نشریه خبری سیمای خوارزمی
سال سیزدهم  .شماره  226و  . 225فروردین و اردیبهشت ماه 1393

در این شماره می خوانید:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

گزارش مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه
کسب عنوان استاد نمونه کشوری
برگزاری مراسم بزرگداشت مقام استاد
برگزاری همایش بررسی و تبیین نقش اخالقی و تربیتی استاد
بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناورهای شناختی از دانشگاه
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گفتگو با مشاور رئیس و مدیر کل روابط بین الملل دانشگاه
برگزاری اولین همایش لرزه شناسی و مهندسی زلزله
گفتگو با مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســامی در پیامی سال  ۱۳۹۳هجری شمسی را سال «اقتصاد و
فرهنگ ،با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کردند.
ایشان در ترسیم افق سال نو ،دو مسئله ی اقتصاد و فرهنگ را مهم تر از مسائل دیگر بر شمردند و تاکید کردند :برای
تحقق شــعار سال  ۹۳یعنی «اقتصاد و فرهنگ ،با عزم ملی و مدیریت جهادی» تالش مشترک مسئوالن و آحاد مردم
ضروری است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته ی مشارکت و حضور مردم در «زندگی و سازندگی کشور»
خاطرنشــان کردنــد :هم در اقتصاد و هم در فرهنگ ،کار بدون حضور مردم پیــش نخواهد رفت و گروه های گوناگون
مردمی باید با اراده و عزم راسخ ملّی در این عرصه ها نقش آفرینی کنند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :مسئوالن هم موظفند با توکل به خداوند و با تکیه ی بر مردم ،در هر دو عرصه ی اقتصاد
و فرهنگ ،مجاهدانه وارد میدان عمل شوند.
ایشان تاکید کردند :آنچه در سال جديد پيش رو داريم ،عبارت است از اقتصادى كه به كمك مسئوالن و مردم شكوفايى
پيدا كند ،و فرهنگى كه با همت مسئوالن و مردم بتواند سمت و سوى حركت بزرگ كشور و ملت ما را معين كند.
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نسخه الکترونیکی نشریه سیمای خوارزمی در
سایت دانشگاه قابل رویت است .عالقمندان
می توانند با مراجعه به پورتال دانشگاه ،بخش
خبرنامه ها ـ نشریه سیمای خوارزمی ،این
نسخه را مشاهده نمایند.
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سرمقاله
«بسم اهلل الرحمن الرحیم»

و الذین ءامنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل و الذین ءاووا و نصروا اولئك هم المومنون حق ًا لهم معفزة ورزق كریم

آنــان كه ایمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و در راه خــدا جهاد كرده اند ،به حقیقت مومنان اند ،آمرزش و روزی نیكو از آن
آنان است( .سوره انفال آیه )74
متغیرهای درونی وبیرونی ،دستخوش تغییراتی گردد.
نیازهای هر جامعه ای ممکن است با توجه به ّ
تبعیت خواهند کرد.
متغیرها ،متنوعتر وتاثیر گزارتر باشد ،نیازهای جامعه نیز بطور طبیعی از آنها ّ
هرچقدر میزان این ّ
اما موفقیت هرجامعه ای در جهت رفع نیازمندی هایش بستگی به چند عنصر اساسی دارد:
 )1داشتن مدیرانی پیشرو در تشخیص نیازها
 )2برنامه ریزی آینده نگر واجرایی
 )3بکارگیری ابزارهای کارا
 )4تکیه حداکثری برتوان داخلی و بکارگیری اراده و نیروی مردمی و پرهیز ازهرگونه وابستگی
با دقت در شــعار طراحی شده ازسوی رهبر عظیم الشأن انقالب اســامی(مدظله) می توان نقش این چهار عنصر اساسی بخوبی
مشاهده کرد.
به نظر می رسد امروزه کشور با یکسری متغیرها یی مواجه است که در رأس آن ها بحث اقتصاد وفرهنگ است.
مدتیســت که اقتصاد جامعه دچار نواســات بی منطق وگاها قهری شده و همین باعث شده مدیران در برنامه ریزی دچار نوعی
ناهماهنگی شــوند و احســاس می شود و از اهداف تعیین شده از ســوی نظام ازجمله برنامه چشم اندازص ،مقداری دور شده
باشــیم.البته باید گفت این ناهماهنگیها در طی سی واندی ســال همواره کم وبیش بوده اما نکته ای که همواره مانع پرداختن
صحیح به مشکالت شده ،غلبه حاشیه ها برمتن بوده که باعث عدم انسجام در برنامه ریزی واجرای برنامه ها شده است.
ازطرف دیگر تجربه ســالهای گذشته نشــان داده اهتمام به رفع برخی معضالت گاهی اوقات مارا از موضوعات مهمی همچون
فرهنگ ،عدالت محوری غافل نموده اســت تاجایی که امروز فرهنگ بعنوان یکی از مشکالت اساسی مطرح است وبخاطر اینکه
دوباره فرهنگ تحت شــعاع معضالت اقتصادی قرارنگیرد وبه فراموشی سپرده نشود ،الزم بود از اولویت های اساسی تلقی شده
وتوجه مردم ومسوؤلین بدان جلب شود .لذا رهبر فرزانه وانقالب با نام گذاری دوگانه امسال ،تدبیری هوشمندانه اتخاذ فرمودند.
یکی از راهکارهایی که همواره از ابتدای انقالب بعنوان شــیوه برتر در جهت رســیدن به اهداف عالیه طی سالیان تجربه شده و
نتایج ارزنده ای در پی داشــته و بعنوان یک الگوی برتر مطرح شده ،تفکر جهادی و عمل جهادیست لذا شکی نیست که تحقق
این شعار درگرو برنامه ریزی های دقیق همراه تفکر جهادی و عملکرد جهادیست.
اما این همه ی کار نیســت ،بلکه عملی کردن این شــعار درتمام شئونات جامعه اسالمی ،تضمین کننده نیل به این اهدف
مهم خواهد بود و تحســین و تکرار و همایش و تبلیغ به تنهایی کافی نیســت بلکه برای موفقیت برای رفع مسئله « اقتصاد و
فرهنگ» واقعا «عزم ملی ومدیرت جهادی» الزم است .انشااهلل
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سیدمحمدهاشمی
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در تهران

گزارش مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه

روز سه شنبه  92/11/1ساعت  12ـ  10مراسم
تودیع و معارفه ریاســت دانشگاه در سالن 17
شــهریور با حضور وزیر محترم علوم ،تحقیقات
و فناوری ،معاونین ،ســایر مسئولین و کارکنان
دانشگاه برگزار شد.
در این مراســم آقای دکتر رضا فرجی دانا
وزیر محترم علــوم ،تحقیقات و فنآوری
گفــت :در آغاز راه دعای خیــر را بدرقه آقای
دکتر سبحان اللهی می نماییم و امید آن داریم
که ایشــان با توانایــی مدیریتی خود در جهت
پیشــبرد اهداف دانشــگاه گام بلندی بردارند.
در واقع ما وام دار تمام افرادی هســتیم که به
واســطه تالش آن ها این امانت به ما رســیده
است .منظور از امانت «مسئولیت» است و باید
دقت نمائیم که امانتداری صحیح داشته باشیم
و الزمه اش این اســت مشــکالت را شناسایی
نموده و برنامه ریزی دقیقی صورت دهیم.
ایشان افزود :جلسات تودیع و معارفه ،جلسات
عبرت است برای همه کسانی که در آن جلسه
حضور دارند .زیرا که هر آغازی را پایانی است.
ایــن نکته باید یک عامــل حرکت مضاعف در
جهت حداکثر خدمت باشــد .دوره های 8 ،4
ساله یا بیشــتر در واقع توفیق خدمت است
که در نهایت کارنامه ای از عملکرد ما باقی می
ماند که نتایج آن مهم اســت .ما باید طوری
خدمــت کنیم که قضاوت تاریخ نشــان
دهنده حداکثر تــاش های ملی و دینی
باشد.
در این راستا توجه به دو نکته ضروری است:

