دکتر خلیل رضایی

کتاب »قدرت اجتماعي در سیاست بین الملل« از دکتر ارسالن قربانی این کتاب ضمن تعریف مفهوم  قدرت اجتماعي، تاثیر آن را 
بر واقعیت پیچده ی سیاست بین الملل معاصر  بررسي می کند. قدرت اجتماعي به عنوان یک پدیده ی پیچیده از راه هاي مختلف 

شامل فرهنگ، نهادها، قانون و رسانه تجلي مي یابد.
مهم ترین محور هاي مورد بحث کتاب عبارتند از:

ـ تاکید بر جنبه هاي اصلي قدرت اجتماعي شامل محوریت، پیچیدگي و جامعیت آن
ـ بررسي ارتباط پیچیده بین قدرت نرم و قدرت سخت، نقش رسانه و فن آوري هاي جدید ارتباطات

ـ تأثیر و تأثر بین دولت و بازیگران غیر دولتي و نقش آن در شکل گیري گفتمان عمومي و هویت، دستور کار و در نهایت تعیین 
نتایج فرآیندهاي سیاست

کتاب اول:
ژئوالکتریک 2و3 بعدی، تالیف دکتر خلیل رضایی و مهندس سحر صادقی. انتشارات آراد کتاب. چاپ اول. شامل مفاهیم و کلیات، 

مدلسازی، تفسیر کامپیوتری، مثال های صحرایی و همراه با آموزش نرم افزارهای
کتاب دوم:

زمین شناسی دریایی، تالیف دکتر خلیل رضایی، مهندس هاشمی، مهندس بیات، مهندس حق بین. انتشارات سازمان جغرافیایی 
ارتش. چاپ اول. 

شامل مطالبی در باره ی اقیانوس های جهان، پی جویی دریایی، بستر پویای دریا، پشته ها و دراز گودال ها، آتشفشانی زیر دریایی، 
جریان های عمیق، زمین شناسی سواحل، ثروت های دریایی، زیست شناسی دریایی، ساختارهای نادر دریا و رسوبات دریایی.      

RES2DINV, RES3DINV 
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معرفی دو کتاب از آقای دکتر سید امیر اصغری

شبکه های بی سیم این کتاب مبتنی بر محوریت ارتباطات بی سیم، موضوعاتی کلیدی را بدین
 ترتیب ارائه می کند:
. تکنولوژی و معماری

. انواع شبکه
. رویکردهای طراحی

. کاربردها
کتاب اول:

ریزپردازنده و زبان اسمبلی، در این کتاب سعی شده است تا جنبه های اساسی مربوط به طراحی سیستم های مبتنی بر ریزپردازنده 
ها تبیین شود. این کتاب به عنوان مرجع اول وزارت علوم برای درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی انتخاب شده است. دنیاي 
کنوني، دنیاي ارتباطات و اطالعات است و پارامتر رقابت نیز به سمت برتري اطالعاتي سوق پیدا نموده است. لذا به بستر و 
زیرساختاري نیاز است که بتوان این داده  ها را در آن ذخیره نمود. عالوه بر نیازهاي نوین امروزي براي ذخیره سازي و پشتیباني 
از داده  هاي مورد نیاز، این الزام وجود دارد که داده  هایي که بصورت مکتوب آرشیو شده اند نیز بصورت الکترونیکي تبدیل شده 
و ذخیره شوند. بستر و زیرساختاري که براي نگهداري، ذخیره سازي، پشتیباني و پردازش داده ها مورد استفاده قرار مي گیرد، یک 
مرکز داده است. در کتاب پیش رو، تحلیل و طراحي یک مرکز داده مبتني بر شبکه ی SANبه عنوان یک مکانیزم ارتباطي 
ذخیره سازي و پشتیباني بطور دقیق بررسي مي شود. شبکه یSAN، یک زیرساختار ارتباطي است که اتصاالت فیزیکي و الیه 
ی مدیریتي را براي سازماندهي کردن آن اتصاالت، المان هاي ذخیره سازي و سیستم هاي کامپیوتري فراهم مي  کند؛ به گونه 