اول اینکه مواظب باشیم ظلم نشود اعم از ظلم به ذی نفع و ظلم به جامعه .نکته قابل
تأمل مشارکت دادن کلیه افراد شایسته و مسئولیت پذیر در اداره امورات دانشگاه بر
مبنای قانون است ،زیرا که در واقع رعایت قانون بزرگترین اعتدال می باشد.
قانون گرایی و قانون مداری در دانشگاه باعث می شود که آموزش ،پژوهش و حلقه
تولید علم تا ثروت محقق شــود .در دانشــگاه باید گفتمان فرهنگی بصورت غالب
باشــد یکی از تکالیف ما ایجاد فضای آرام برای تحصیل است و در این زمینه باید از
حاشــیه آفرینی ها به شــدت جلوگیری کنیم .همدلی ،همراهی و دوری از تظاهر از
اتالف نیروی ها و باقی گذاشتن لکه های تاریک در تاریخ جلوگیری می کند.
دوم :اختالف نکنیم ،اختالف در فضای علمی ،پیشرفت علمی را مختل می کند.
آقــای دکتر فرجی دانــا با اظهار امیدواری از وضعیت موجــود در پایان گفت :من
امیدوارم که این کاروان به سر منزل مقصود برسد.
در ادامه آقای دکتر محمدعلی ســبحان اللهی سرپرست دانشگاه ضمن خیر
مقدم به وزير محترم علوم ،معاونان و مشــاوران ،حاضران و تشــکر از زحمات خانم
دکتر حجازی زاده گفت:
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی
ــدق َو اجعل لی مِن ل َ ُد َ
رب اَدخلنــی ُم َ
دخ َل صِ دق َو اَخِ رجنی ُمخ َر َج صِ
نک
ٍ
ِّ
ُسلطان ًا ن َصیراً.
حضور تمام مهمانان عزیز در اولین دانشــگاه مدرن ایران را گرامی می دارم و خوش
آمد می گویم.
این دانشگاه در سال  1298بنام دارالمعلمین تأسیس شد و در طی نزدیک  100سال
نام های دارالمعلمین ـ دانشسرایعالی ـ تربیت معلم ـ خوارزمی بخود گرفته است.
از ویژگی های آن میتوان به تاسیس چند دانشگاه در سطح کشور ،حضور شخصیت
های علمی معروف چون فروغی ،صدیق ،قریب ،مصاحب و  ...همچنین چندین چهره
ماندگار علمی کشور اشاره نمود.
ایشــان در ادامه بخش کوتاهی از رزومــه کاری خود را عنوان کرد و گفت :اینجانب
از زمان ریاســت آقای دکتر مهدیان به این دانشــگاه وارد شدم و افتخار معلمی را از
سال  1348دارم.
در مســئولیت های قبلی ام در مجلس ،آموزش عالی ،سازمان مدیریت و استانداری
ارتباط نزدیک با دانشگاه خوارزمی داشتم.
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همچنین در مجلس شــورای اسالمی مسئول
امور اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بودم.
راه اندازی گروه مهندسی صنایع ،مدیریت گروه
و حضور در جلســات کار گــروه جهت برنامه
ریزی ارتقا علمی دانشگاه خوارزمی نیز بخشی
از فعالیت های بنده است.
روش کاری مــورد نظــر اینجانب دانشــجو
محــوری اســت کــه نمــود آن در تعامل با
دانشجویان اســت .در عین حال اعتبار به خرد
جمعی و اعتبار به توسعه را هم مورد نظر دارم.
دکتــر ســبحان اللهــی در ادامه بیــان نمود
موقعیت راهبردی دانشگاه در سطح منطقه
ای و ملــی راهبرد تکاملی و تدریجی در جهت
توسعه آموزش عالی کشور است.
استراتژی دانشــگاه در آینده نیز با توسعه
رشــته های جدید در دانشــگاه و جهت گیری
دانشگاه بطرف دانشگاه جامع و تعریف فعالیت
های آموزشــی و پژوهشــی میان رشته ای در
علوم پایه ـ فنی و مهندســی ـ علوم انســانی،
ایفای نقش در توسعه ملی و منطقه ای خواهد
بود .در بخش منطقه ای با توجه به پتانســیل
های اســتان البرز که از نظر جمعیت ،صنعت
موجود که متأســفانه  40درصد تعطیل و باقی
نیمه تعطیل است.
در بخــش ملی :همکاری بــا وزارت خانه های
صنایــع و معادن ،نفت ،وزارت راه و مســکن ،
آمــوزش و پــرورش و همچنین همــکاری با
مســئولین دو استان در کمیته های تخصص و
علمی (با توجه به تجربه استان خودم)
سرپرست دانشــگاه در ادامه عنوان نمود :امروز
کشــور ما با چالــش در مشــکالت اقتصادی،
علمــی  ،فرهنگی ،سیاســی و اجتماعی جدید
روبرو می باشــد .بــرای رویارویی با این چالش
ها و مشکالت ،راهبرد و راه حل های نوین الزم
است.
در انتخاب راهبردهــا باید رویکردهای علمی
را دنبال کنیم و این مهم از عهده دانشــگاه بر
می آید.
جهت گیری فعالیت های آموزشــی و پژوهشی
دانشــگاه باید بر اساس نیاز جامعه باشد .اصوالً
فعالیــت های هر یک را محیط تعیین می کند.
در موفقیت سازمان ها سازگاری محیط داخلی،
خارجی و انسجام درونی یک ضرورت است.
دلیل تفکیک فعالیت های درون سازمانی موثر
واقع شدن در محیط است.

لذا بر اســاس این اصول ســازمانی نگاه ما به دانشگاه باید از بیرون به درون
با حفظ اصول ارزشــی خود با محيط سازگار باشد که در اين ارتباط ،آگاهی
درصــد رويدادها و روندهای مالی و بيــن المللی تکيه به نوآوری و خالقيت
حائز اهمیت بوده و عامل اصلی در ارتقا یک دانشگاه محسوب می شود.
امروزه ما به لحاظ ملی و ســازمانی وظیفه داریم دانشگاه خوارزمی که اولین
دانشــگاه کشور بوده به یکی از دانشــگاه های برتر رسانیم و این با توجه به
پتانسیل های دانشگاه هدف قابل حصول است.
اینجانب علیرغم مشــغله های عملی و امکان خدمتگزاری در موقعیت های
دیگر با این امید مسئولیت حاضر را پذیرفتم .امید است با توکل به پروردگار
بزرگ و همکاری شــما عزیزان اعم از مسئولین محترم وزارتخانه ،مسئولین
سیاســی و اجرایی این اســتان بزرگ و به همت هيات علمی ارزشــمند و
کارکنان متعهد و دانشجویان عزیز بتوانیم به این هدف دست یابیم.
بــرای تحقق این هدف عالی موارد زیر را بعنوان رویکرد مطرح می
نمایم:
ـ ایجاد محيطی پر از آرامش و نشــاط و امنيت در دانشگاه که در اين ميان
نقش اعضای هيات علمی درکالس های درس و آزمايشــگاه ها و کارگاه ها
و مديريت و کارشناســان برای فعاليت های دانشجويان عزيز و هيات علمی
حائز اهميت است.
ـ تعامل جدی با مســئولين محترم دو اســتان ،نمايندگان محترم ،اعضای
محترم شوراهای شهر و استانداران عزيز
ـ تقويت ارتباط با دســتگاه های اجرايي وضعیت در سطح منطقه ای و ملی
و بين المللی
ـ تقويت همدلی و توجه به منافع و مصالح سازمانی
ـ استفاده بهينه از امکانات
ـ سازماندهی مجدد فرآیندها
ـ تقويت گروه های آموزشی ،تقويت ساختارهای افقی و تاکيد بر خرد جمعی
ـ راه اندازی فعاليت های آموزشی و پژوهشی ميان رشته ای
ـ ارتقا کيفيت آموزش و پژوهش
ـ راه انــدازی پارک فناوری ،مراکز رشــد ،مراکــز کارآفرينی ،انجمن دانش
آموختگان ،مرکز کاریابی برای فارغ التحصیالن
ـ ارتقاء مهارتی کارکنان اداری ،اعضای هيات علمی
ـ تشکيل گروه های پژوهشی در دانشکده ها
ـ فعال کردن پژوهشکده ها

ســخنران دیگر این مراســم حجت االسالم
و المســلمین صادق رزاقی مســئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه
ضمن خیر مقدم بــه آقای دکتر فرجی دانا وزیر
علــوم ،تحقیقــات و فنآوری و هیئــت همراه و
میهمانان ،گفت:
رهبــر کبیر انقالب امــام خمینی (رحمــت ا )...فرمود:
دانشــگاه باید محل پرورش انسان های مومن و
متعهد باشــد .الزم به ذکر است بگویم در قرآن
آمــده «یُ َزکی ِهم َو یُ َع ِل ُم ُهم» بــه عبارتی باید
اول خودمــان را تزکیــه کنیم و بعد به کســب
علم بپردازیــم .مقام معظم رهبری فرمودند:
مسئولین دانشگاه باید نسبت بهم با اخالق
برخورد کنند و از جو زدگی پرهیز کنند .در
دانشــگاه هم افراد با ســایق مختلف ،گروه ها،
تشکل ها ،اصناف متفاوت وجود دارد که هر کدام
به دنبال اهداف خود هســتند پس باید به تعبیر
مقام معظم رهبری از جوزدگی دوری کنیم و راه
اعتــدال یعنی قانون و قانــون گرایی را در پیش
بگیریم ،زیرا که اگر محور ،قانون باشــد تبعیض
ناروا بوجود نخواهد آمد.
ایشان در پایان افزود :ما وظیفه داریم حمایت
حکیمانه ــ نقد منصفانه و تعامل ســازنده را در
پیش بگیریم تا انشاا ..بتوانیم به اهداف متعالی و
نهایی خود برسیم.
در ادامه مراســم خانم دکتــر حجازی زاده
رئیس اسبق دانشــگاه ضمن خوشامدگویی
گفت :بهمن ماه ســال  1388ســال سختی بود
کــه به حکم و اراده خداوند بــرای امتحان الهی
این مســئولیت به عهده من نهاده شــد .زیرا که
هر چه به بندگان ســختی بیشتر وارد می شود
به خدا نزدیک تر می شــود .طی این سال ها با
استعانت از او و با کمک پرسنل خوب و صمیمی
اداره دانشگاه را به عهده داشتم و از همان ابتدا با
همیاری کارکنان و مسئولین مشکالت را آسیب
شناســی کرده و در ســایه وحدت و همدلی در
حالی که شــهر کرج تبدیل به اســتان شده بود
و این مســائل بزرگی را به همراه داشــت .ارتقا
ـ جذب ـ تغییر نام دانشــگاه ـ خرید اتوبوس ـ
ایجاد دیوار ـ آب شیرین ـ تأسیس پردیس بین
الملل دانشــگاه و  .....برخی از اقداماتی است که
طی این دوره صورت پذیرفته است.
ایشــان در پایان از کلیه قســمت های مختلف
دانشگاه اعم از مســئولین دفتر نهاد مقام معظم
رهبــری ،دفتر ریاســت ،هیأت ممیــزه ،جذب،
شوراهای مختلف دانشگاه ،مدیریت های مختلف
و کارگران و کلیه کارکنان دانشــگاه که با صبر و

حوصله در رشد دانشگاه گام برداشتند ،کمال تشکر را دارم.
در ادامه آقای دکتر علیرضا مدقالچی چهره ی ماندگار علمی کشور به ایراد
ســخنرانی پرداخت و گفت :از خدمات ارزنــده خانم دکتر حجازی زاده که در طول چهار
سال مدیریت دانشگاه زحمات فراوانی کشیدند ،تقدیر می کنیم.
ابتدا به یک نکته تاریخی مهم اشــاره می کنم :دانشــگاه تربیت معلم ســابق (خوارزمی
کنونی) منشــأ خدمات منحصر به فرد در تأسیس دانشگاه های مناطق محروم بوده است،
این خدمات از سال  53با تأسیس دانشسرایعالی زاهدان ،یزد و سپس سنندج شروع شد.
مســئولیت اداره ی مدارس عالی اراک و کاشــان (پس از انقالب) به این دانشگاه سپرده
شــد .دانشگاه تربیت معلم ،پس از انقالب دانشگاه های تربیت معلم سبزوار ،آذربایجان را
تأســیس کرد .کلیه ی امور این مراکز و دانشــگاه در همین جا انجام می شد و سرمایه ی
عظیم مادی ،معنوی ،انسانی و مدیریتی برای اداره ی این موسسات به کار گرفته شد .این
دانشــگاه ها هم اکنون به صورت دانشگاه جامع درآمده اند یعنی دانشگاه تربیت معلم در
تأسیس و راه اندازی  7دانشگاه بزرگ نقشی عظیم داشته است.
در دهه ی  50تصمیم بر آن شده بود که مجموعه ی عظیم دانشگاه در حصارک کرج بنا
شود ،از آن سال به بعد ساخت و ساز در آنجا شروع شد .این ساخت و سازها در سال های
پس از انقالب سریع تر شد تمام مدیران دانشگاه کوشش فراوان جهت تأسیس و اداره آنجا
به عمل آوردند ،رشته ها و دانشکده های جدید تأسیس شد .در همین مدیریت گذشته 4
دانشکده جدید بر دانشکده ها افزوده شد ،هم اکنون چندین پروژه جدید در حال ساخت
اســت از همه باالتر اعضای هیأت علمی قدیم ایثارگرانه همت کردند تا دیســیپلین های
آموزشی خوب (مختص دانشسرای عالی سابق) در آنجا جا بیفتد.
بدون شــک مســئولین محترم اســتان البرز این خدمات را ارج می نهند و از هیچگونه
مساعدتی برای حفظ حرمت و حریم مادی و معنوی دانشگاه دریغ نمی کنند.
متأســفانه از همان ابتدای دهه ی  50یک سیاســت نادرســت اعمال شد بودجه های
عمرانی برای تهران قطع شــد و حتی فراتر از آن بخشــی از امکانات دانشــگاه در تهران
به دیگران واگذار شــد .چنانکــه هر کس وارد این مجموعه تاریخی شــود ،این مجموعه
فرسوده را زیبنده یک دانشــگاه تاریخی نمی یابد .باید این سیاست نادرست اصالح شود
خوشــبختانه کمیسیون دائمی ،تخصیص بودجه عمرانی به مجموعه تهران را مورد تأکید
قرار داده اســت .امیدواریم و انتظار داریم که با تأیید وزیر محترم از ســال آینده این مهم
عملیاتی شود.
همه دانشــگاهیان و بدون شــک مدیران فعلی ،سابق و مســلماً ریاست جدید دانشگاه
اعتقاد دارد که دانشگاه خوارزمی مجموعه ای متشکل از این مرکز (به عنوان سند زنده و
شناسنامه آموزش عالی جدید در ایران) ،مجموعه حصارک با زمینی وسیع ،کالبدی عظیم
و قابل توســعه و دانشکده تربیت بدنی است .این سه مجموعه دانشگاه خوارزمی است که
خدشــه ناپذیر است .در ســال های اخیر همکاران جوان خوبی و به تعداد قابل مالحظه
ای جذب دانشــگاه شده است بدون شــک این همکاران واقفند که رسالت اصلی ما عالوه
بر تهذیب ،آموزش موثر ،پژوهش عمیق و مشــارکت در امور اجرایی (درصورت دعوت از
مدیریت یا انتخاب شدن از طرف همکاران دیگر) است.
معلمی و استادی تنها یک حرفه نیست بلکه بخش اعظمی از حیات ما است .مهم
این اســت که چه چیزی آموزش می دهیم و چه آثاری بر جای می گذاریم نه اینکه چه
گواهی نامه هایی صادر می کنیم .اغلب تصور می شود اگر ظرفیت یک دانشگاه با سرعت
باال رود ســبب پیشرفت است .مســلماً این تصور خطا است همه ما باید کوشش کنیم که
بارقه ای از اندیشه و تفکر در دانشجویان ایجاد کنیم .رفتار ما ،آموزش و پژوهش ما ،رعایت
شــئونات حرفه ای و اخالقی ما همه و همه در تربیت انســان های متعالی و دانشمندان
آینده نقشی موثر دارند .ارتقای دانشگاه هدف عمده همه ما باید باشد و در رقابت با سایر
دانشگاه ها و دانشگاه های جهان بکوشیم.