اي که انتقال اطالعات در آن بصورت امن، سازگار و مقاوم باشد.
مفاهیم سیستم عامل کتابی مناسب برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر 
جهت آشنایی با مفاهیم پایه ای سیستم عامل است. هرچند که امیدواریم برای افراد در محیط های کاری نیز مفید باشد. این کتاب، 
توصیفی شفاف از مفاهیم پایه ای سیستم عامل را در برمی گیرد. در این کتاب فرض می شود که خواننده با ساختارهای داده ی 
پایه ای، سازمان کامپیوتر و یک زبان سطح باال همانند C آشناست. موضوعات سخت افزاری مورد نیاز برای درک مفاهیم سیستم 
عامل در فصل اول ارایه شده است. برای کدهای برنامه نویسی در این کتاب از زبان های C و بعضا JAVA استفاده شده است، 
اما خواننده بدون داشتن تسلط به این زبان ها می تواند الگوریتم کد برنامه نویسی شده را درک نماید. مفاهیم با استفاده از توصیف 

های شهودی بیان شده اند. مفاهیم تئوری ضروری در این کتاب بحث شده اند و از اثبات های فرمال صرف نظر شده است.
کتاب دوم:

بازاریابی اینترنتی در دنیاي امروز، اینترنت تمامي استراتژي  هاي بازاریابي شرکت  ها و کمپاني  ها را تغییر داده و سیاست  هاي 
کلي بازاریابي آنها را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه اینترنت مرزهاي جغرافیایي را از میان برداشته است و شما مي  توانید 
محصوالت و سرویس هاي شرکت خود را در دنیاي وب معرفي کنید. البته باید توجه داشت که همواره در دنیاي بازاریابي، مزایا 
و معایب در کنار هم هستند. اگر در گذشته رقیبان مهم شما تنها در شهر شما بودند، با مطرح شدن بازاریابي اینترنتي، شما باید با 
هر شرکت مرتبط با کسب و کارتان که داراي یک وبسایت است، رقابت کنید. بنابراین اگر نقش بازاریابي اینترنتي را از رقباي خود 
بهتر درک کرده باشید و به تمایزهاي آن با بازاریابي سنتي آگاه باشید، مي  توانید در این رقابت، گوي سبقت را از دیگر رقیبان خود 
بربایید. در این کتاب پس از بررسي مفهوم بازاریابي اینترنتي، به بررسي روش هاي کسب موفقیت در این حوزه پرداخته شده است.
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معرفی کتاب گفتمانی دیگر از توسعه در ایران

انتشار اولین شماره مجله حسابداری ارزشی و رفتاری 

کتاب گفتمانی دیگر از توسعه در ایران نوشته ی آقای دکترحمزه نوذری است. در این کتاب سعی شده تجربیات توسعه پس از 
انقالب اسالمی با اتکا به نظریۀ تحلیل گفتمان و رویکرد پسا ساختاری تحلیل شود، نخست، تخاصم و تضاد گفتمان های مختلف 
بر سر انتساب معنا به توسعه بیان می شود، سپس راهبرد های توسعه ای هر گفتمان )تعدیل ساختاری، جامعه مدنی و هدفمندی 
یارانه ها( و پیامد های اجتماعی هر کدام از آن ها تحلیل می شود. در آخر تالش می شود بر اساس واقعیت های توسعه در ایران، 
گفتمانی دیگر از توسعه را معرفی کنیم. گفتمانی که امکان توسعۀ دیدگاه ها، ایده ها و تلقی های مختلف را در درون خودش 

بازیابی و تجدید کند و همواره به روی معانی و راهبرد های جدید گشوده باشد.

به اطالع کلیه استادان گرانقدر و دانشجویان گرامی می رساند شماره اول دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری توسط معاونت 
پژوهشی محترم دانشکده علوم مالی منتشر شده است و در سایت این فصلنامه به آدرس: http://aapc.khu.ac.ir  قابل 

دسترس است. 
الزم به ذکر است مطابق مصوبه شورای آموزشیـ  پژوهشی دانشکده علوم مالی، کلیه دانشجویان این دانشکده که مقاالتشان در 
این مجله به چاپ برسد می توانند نمره مربوط به مقاله علمی پژوهشی پایان نامه خود را اخذ نمایند. لذا از کلیه محققان عالقمند 

دعوت می شود تا مقاالت علمی پژوهشی مرتبط با موضوعات این فصلنامه را از طریق وب سایت این مجله ارسال نمایند.
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تربیت بدنی 

اجرای برنامه 
کوهپیمایی

 بمناسبت بزرگداشت 
ارتحال امام خمینی)ره(

و  کارکنان  کوهنوردی  مشترک  برنامه 
دانشجویان دانشگاه به مناسبت بزرگداشت 
امام  حضرت  انقالب  معمارکبیر  ارتحال 
خمیني)رحمت اهلل(  با برنامه جنگل نوردي و 
صعود به قله درفک منطقه گیالن در تاریخ 

هاي 13 تا 15 خرداد انجام شد.