در پایان مراســم ضمن تقدیر و تشــکر از خانم دکتر حجازی زاده ریئس اسبق
دانشگاه ،حکم سرپرستی دکتر محمدعلی سبحان اللهی توسط وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری اهدا شد.
الزم بذکرست با توجه به پذیرش مسئولیت جدید سرپرست دانشگاه ،در
شماره آینده با ایشان مصاحبه ای پیرامون برنامه ها و اهدافشان خواهیم
داشت.
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نشریه سیمای خوارزمی  .سال سیزدهم
شماره  226و  . 225فروردین و اردیبهشت ماه 1393

کسب عنوان استاد نمونه کشوری

بیســت و دومین دوره انتخاب استاد نمونه کشوری در تاریخ  14اردیبهشــت ماه  1393با حضورآقای دکتر حسن
روحانی ریئس جمهورمحترم ،آقای دکتر رضا فرجــی دانا وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری و جمعی از معاونان وزارت
علوم در دفتر ریاســت جمهوری برگزار گردید .در این مراســم از  14استاد نمونه کشوری تقدیر بعمل آمد که آقای
دکتر حمید رجبی دانشــیار دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی به عنوان استاد نمونه کشوری
انتخاب شد.
با توجه به این درخشش افتخار آفرین ضمن تبریک ،با ایشان گفتگویی داشتیم که در ادامه می آید:
*آقای دکتر رجبی لطفا رزومه تحصیلی خود را بیان
نمایید.
اینجانب کارشناسی خود را در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شــهید باهنر کرمان ســال (1369معدل  -17/30رتبه
اول) ،کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
ســال (1372معدل  - 18/90رتبه اول) و دکتــری فیزیولوژی
ورزشــی را از دانشگاه تهران ســال (1377معدل  19/10ـ رتبه
اول) اخذ نمودم.
* کسب عنوان استاد نمونه کشور چه شرایط و ویژگی
هایی دارد؟
انتخاب اســتاد نمونــه بر مبنای شــاخص هــای فعالیت های
آموزشــی(کیفیت تدریس ،مســئولیت پذیری آموزشی ،انضباط
آموزشــی و ،)...فعالیت های پژوهشــی (مقــاالت علمی ،تألیف،
ترجمه و ویراســتاری کتب علمی و اجرای طرح های پژوهشــی
بویژه طرح های ملی و همچنین مشارکت در کنگره های علمی)،
فعالیت های اجرایی در ســازمان ها و مراکز علمی و پژوهشی و
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برخی موارد دیگر است.
* در زمینه رزومه علمی خود توضیحاتی بفرمایید.
 -1چاپ حدود  70مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی
 -2اجرای دو طرح ملی و همکاری در اجرای دو طرح ملی دیگر
 -3ترجمه  15عنوان کتاب دانشگاهی (دو عنوان از این کتاب ها شامل
فیزیولــوژی ورزش و فعالیت بدنی و راهنمای آزمایشــگاه فیزیولوژی
ورزشی که در جشنواره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران تقدیر نامه
دریافت کرده اند).
 -4تالیف  10عنوان کتاب دانشگاهی (کتاب دو و میدانی در جشنواره
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران تقدیر نامه دریافت کرده است).
 -5ویراستاری علمی  5عنوان کتاب
* حضرتعالی مشــغول به تدریس در چه عنوان درس هایی
هستی؟
در دوره کارشناســی دروس دو و میدانــی و فیزیولوژی ورزشــی ،در
دوره کارشناســی ارشد دروس علم تمرین و فیزیولوژی فعالیت بدنی و

تندرستی و همچنین در دوره دکتری دروس سازگاری های سلولی در
ورزش و سمینار.
* به نظر حضرتعالی مهمترين اقدام ،طرح و يا پروژهي شما
كه تأثيرگذارتر بوده كدام است؟
اجــرای طرح ملی با عنوان ارزیابی آمادگی قلبی عروقی و ترکیب بدنی
دانشجویان کشــور و تالیف کتاب امادگی جسمانی با رویکردهای نوین
که از سال  1380بی وقفه از انتشارات سمت چاپ شده است.
* اهميت برگزاري این همایش ها و معرفی اساتید برتر چه
تأثيري در تشويق اعضای هیأت علمی دارد؟
بــه طور قطع از اینکه زحمــات علمی و فرهنگی یک معلم مورد توجه
قرار می گیرد ،خشــنودی او را به همراه خواهد داشت اما بیش از همه
تعصب دانشــگاهی در مطرح شدن نام دانشــگاه و غرور حاصل از آن
باعث تشویق استاد می گردد.
* چه عواملي را در توســعه و رشد پژوهش در كشور مؤثر
ميدانيد؟

حمایت های مالی و معنوی از پژوهش ها رشــد پژوهش را به
همراه خواهد داشــت اما نکته اساسی در توسعه کیفی پژوهش
ها است که باید مورد ساماندهی بر مبنای نیاز های کشور قرار
گیرد که در این صورت اثر بخشی طرح های پژوهشی می تواند
محرک خوبی برای اســتقبال از طرح های پژوهشــی و توسعه
طرح های پژوهشی گردد.
* در پايان اگر نکته ای هست بفرمایید.
یکی از موضوعاتی که قداســت دانشــگاهی را در آینده تهدید
می کند تبدیل شــدن استادی دانشــگاه به یک شغل است
در صورتی که مقام اســتادی یک رسالت است .بنده از اساتید
بزرگــی در دوران تحصیــل درس هــای زندگــی ،فرزانگی و
فرهیختگــی را آموختم ولی امروز این درس ها در دانشــگاه
کمرنگ تر شــده اســت .امیدوارم این عوامل در انتخاب آینده
اســاتید نمونه مورد توجه قرار بگیرد .در پایان از تمام همکاران
عزیز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تقدیر و تشکر میکنم
و آرزوی سالمتی برای آن ها دارم.

7

نشریه سیمای خوارزمی  .سال سیزدهم
شماره  226و  . 225فروردین و اردیبهشت ماه 1393

برگزاری مراسم بزرگداشت مقام استاد
و
تقدیر از اساتید نمونه و پیشکسوت دانشگاه خوارزمی

روز یکشــنبه  93/2/14به مناســبت گرامیداشت مقام استاد

شــهید مرتضی مطهری و روز معلم ،مراســمی با حضور سرپرست،
معاونان و اعضای هیأت علمی دانشــگاه ســاعت  17در تاالر هفده
شهریور دانشگاه برگزار شد.
در این مراســم آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست
دانشگاه ضمن تسلیت درگذشت اســتاد فقیــد آقای دکتر آیدین
ظریفی از وی بعنوان یک استاد جوان و توانمند یاد نمود و از درگاه
خداوند متعال برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای خانواده ایشــان
صبرو شــکیبایی مسالت نمود و گفت :دانشــگاه خوارزمی به عنوان
اولین مرکز آموزش عالی پیشــتاز تربیت نیروی انسانی کشور بود و
به مرور زمان این پیشــتازی را از دست داد و به علت عوامل داخلی
و خارجی نتوانسته خود را با تحوالت جامعه تطبیق دهد .نخستین
رویکردی که در این باره می توانیم داشــته باشیم ،تطبیق خود با
شــناخت نیاز روز ،با توجه به منابع محــدود و رویکرد دوم انجام
وظیفه به بهترین وجه ،بر اســاس رویکرد علمی و عقالنی است که
اعتقاد به تفکر سیستمی را در بر می گیرد.
دکتر ســبحان اللهی افــزود :در انتهای ســال  92موفق به دریافت
100درصد بودجه جاری تخصیصی شــدیم .با توجه به اینکه امسال
را ســال تعمیر و نگهداری در نظر گرفتیم مبلغ  5میلیارد تومان
جهت تعمیــر و نگهداری ســاختمان ها ،تغییر کاربــری فضاهای
موجود ،افزایش فضاهای آموزشی ،کارگاهی و آزمایشگاهی تخصیص
داده ایم.
ایشــان ادامه داد :ایجاد رشته های بین رشــته ای و در بعد نیروی
انسانی ،برنامه بهسازی نیروهای انسانی اعمال شده است .اهتمام به
تقویت واحد حقوقــی و مدیریت روابط بین الملل ،موفقیت در اخذ
مجوز آموزش مجازی از مراجع مربوطه و اقدام به راه اندازی شورای
سیاست گذاری صدمین سال تاسیس دانشگاه از دیگر موارد صورت
گرفته است.
سرپرست دانشــگاه به بازدید مسئولین شورای شهر تهران و انجام
توافقــات طرفین در خصوص مرمت ســاختمان هــا و تغییراتی در
فضای دانشگاه نیز اشاره نمود.
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در ادامه این مراســم حجت االسالم و المسلمین صادق رزاقی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن
تبریــک حلول ماه رجب و قرار گرفتــن روز معلم را در این ماه ،یاد

استاد شــهید مرتضی مطهری را به عنوان الگویی برای اساتید در بُعد
یادگیری ،احســاس مسئولیت و یک چهره شاخص در صحنه تعلیم و
تعلم گرامی داشــت و به نقش اخالقی و تربیتی استاد و معلم از منظر
معصومین(علیه السالم) پرداخت.
در ادامــه آقای دکتر جعفرکیوانی معاون آموزشــی دانشگاه با
اشاره به مقام استاد شهید مرتضی مطهری گفت :از سالیان پیش علم
و ثروت را باهم مقایســه نمودند اما امروزه علم یک ضرورتست و مولد
ثروت .امروزه کشورهایی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته ترند از لحاظ
علم هم توانمندتر و دانش بنیان هســتند .علم جریان متالطمی است
که هر لحظه بر حجم و غنای آن افزوده می شود به همین سبب نقش
آموزش نحوه آموختن
اســتادان و معلمان تغییر یافته است و به سمت
ِ
سوق پیدا کرده است .شــاید آنچه که امروزمی آموزیم فردا کاربردی
نداشــته باشد در نتیجه نباید صرفاً به آموزش متکی بود بلکه نوآوری،
خالقیت ،تولید علم و گسترش مرزهای دانش را درنظرداشت.
ایشــان در ادامه افزود :گرامیداشــت معلم در واقع گرامیداشت علم
است .امروزه رسالت استاد و دانشگاه فراتر رفته است .با توجه به اینکه
محور دانشــگاه عضو هیأت علمی است ،این مسئولیت خطیر به عهده
استاد است لذا باید نگاه و رویکرد را به آموزش تغییر دهیم.
وی افزود :در حال حاضر دانشــگاه خوارزمی  11دانشــکده فعال و 2
پردیس در تهران و کرج را دارد .رشــته های دایر علوم انســانی  ،فنی
و مهندســی و علوم پایه می باشد که گروه های آموزشی در دانشکده
علوم انســانی بیشترین تعداد را دارد و شامل  28گروه آموزشی است.
دانشکده فنی و مهندســی  4گروه آموزشی و دانشکده علوم پایه 12
گروه آموزشــی را داراست .در حال حاضر  50رشته کارشناسی115 ،
رشته کارشناسی ارشد و  66رشته دکتری را در دانشگاه داریم.
آقای دکتر کیوانی در ادامه به معرفی رشــته های مصوب دانشــگاه
در ســال  1393پرداخت و گفت :در حال حاضــر  8درصد از اعضای
هیأت علمی در مرتبه مربی و 92درصد مرتبه استادیار به باال هستند.
توزیع اعضای هیأت علمی در دانشکده ها شامل دانشکده علوم ریاضی
و کامپیوتر  29نفر ،دانشــکده شــیمی  20نفر ،دانشکده روانشناسی
و علــوم تربیتی  51نفر ،دانشــکده ادبیات و علوم انســانی  105نفر،
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  25نفر ،دانشکده فنی و مهندسی
 40نفر ،دانشــکده علوم جغرافیایی  37نفر ،دانشکده علوم زیستی 22
نفر ،دانشــکده علوم فیزیک  16نفر و دانشــکده علــوم زمین  19نفر

اســت .تعداد دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی  5143نفر،
کارشناســی ارشــد  4416نفر و مقطع دکتری  1061نفر است به عبارتی
44درصد از کل دانشجویان دانشــگاه در مقطع کارشناسی و 56درصد در
مقطع تحصیالت تکمیلی اســت .همچنین در پردیس دانشگاه  677نفر در
مقطع کارشناســی ارشــد و  280نفر در مقطع دکتری شاغل به تحصیل
هستند.
ایشان در ادامه گفت :در سال  1392ترفیع اعضای هیأت علمی را به تعداد
 355نفر و در سال  1393به تعداد  68نفر داشته ایم.
دکتر کیوانی در پایان گفت :با در نظر داشــتن اینکه دانشــگاه خوارزمی
مسئول نظارت استانی از مراکز آموزشی در استان البرز است امیدواریم که
بتوانیــم در آینده با کمک اعضای هیأت علمی عالوه بر ارزیابی های درونی
که در حال حاضر در  7گروه آموزشی صورت می گیرد ،این امر را گسترش
دهیــم و ارزیابی های بیرونی را جهــت باال بردن کیفیت آموزش و حصول
اطمینان از آن ،انجام دهیم.

در پایان مراسم از  13استاد نمونه:
آقایان دکتر عین ا ..پاشا
دکتر محمد سلیمانی
دکتر اسد ..بیرقی
دکتر جهانبخش دانشیان
دکتر حمیدرضا آراسته
دکتر یحیی قائدی
دکتر ابوالفضل میرزا زاده
دکتر محمدحسین مجلس آرا
دکتر مرتضی فتحی زاده
دکتر محمدرضا مصطفی پور
خانم دکتر عصمت بابایی
خانم دکتر منیژه نوروزیان
دکتر محمد نبیونی و  2اســتاد پیشکسوت آقایان دکتر علی
شــریعتمداری و غالمحســین قلیچ خانی با اهداء لوح سپاس،
قدردانی شد.
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انتصابات:

آقای دکتر ارسالن قربانی  .................................................................مشاور رئیس ،مدیر کل حوزه ریاست ،روابط بین الملل و روابط عمومی
آقای مهندس سیداسماعیل اوینی  .................................................مشاور طرح و برنامه دانشگاه

آقای دکتر سیدحسین سراج زاده  .................................................معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
آقای دکتر عزیزا ...حبیبی  ..............................................................معاون دانشجویی دانشگاه
آقای دکتر جعفر کیوانی  ...............................................................معاون آموزشی دانشگاه
آقای حمید رنجبر نیاول  ................................................................معاون مدیر کل و رئیس روابط عمومی دانشگاه
آقای دکتر ناصرقلی سارلی  ........................................................مدیر امور اداری
آقای مهندس مهدی گودآسیایی  ...............................................مدیر امور عمومی
آقای دکتر حسین محمدی  .......................................................مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
آقای دکتر محمدحسین مشهدی زاده  ...................................مدیر کل پژوهشی دانشگاه
آقای حمیدرضا وارسته  ..............................................................مدیر برنامه ریزی ،بودجه و تشکیالت دانشگاه
آقای دکتر بیژن زارع  ..................................................................مدیر گروه جامعه شناسی
آقای دکتر محمدجواد رضایی  ..................................................مدیر گروه فلسفه
آقای دکترعلیرضا ارشدی خمسه  .............................................مدیر گروه صنایع
آقای دکتر سید مرتضی میرهاشمی  ......................................مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
خانم دکتر الهام اسدی مهماندوستی  ...................................مدیر گروه زمین شناسی
آقای دکتر حسین عباسیان  .....................................................مدیر گروه مدیریت اجرایی
خانم دکتر هما محسنی کوچصفهانی  .....................................مدیر گروه علوم جانوری
آقای دکتر مهدی زمانیان  ........................................................مدیر گروه مکانیک
آقای دکتر امیر کرم  .................................................................مدیر گروه ژئومورفولوژی
آقای دکتر حسن رستگارپور  ..................................................مدیر گروه تکنولوژی آموزشی
آقای دکتر وحید ریاحی  ...........................................................معاون پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی
آقای دکتر علی اصغرحسینی  ..................................................معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر غالمرضا نوری  ........................................................معاون مدیریت تحصیالت تکمیلی
آقای دکتر مهدی عباسی سرمدی  .........................................مدیر امور حقوقی و بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه
آقای دکتر محمد نبیونی  ........................................................مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری
آقای دکتر ناصرقلی سارلی  .....................................................دبیر ستاد رفاهی
آیت ا ...سید محمدموسوی بجنوردی  .................................رئیس پژوهشکده فلسفه و علوم تطبیقی
آقای محمد حسین فرمهینی فراهانی  ...............................مشاور امور مرمت ساختمان میراث فرهنگی دانشگاه
آقای رضا حبیبی  ....................................................................مشاور رئیس دانشگاه در انجمن دانش آموختگان و امور خیریه
آقای دکتر پیمان همامی  ......................................................مشاور طرح های عمرانی دانشگاه
آقای دکتر فرشاد عشقی  ........................................................مدیر دفتر آموزش های آزاد و مجازی
آقای دکتر رسول رسولی پور  .................................................رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای دکتر جمشید شنبه زاده  ..............................................رئیس دانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر بیژن عبداللهی  ......................................................رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری
آقای دکتر محمدکاظم رفوئی  ................................................رئیس دانشکده شیمی
آقای دکتر یزدان منصوریان  ...................................................رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
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تقدیر و تشکر:

آقای دکتر سیدصدرالدین شجاع الدین  .........................در دوران تصدی سمت مشاور رئیس ،مدیرکل حوزه ریاست و روابط بین الملل دانشگاه

خانم دکتر پروین کدیور  ...................................................در دوران تصدی سمت معاونت پژوهش و فناوری
خانم دکتر حکیمه دبیران  ................................................در دوران تصدی سمت معاونت آموزشی
آقای دکتر منوچهر کالرستاقی  .......................................در دوران تصدی سمت مدیریت روابط عمومی دانشگاه
آقای دکتر فرشاد عشقی  ...................................................در دوران تصدی سمت مدیریت روابط بین الملل دانشگاه
آقای دکتر پرویز ضیائیان  ..................................................در دوران تصدی سمت مدیریت پژوهشی دانشگاه
آقای دکتر فرشاد عشقی  ...................................................در دوران تصدی سمت معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر اسدا ...بیرقی  .....................................................در دوران تصدی سمت ریاست دانشکده شیمی
آقای دکتر جعفر کیوانی  .....................................................در دوران تصدی سمت ریاست دانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر فواد پورآرین  ......................................................در دوران تصدی سمت ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
خانم دکتر نصرت ریاحی نیا  ...............................................در دوران تصدی سمت ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
آیت ا ...دکتر سیدمحمد موسوی بجنوردی  ....................در دوران تصدی سمت مدیریت گروه حقوق
آقای دکتر عزت ا ...قنواتی  ..................................................در دوران تصدی سمت مدیریت گروه ژئومورفولوژی
آقای علی اصغر رجبی  ...........................................................در دوران تصدی سمت مشاور معاونت فرهنگی
خانم دکتر منظر سلطانی  ......................................................در دوران تصدی سمت مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی
خانم دکتر پوراندخت فاضلیان  ..............................................در دوران تصدی سمت مدیریت گروه تکنولوژی آموزشی
آقای دکتر سیدعلی اصغر حسینی  ......................................در دوران تصدی سمت مدیریت گروه مکانیک
خانم دکتر شهال باقری  ..........................................................در دوران تصدی مدیریت گروه جامعه شناسی
آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم  .......................................در دوران تصدی سمت سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری
خانم دکتر شهربانو عریان  ......................................................در دوران تصدی سمت مدیریت گروه علوم جانوری
آقای دکتر محمد طهماسب  ..................................................در دوران تصدی سمت معاونت مدیریت تحصیالت تکمیلی
آقای دکتر محسن رضایی  .....................................................در دوران تصدی سمت دبیر ستاد رفاهی دانشگاه

ابقاء:

آقای دکتر عطا ا ...شاکری  ....................................................مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

آقای دکتر احمد گلی  ...........................................................مدیر گروه زبان های خارجی
آقای دکتر محمدحسن رازنهان  .........................................مدیر گروه تاریخ
خانم دکتر پروین کدیور  ......................................................مدیر گروه روانشناسی تربیتی
آقای دکتر حامد صدقی  .....................................................مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
آقای دکتر محمدولی مدرس  .............................................مدیر گروه علوم سیاسی
آقای دکتر بهلول علیجانی  ..................................................مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه طی احکامی از ســوی آقای دکتر جعفر میلی منفرد معاون آموزشــی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری آقایان دکتر ســید حسین سراج زاده ،دکتر اسماعیل بابلیان و خانم دکتر حکیمه دبیران
با توجه به تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده شــان به سمت رئیس گروه تخصصی علوم اجتماعی ،ریئس کمیته تخصصی
علوم پایه و ریئس کمیته تخصصی ادبیات فارسی منصوب شدند.
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همایش بررسی و تبیین نقش اخالقی و تربیتی استاد
و اخالق حرفه ای در نظام آموزش عالی

روز شنبه مورخ  93/2/13به مناسبت سالروز بزرگداشت
شــهادت اســتاد شــهید مطهری و آغاز هفته آموزش،
همایش بررســی و تبیین نقش اخالقی و تربیتی استاد
اخــاق حرفه ای در نظام آمــوزش عالی با حضور آقای
دکتــر جعفر میلی منفرد معاون آموزشــی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،سرپرســت و ســایر مســئولین در
دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در ابتدای مراسم پیام آقای دکتر رضا فرجی دانا وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری توســط آقای دکتر جعفر
میلی منفرد معاون آموزشــی وزارت متبوع ،قرائت شد
که به شرح ذیل می آید:
با ســام و درود بر استادان و معلمان پهنة انسانپرور
ایران اسالمی ،آغاز هفتة آموزش و روز گرامیداشت مقام
معلم فرصتی استثنائی است تا در همایشی که با عنوان
اخالق معلمی شــکل گرفته است از جمع فرهیختگان
معنابخش
و اســتادانی كه اندیشــه و كنش تربیتیشان
ِ
بودن و زیستن ما و فرزندانمان است ،برای همفکری و
همراهی در یافتن پاســخ به پرسشهائی که در بررسی
وضعیــت آموزش و اخالق حاکم بــر آن به ذهن متبادر
میگــردد و در این مقال به طور مختصر به آنها خواهم
پرداخــت ،مدد بخواهم .این فرصت گرچه غنیمتی برای
من و همكارانم در وزارت علوم اســت ،اما در همان حال
احســاس میكنم ســخن گفتن در چنین جمعی برایم
سخت و دشوار اســت .چرا كه هرآنچه از جنس اندیشه
و سخن است ،در باالترین سطح و به زیباترین شكل در
میان شماســت .اگر مسئولیت حقوقیام نبود ،هرگز این
اجازه و جســارت را در خود نمیدیدم كه اینجا سخنی
بگویــم .به همیــن دلیل فقط از دیدگاه ســازمانیام به
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ذكر چند نكته بســنده میكنم .شاید بر كســی پوشیده نباشد كه
آموزش عالی كشور با مشكالت فراوان و پیچیدهای دست به گریبان
اســت .پیچیدگی شرایط از ســویی و مطالبات روز افزون و بهحق
دانشــگاهیان و جامعه از نظام آموزش عالی از سوی دیگر ،سنگینی
كار و مسئولیت ما را در وزارت علوم چندین برابر میكند .حتی درك
و بازشناسی مشــكالت نیز خود مشكلی دیگر است كه روبرو شدن
با آن توان فكری و ســازمانی ویژهای میطلبد .در این میان شــاید
مهمترین پرســش این باشد كه «ما تاكنون چه كردهایم كه
آموزش عالی و دانشگاهها نتوانستهاند چنانكه باید انتظارات
دانشگاهیان و جامعه را برآورده سازند؟» این پرسش گرچه به
گذشــته مربوط میشــود ،اما نگاه ما به آینده را نیز نشان میدهد.
به ســخن دیگر ،میخواهیم از رهگذر این پرســش دربارهگذشته،
دریابیم كه آیندهآموزش عالی را چگونه رقم زنیم .یكی از كارهایی
كمی آموزش عالی بوده
كه در گذشــته كردهایم ،تالش برای توسعه ّ
كمی اما تنها به افزایش تعداد
اســت تاکید کرده اســت :توســعه ّ
دانشگاهها ،دانشــجویان ،كاركنان و از این دست محدود نمیشود.
كمیتگرای صرف ،تغییراتی را در نحوهزیســت دانشگاهی
رویكرد ّ
نیز از پی میآورد .چنین مینماید كه كیفیت زیســت دانشگاهی ما
دچار تغییرات شــگرفی شده است .حال پرسش این است كه تا چه
حد ســمت و سوی این تغییرات كیفی مطلوب ما بوده است؟ تاكجا
به ابعاد این تغییرات كیفی آگاهی داریم؟
به نظر میرسد در این پرسش باید سخت تأمل كنیم .در این میان،
یکی از عرصه هایی که ســخت دچار تغییرات كیفی حوزهمناسبات
اســتادی و دانشــجویی بیان داشته اســت :گویا مفهوم استادی و
معلمــی ،امروز آن معنا و داللتی را ندارد كه در گذشــته داشــت.
كمی آموزش عالی ،به ناچار بر نسبت تعداد دانشجو به استاد
توسعه ّ
تأثیر گذاشــته است .این تغییر نسبت ،در كنار تغییرات اجتماعی و
اقتصادی در پهنهگستردهتر جامعه ،سبب شده است كه رابطهاستاد