دانش  المپیاد  مسابقات  دوره  هشتمین 
آموزان انجمن بهشتیان زمینی با حضور 10 
تیم متشکل از 136 ورزشکار دختر و پسر 
در سه رشته وزنه برداری، تنیس روی میز، 
بدمینتون و پرتاب پنالتی در تاریخ 95/3/6 
مدیریت  و  خوارزمی  دانشگاه  میزبانی  به 

تربیت بدنی برگزار شد.

حضور  با  ورزشی  های  انجمن  انتخابات 
12 نامزد انتخاباتی روز دوشنبه 95/2/20 
در دانشکده تربیت بدنی با حضور گسترده 

دانشجویان برگزار شد.

تقدیر  بپاس  کاشان  به  روزه  یک  اردوی 
ورزش  فعال  انجمن  اعضای  زحمات  از 

ــه  ــک روزه ب اردوی ی
ــد ــزار ش ــان برگ کاش

دانشجویان دختر سال 94 در تاریخ 95/3/6 
به سرپرستی آقای محمد شیرینی برگزار 

شد.

میزبانی مسابقات المپیاد ویژه 
بهشتیان زمینی آریا

انتخابــات  برگــزاری 
ــی  ــای ورزش ــن ه انجم

دانشــجویان

ت 
ی مسابقا

ی از برگزار
تصاویر

هفته خوابگاه ها
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ــابقه  ــزاری مس برگ
فوتبــال نیــم چمــن 

ــجویان دانش

دانشجویان  چمن  نیم  فوتبال  مسابقه 
پردیس کرج به مناسبت هفته خوابگاه ها 
)جام خلیج فارس( در مدت 10 روز برگزار 

و نتایج به ترتیب زیر کسب شد:
مقام اول: تربیت بدنی 91 

مقام دوم: تیم وحدت
مقام سوم: تیم تربیت بدنی 93 

جشن تجلیل از قهرمانان ورزشی دانشگاه 
خوارزمی در مسابقات منطقه یک ورزش 
 95/2/27 تاریخ  در    94 سال  کشور 
علیرضا  آقای  ارزنده  میهمان  حضور  با 
و  جهان  کشتی  اسبق  قهرمان  حیدری 

جمع کثیری از دانشجویان برگزار شد.

آشنایی  هدف  با  کوهستان  نمایشگاه 
انجمن  های  فعالیت  با  دانشگاهیان 
کوهنوردی دانشجویان و فروش تجهیزات 
عالقمندان  برای  کوهنوردی  ملزومات  و 
این رشته از تاریخ 95/2/25  تا 95/3/5 

در نمایشگاه دائمی دانشگاه برگزار شد.

این مسابقه روز دوشنبه 95/3/3 ساعت 
پردیس  علوم  دانشکده  محوطه  در   17
کرج با حضور آقای دکتر حبیبی معاونت 
دانشجویی، آقای جوکار مدیریت تربیت 
بدنی، آقای توکلی مدیریت امور خوابگاه 
برگزار و قوی ترین دانشجویان به شرح 

زیر معرفی شدند:
نفر اول: فرشاد محمدی

نفر دوم: سهراب خورشیدی
نفر سوم: مهدی حاجی وند
نفر چهارم: سجاد عزیز پور

دانشجویان  فوتسال  نمادین  مسابقه 
تربیت  دانشکده  استادان  و  بدنی  تربیت 
بدنی یاد بود مرحوم دکتر آیدین ظریفی 

در تاریخ 95/2/13 برگزار شد.    

ــابقه  ــزاری مس برگ
ــتادان  ــال اس فوتس

دانشــجویان  و 
ــی ــت بدن تربی

برگزاری مسابقه 
مردان آهنین 
دانشجویان دانشگاه 

خوارزمی

جشن تجلیل از قهرمانان 
ورزشی دانشگاه 

خوارزمی برگزار شد

نمایشگاه کوهستان 
برگزار شد
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مـقـالــه 

بررسی نقش خانواده در شکل دهی تربیت دینی و اخالقی فرزندان
سعید افراسیابی
کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه خوارزمی