و دانشــجو رنگ و بوی دیگــری به خود
بگیرد .اینجا نیز پرسیدنی است كه آیا به
این تغییرات آگاهی همه جانبهای داریم؟
آیا این تغییرات مطلوب ما بوده اســت؟ و
البته این پرســش اساسیتر كه این تغییر
در معنا و مفهوم اســتادی و معلمی ،چه
نقشــی در بروز و ظهور مشكالت فراوان و
پیچیده آموزش عالی دارد؟ از سوی دیگر،
رابطهاستادی و دانشــجویی بار مفهومی
دیگری را نیــز در دل خود دارد كه همانا
منش و اخالق معلمی اســت .نمیتوان به
كیفیت رابطه اســتاد و دانشجو اندیشید،
بدون آنكه بســتر اخالقی و هنجارهایی را
كه این رابطه درون آن شكل میگیرد ،از
دیده دور داشت .استاد و دانشجو ،گذشته
از نقشهای دانشگاهیكه بر عهده دارند،
دو انســان هســتند كه در موقعیتهای
انسانی هم بهرهاند .رابطهاستاد و دانشجو
بــه مانند هــر رابطهدیگــر ،در چارچوب
معیارهــا و ارزشهای اخالقیای شــكل
میگیرد كه بر سر آن ها اجماعی كمابیش
عام وجود دارد .كیفیت این رابطه و میزان
رضایت هر یك از دو طرف آن ،به ســطح
توافق دو جانبه و نیز پایبندی هر دو طرف
به بستر هنجارین مورد توافقشان بستگی
دارد .پــس اینجا نیز باید پرســید كه ما
چه دركی از اخالق استادی و معلمی
داریم؟ بســتر هنجارین رابطه اســتاد
و دانشــجو چه نسبتی با ســاز وكارهای
ســازمانی و اداری دانشــگاهها دارد؟ و به
ســخن دیگر ،آیا ساز وكارهای سازمانی و
اداری دانشــگاهها با بستر هنجارین رابطه
استادی و دانشجویی همسو و همنواست
یا اینكه آن را بــه چالش میاندازد؟ اینها
همگی پرســشهای فوق پرســش هایی
هستند كه از جدیت و فوریت آن ها نباید
غفلت ورزید زیرا که فرصتی برای از دست
دادن نداریــم .باید هرچه زودتر پاســخی
برای این پرسشها پیدا كنیم .امروز و در
این همایش كه به مناسبت هفتهآموزش و
روز معلم برگزار گردیده است ،میكوشیم
نقطهآغــازی بــرای پرداختــن بــه این
پرسشها فراهم آوریم .از اینرو ،صمیمانه
از هم ه شما عزیزان میخواهم كه به یاری

ما در وزارت علوم بشــتابید و برای ترسیم چشماندازی نوین در آموزش عالی كشور ،راهی
پیش پای ما بگشایید.
دکتر سبحان اللهی :اعتماد آفرینی یکی از نیازهای مبرم
ســازمان ها است .گفته می شود « :به پله ایجاد اعتماد
برس که پله بعدی موفقیت است».
در ادامه مراســم آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه ضمن خیر
مقدم به حاضرین گفت :همه انســان ها و ســازمان ها همیشه دنبال آرمانی بنام موفقیت
هســتند .این آرمان در خأل بدســت نمی آید بلکه در محیط و تعامل با آن بدست می آید.
در نتیجه گرو نحوه ارتباط فرد و یا ســازمان با محیط شــکل می گیرد .نحوه ارتباط خلق
و خوی ،رفتار و عملکرد افراد و ســازمان ها اســت .امروز سازمان ها از تنش های درونی،
ضایعــات ،انرژی منفی و تهدیدهای محیطی رنج می برند .هر چه این موانع بیشــتر خود
را نشــان دهند ،ســازمان ها از نیل به موفقیت باز خواهند مانــد و اخالق حرفه ای نقش
راهبردی در موفقیت ســازمان ها دارد .فرصت یابی سازمان ها به اخالق حرفه ای موجب
مزیت استراتژیک می گردد.
دکتر سبحان اللهی در ادامه افزود :اعتماد آفرینی یکی از نیازهای مبرم سازمان ها است.
گفته می شود " :به پله ایجاد اعتماد برس که پله بعدی موفقیت است " .اعتماد
آفرینی امروز از دامنه سازمانی و ملی فراتر رفته در شعاع جهانی و در افق نسل های آینده
مطرح اســت و این اعتماد پایدار و فراگیر می باشد .هر چه نرخ اعتماد به سازمان از حیث
اصالت ،رسوخ ،شعاع و پایداری بیشــتر باشد ،موفقیت آن سازمان حتی در شرایط بحران
بیشتر است .در این ارتباط نقش اخالق حرفه ای در دانشگاه ها بعنوان سازمانی که منابع
انســانی جامعه را ثابت می کند تعیین کننده بوده و آثار سازنده آن ملموس می باشد .اگر
اخالق حرفه ای ،فردی ،شــغلی دانشجو در دانشــگاه شکل نگیرد پس در کجا می خواهد
شــکل بگیرد؟ دانشجویانی که با آموزه های اخالق در محیط دانشگاه خود را متخلق سازد
شخصیتی علمی ،منطقی ،سازنده و آزاد ،عادل ،امانتدار ،صادق به جامعه تحویل خواهد شد
و اگر در این محیط اخالق حرفه ای مورد توجه نباشــد رفتارهای غیر اخالقی حاکم باشد،
نیروی انسانی با ویژگی های غیر اخالقی به جامعه تحویل خواهد شد که غیر اخالقی بودن
خود را در مدیریت های مختلف جامعه نشان خواهد داد.
ایشــان افزود :فقدان وجدان کاری و دور زدن قانون ،چاپلوســی ،عدم توجه به شایســته
ســاالری ،همان عدم توجه به اصول اخالقی محیط دانشــگاهی می باشد .امید است این
همایش ابعاد مختلف این مهم را امروز بررســی و دستاوردهای آن بتواند به توسعه اخالق
در محیط علمی راه گشا باشد.
شایان ذکر است در این مراسم نشستی تخصصی با موضوع ارزش ها و هنجارهای اخالقی
فعالیت های آکادمیک ،آسیب ها و چالش ها نیز برگزار شد که آقایان دکتر رضا داوری
و دکتر یوسف ثبوتی سخنرانان ویژه آن بودند.
گفتنی اســت این همایش با حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشگاه خوارزمی
برگزار شد.
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بازديد دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور
از مرکز تکثير و پرورش حيوانات آزمايشگاهی