خداوند متعال انسان را خلق نمود و اسباب هدایت او را با ارسال پیامبران و نازل کردن کتب آسمانی فراهم ساخت. نیاز به اخالق 
و انجام اعمال نیکو و گرایش فطری انسان به سوی فضیلت، سعادت و کمال موجب شده است خداوند راه های رسیدن به این 

امور را نیز در دسترس همگان قرار دهد. )اخوی، 1390(
انسان شدن انسان، و وصولش به کمال نهایی همه مرهون تربیت صحیح است. عوامل مختلف وراثتی و محیطی در تربیت 
فرزند تأثیر دارند که در این میان خانواده اساسی ترین نهاد برای پرورش کودک است. محیط خانواده هم از جهت اولیت )زمانی و 
مکانی( و هم از نظر کیفیت، مهم ترین محیطی است که می تواند بستر مناسبی را برای بروز استعدادهای مادی و معنوی کودک 
فراهم کند. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی و نخستین پرورشگاه شخصیت انسان ها تنها نظام اجتماعی است که از دیرباز 

در تمام کشورها اعم از مذهبی و غیرمذهبی پذیرفته شده پذیرفته شده و توسعه یافته است. )بختیاری، 1391(
اگر تربیت فرزندان بر پایه ی اصول تربیت دینی و مذهبی باشد و در عین حال به اصول روان شناس و تربیتی مراحل رشد کودک 
توجه شود، پدر و مادر در امر تربیت موفق خواهند بود. به دلیل اهمیت این موضوع و تاکیدی که دین اسالم و ائمه اطهار )ع( بر 
تربیت دینی و اخالقی کودک داشته اند، دانستن نقش خانواده و چگونگی تربیت دینی و اخالقی فرزندان ضرورت پیدا می کند. 
قبل از بررسی تربیت دینی الزم است که با تعریف دین آشنا شویم. دین مجموعه عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتی است که برای 

اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها باشد. )جوادی آملی، 1372(
تربیت دینی هرگونه فعالیت هدفمندی است که به منظور محل اسکان، وضعیت تأهل، محل تولد، تعداد واحد افتاده و سن شروع 

استفاده از اینترنت با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود نداشت. 
عسگری )1392( در پژوهشی به بررسی »مطالعه میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن میان دانشجویان دانشگاه پیام 
نور، آزاد اسالمی و علمی کاربردی« پرداخت و به این نتایج دست یافت که محدوده سنی 20 الی 25 سال بیشترین استفاده از 
اینترنت را داشته اند، بیشترین استفاده از اینترنت را دختران بخود اختصاص داده اند.خانه و لپ تاپ بترتیب بعنوان مکان و وسیله 
ای که دانشجویان بیشترین استفاده از اینترنت را داشته اند انتخاب شدند، مقاالت علمی- پژوهشی نیز بیشترین کاربرد استفاده 
از اینترنت را در میان دانشجویان داشته اند. نزدیک به 41 درصد از دانشجویان اینترنت را در پیشرفت تحصیلی موثر می دانند.

با خودکارآمدی تحصیلی و عادت  ارتباط آن  با عنوان »بررسی شیوع اهمال کاری تحصیلی و  فاتحی )1390( در پژوهشی 
های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز« به این نتایج دست یافت که پسران به طور معناداری از اهمال کاری 
تحصیلی بیشتری نسبت به دختران برخوردار بودند. همچنین دانش آموزان از لحاظ اهمال کاری تحصیلی به تفکیک پایه و 
رشته تحصیلی با یکدیگر تفاوت داشتند و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود. به طوری که بیشترین اهمال کاری تحصیلی 
به ترتیب در پایه های اول و دوم و سوم و رشته های عمومی، انسانی، تجربی و ریاضی مشاهده گردید. همچنین نتایج به 
دست آمده حاکی از ان است که 42 درصد از تغییرات مشاهده شده در اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مربوط به تفاوت در 
خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه آن ها می باشد. بعالوه بین اهمال کاری تحصیلی و خودکارامدی تحصیلی دانش 
آموزان همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین اهمال کاری تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان 
رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه دانش 
آموزان همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در کل نتایج نشان داد که دانش آموزانی ایجاد شناخت و باور به معارف دینی 
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و تقویت آن، گرایش به  ارزش ها و هنجارهای دینی و التزام عملی به احکام و دستورهای دینی مطرح می شود و در مجموع 
زمینه ساز تکوین هویت دینی و رشد متعادل دین داری در همه جنبه ها گردد. )صادق زاده، 1380( در این زمینه امام سجاد )ع( 
در حوزه تربیت در خانواده می فرمایند: حق فرزند تو این است که بدانی وجود او از توست و بد و خوب او در این دنیا به تو ارتباط 
پیدا می کند و باید بدانی که در سرپرستی او مسئولیت داری و مسئول هستی که او را به بهترین وجه تربیت کنی و بر عهده ی 

توست که او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی. 
تربیت دینی و اخالقی، ضابطه ای برای حیات فردی و اجتماعی و رشد معنویت است. این تربیت باعث رشد وجدان در کودک می 
شود و اگر این تربیت براساس اندیشه درست استوار باشد، موجب رشد و پیشرفت کودک می شود. تربیت دینی و اخالقی پایه و 
اساس زندگی و موجب رشد و تکامل آدمی و رسیدن به مقام فرزند صالح یا عبدصالح است و بنابر فرموده پیامبر )ص( بهترین 

هدیه و بخشش پدر به کودک و یا با ارزش ترین ارثی که او از خود به جای می نهد، ادب و تربیت نیکوست. )فاضلی، 1390(
در مورد عوامل موثر در زمینه تربیت دینی و اخالقی فرزندان، عوامل زیادی می تواند موثر باشد که دو مورد تأثیرگذار آن عبارتند 

از:
- میزان شناخت والدین و التزام عملی آنها نسبت به الگو بودن در مسایل دینی و اخالقی

- روش های آموزش و تربیت دینی و اخالقی که از تحقیقات روان شناسان حاصل شده و در تربیت دینی و اخالقی از سوی 
والدین می تواند کاربرد داشته باشد می تواند به طور کلی در موارد زیر خالصه شود.

- تقویت رفتار مطلوب، وقتی کودک یا نوجوانی اقدام به کاری نمود که درست است آن را باید والدین تقویت کنند. 
- حذف رفتار نامطلوب، اگر کودکی به رفتار نامطلوب دست زد آن را خاموش کرده، نادیده گرفته و چنان رفتار می شود که در 

نتیجه آن رفتار حذف گردد. 
- استفاده از تمرین رفتار، رفتار دینی را باید خود انجام داد و از کودک یا نوجوان خواست تا آن را تمرین و تجربه کند. اما ابتدا 

کودک باید این رفتار را مشاهده و الگوبرداری کند.
- شرکت دادن کودکان در فعالیت های تربیتی و فرائض جمعی و انجام فعالیت های هنری که محتوای دینی دارند. همچنین 

آموزش قران کریم و تفسیر و شناخت معانی آن و ... )احمدی، 1375(
از مهمترین دغدغه های تربیت دینی و اخالقی که در حال حاضر خانواده ها با آن مواجه اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1- کاهش حضور فیزیکی والدین در خانواده ها
 2- اشتغال بیش از حد توان والدین در خارج از خانه 

 3- خستگی های مفرط ناشی از اشتغال والدین 
 4- رشد تقاضای فرزندان از والدین و ناتوانی پدر و مادر در تأمین این قبیل خواست ها  

 5- کاهش حضور موثر روانی والدین در کنار فرزندان 
 6- کمرنگ شدن فضای انس، الفت و صمیمیت میان والدین و فرزندان

 7- کاهش ارتباطات کالمی والدین و فرزندان
 8- فقدان عوامل تشویقی موثر از سوی والدین

 9- عدم شرکت یا شرکت کمتر خانوادگی در فرائض جمعی مانند نماز جماعت. )شرفی، 1387(
تربیت دینی فرزند نیازمند آگاهی و تمرین عملی است. اگر پدر و مادر در جهت انتقال عقاید صحیح و ایجاد رفتار درست در 
فرزند خود کوشا باشند، خداوند بر آنان رحمت خواهد داد. درباره عقیده صحیح و انتقال آن به فرزندان، تکلیف بزرگی بر عهده 
والدین گذاشته شده است، زیرا تأثیر عقایدی که در خانواده رواج دارد و به فرزند القاء می شود در آینده او غیرقابل انکار است. 
والدین و سایر اعضای خانواده بی تردید نقش اساسی در تربیت کودک خود دارند و با کسب آگاهی و ارائه ی یک الگو و سبک 
تربیتی مناسب در تربیت دینی و اخالقی و سایر حوزه ها، کودک خود را در مسیر درستی قرار دهند و موجبات رشد و شکوفایی 

وی را به ارمغان بیاورند. 
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درگذشت سرکارخانم دکتر مه لقا قربانلی 
عضو هیأت علمی دانشکده ی علوم زیستی

همــکاران گرامــی فقــدان عزیزانتــان را صمیمانــه تســلیت مــی گوییــم و بــرای آنــان 
بخشــش و آرامــش ایــزدی وبــرای شــما ســالمت و ســعادت آرزومندیــم .

آقای دکتر عطااهلل عبدی ............................................... عضو هیأت علمی دانشکده علوم جغرافیایی
آقای محمد بهرامی ...................................................... همکار مدیریت دفتر فنی و طرح های عمرانی

آقای محمد رزاقی ........................................................ همکار مدیریت امور عمومی
آقای سجاد ابراهیم زاده ............................................... همکار مدیریت امور عمومی

سرکار خانم دکتر مه لقا قربانلی عضو هیات علمی دانشکده ی علوم زیستی دانشگاه خوارزمی به دلیل بیماری در  81 سالگی 
به دیدار حق شتافت. مرحومه مه لقا قربانلی متولد سال 1314 در گرگان بود. تحصیالت ابتدایی و بخشی از متوسطه یعنی تا 
کالس نهم را در گرگان گذراند اما چون برای دختران در گرگان، امکان ادامه تحصیل سال های بعد در دبیرستان وجود نداشت، 
با مادر به تهران عزیمت کرد. در سال 1333 دیپلم گرفت و در رشته زیست شناسی پذیرفته شد و همزمان در آموزش و پرورش 
استخدام شد. در سال 1336 از دانشگاه تهران مدرک لیسانس گرفت. دانشگاه سوربون پاریس مقصد بعدی ایشان برای اخذ درجه 
ی فوق لیسانس بود. تحصیل در مقطع دکترا را در زمینه ی کشت بافت و ارگانوژنز با درجه عالی گذراند. در سال 1344 به سمت 
استادیاری، در سال 1348 به سمت دانشیاری و در سال 1352 به سمت استادی نایل شد. مدت اشتغال ایشان در دانشگاه خوارزمی 
35 سال بود. در این مدت گاهی به صورت مدعو در دانشگاه های شهید بهشتی، اراک، الزهرا، تربیت مدرس و پیام نور دعوت به 
تدریس می شد و در اسفند ماه 1379 در 65 سالگی با رتبه ی 25 استادی بازنشسته شد. تعداد کتاب های تألیف و ترجمه مرحوم 
دکتر قربانلی 21 جلد است که 14 عنوان آن تألیف و 7 جلد آن ترجمه است. 4 عنوان از کتاب ها در انتشارات دانشگاه خوارزمی 
با عنوان های فیزیولوژی تغذیه و متابولیسم جلد اول و فیزیولوژی رشد و نمو جلد دوم، گیاه شناسی عمومی، تغذیه معدنی و 6 
جلد از کتاب ها در انتشارات دانشگاه پیام نور شامل آزمایشگاه فیزیولوژی 1 و 2 ، متابولیسم گیاهی و 3 جلد دیگر فیزیولوژی 1 و 

فیزیولوژی 3 وجذب وانتقال در گیاهان منتشر شده است. 
کتاب های متابولیسم پیشرفته گیاهی و دو جلد اکو فیزیولوژی گیاهی از انتشارات دانشگاه آزاد گرگان است. 2 جلد از کتاب های 
فیزیولوژی ترجمه از نویسنده هلر از انتشارات مرکز دانشگاهی است، 4 جلد دیگر ترجمه از نویسند ه لئونارد بلژیکی تحت عنوان 
نگرشی بر فلور و پوشش گیاهی بیابان های ایران از انتشارات موسسه جنگل ها ومراتع است،. کتاب جغرافیای گیاهی از انتشارات 
سمت است. 2 جلد دیگر از کتاب ها با عنوان مقدمه ای بر بیولوژی گیاهی از انتشارات مبتکران ترجمه از انگلیسی، و دیگری 
بیولوژی گیاهی ترجمه از فرانسه در انتشارات منتشر شده است. تعداد مقاالت چاپ شده ی ایشان در مجالت فارسی 150 عدد، 
مقاالت چاپ شده به زبان خارجی 60 عدد، مقاالت خارجی 45 عدد، تعداد کل مقاالت به زبان فارسی و به زبان خارجی 210 

عنوان است. 
روحش شاد و یادش گرامی.
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