روز پنجشــنبه  93/2/11آقای دکتر کمال خرازی دبیر ستاد
توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور با هیئت همراه
از مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه خوارزمی
در کرج بازدید کرد.
ایشــان در این بازدید گفت :داشــتن نگاه فناورانه به حوزه علوم
شناختی در کشور ضروری است.
ســید کمال خرازی با اشاره به اینکه ستاد توسعه علوم و فناوری
های شــناختی زیــر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری است ،بیان کرد :پس از مطالعات پایه ،مراحل عملیاتی
و اجرایی علوم شــناختی در ستاد توســعه علوم و فناوری های
شناختی کشور پی ریزی می شود.
آقای دکتر خرازی در رابطه با تعریف رشته علوم شناختی افزود:
این رشــته از زیر مجموعه های علم اعصاب ،روان شناسی ،زبان
شناســی ،هوش مصنوعی و فلســفه ذهن تشکیل شده و کاربرد
وسیعی در رشــته های فرعی مانند پزشکی ،آموزش و پرورش،
جامعه شناسی ،سیاست ،علوم اطالعات ،ارتباطات و رسانه های
گروهی ،مهندســی پزشکی ،مهندســی فرمان و کنترل و حتی
علوم دفاعی و جنگ پیدا کرده است.
آقای دکتر خرازی خاطرنشان کرد :همه زیر مجموعه های رشته
علوم شــناختی در جامعه کاربردی است و توسعه علوم شناختی
موجب تقویت روابط انســانی و تغییر در سیاســت های اجتماع
می شــود .یکی از اهداف این رشته شناخت کامل از فعالیت مغز
انسان است و اگر بتوانیم در این حوزه به دانشهای جدید دست
پیدا کنیم ،به طور قطع شــناخت ما از انسان و زندگی انسانها
تغییــرات عمیقی پیدا کرده و به دیدگاههای جدید دســت پیدا
میکنیم.
دبیر ســتاد توســعه علوم و فناوری های شــناختی کشور اعالم
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کرد :علوم شــناختی یکی از دانش های نوین اســت که در کنار دانش
های نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،فناوری اطالعات مجموعه دانش های
همگرا در جهان ،با سرعت در حال توسعه و پیشرفت است.
وی با اشــاره به اینکه علوم شناختی در کنار نانو و هوا و فضا در اولویت
نخست نقشه جامع علمی کشــور قرار دارد ،تاکید کرد :در حال حاضر
رقابت برای دستیابی به علم شناختی در کشورهای مختلف وجود دارد
چرا که از این دانش برای رفع مشکالت مردم استفاده می شود.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور اظهار داشت :کم
توجهی به تربیت معلم در کشور آسیب های جدی را به وجود می آورد
و باید با تربیت نیروی انســانی توانمند ،محقق و کارآفرین بســترهای
توسعه علم در کشور را فراهم کنیم.
وی افزود :خوشــبختانه ایران پس از انقالب اســامی توفیقات علمی
بســیاری کسب کرده و با اجرای نقشه جامع علمی کشور ،موفقیتهای
بیشتری در انتظار کشورمان است.
وی در ادامه تاکید کرد :با توجه به نیاز کشــور در حال حاضر در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،رشــته های مختلــف که زیر مجموعه علوم
شناختی هستند در سطح کارشناسی ارشد و دکتری تعریف شده است.
دکتر خــرازی گفت :در حال حاضر در دنیــای کنونی زمینه همکاری
استاد و دانشجو و تبادل علمی بین این ستاد و مراکز دانشگاهی جهان
فراهم است و ســتاد توســعه علوم و فناوری های شناختی کشور این
امکان را فراهم آورده اســت که استاد و دانشــجو بتوانند از امکانات و
پیشرفت های دیگر کشور ها استفاده کند.
دبیر ستاد علوم و فناوری های شناختی کشور با اشاره به قدمت دانشگاه
خوارزمی ،تصریح کرد :امیدواریم با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری
های شــناختی کشور ،شاهد پیشرفت علمی و کاربردی این دانشگاه در
حوزه علوم شناختی باشیم.
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گفتگو با معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

با توجه به حکم آقای دکتر جعفر کیوانی در سمت معاون آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه ،با ایشان گفتگویی داشتیم که در ادامه می آید:

ـ آقای دکتر کیوانی با توجه به پذیرش سمت معاون آموزشی
و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه برنامه های مورد نظر خود را
عنوان نمایید.
معاونت آموزشــی وتحصیالت تکمیلی عهده دار مهمترین مأموریت های
دانشگاه اســت .مهم ترین مأموریت هردانشــگاه ،تربیت نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز جامعه اســت که سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،هدایت
اجرایی و نظارت برآن در دانشگاه بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت
تکمیلی اســت .البته در اجــرای این مأموریت مهم کلیــه معاونت ها و
مدیریت های دانشــگاه همکاری دارند که بدون همکاری و پشتیبانی آن
ها ،این معاونت به تنهایی قادر به تحقق کامل اهداف و برنامه های خود
نخواهد بود.
مهمتریــن برنامه های معاونت آموزشــی وتحصیالت تکمیلی
عبارتند از:
الف) ایجاد مرکز ارزیابی کیفیت به منظور استاندارد سازی فعالیت های
آموزشــی ،ارزیابی و تطبیق عملکرد آموزشــی گروه ها و دانشکده ها با
استانداردها وارائه راه های ارتقای کیفیت.
ب) برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور دانش افزایی و توانمند سازی
اعضای هیأت علمی.
ج) مبنا قراردادن آیین نامه ها و مقرارت آموزشــی در کلیه فعالیت های
آموزشی در سطوح مختلف گروه ،دانشکده و دانشگاه.
د) بهینه سازی و اصالح کلیه فرآیند ها به منظور انسجام بخشی ،تسهیل
و افزایش بهره وری.
هـ) بازنگری در برنامه های درسی به منظور روز آمد کردن و انطباق آن
ها با نیازهای جامعه.
و) توسعه رشته ها با تأکید بر میان رشته ای ها در زمینه هایی که برای
دانش آموختگان آن بازار کار در جامعه وجود دارد.
ز) ارتقاء کیفیت دوره های تحصیالت تکمیلی با تأکید برکاربردی شدن
موضوعات پایان نامه ها ،ارتباط موثر با مراکز اجرایی و اقتصادی و انتشار
دانش تولید شده در مجالت علمی معتبر
ح) سامان دهی به نظام ترفیع پایه و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
ـ سیاست های معاونت در زمینه جذب دانشجو ،روند کمی و
کیفی آن را بفرمایید.
ظرفیــت پذیرش دانشــجو در کلیه رشــته ها و در ســطوح مختلف
کارشناســی ،کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس امکانات دانشگاه اعم از
هیأت علمی ،فضای کالبدی و تجهیزات آزمایشگاهی از یک طرف و نیاز
جامعه از طرف دیگر تعیین خواهد شد.
پذیرش دانشــجو در بخش های مختلف روزانه ،شــبانه و پردیس های
بین الملل با توجه به معیار ذکر شــده صورت خواهد گرفت و ســعی بر
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آن خواهد شــد کیفیت دانشــجویان ورودی با توجه به جایگاه دانشگاه
خوارزمی در یک نظام رقابتی سالم ارتقاء یابد.
ـ آقای دکتر در زمینه تأسیس رشــته های جدید توضیحاتی
بفرمایید.
معاونت آموزشــی در تأسیس رشته های جدید ،چند معیار اساسی را مد
نظر قرار می دهد:
نخست :نیاز جامعه به دانش آموختگان رشته
دوم :وجود قابلیت ها و امکانات الزم در دانشگاه
برای تأســیس هررشــته عالوه براعضای هیأت علمی در تخصص مربوط
باید دانشگاه از فضای کالبدی و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز برخوردار
باشد و یا حداقل امکان فراهم ساختن آن ها را درکوتاه مدت داشته باشد.
این معاونت در نظــر دارد یک برنامه راهبردی برای توسعه رشته ها تهیه
نماید تا پس از تصــویب آن در مراجــع ذیربط ،نقشه راه توسعه رشته ها
برای مسئولین حال و آینده دانشگاه ترسیم گردد .در حال حاضر با توجـه
به سیاست های وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری توسعه میان رشته ای ها
در دســتور کار معاونت آموزشی قرار دارد تا با تجمیع امکانات گروه های
مختلف بتوان گرایش های میان رشــته ای را در مقطع کارشناسی ارشد
و ادامه آن در مقطع دکترا ایجاد کرد و به ظرفیت علمی کشور افزود.
ـ با توجه به اینکه دانشــکده مدیریت و حسابداری به تازگی
تاسیس شده است برنامه این معاونت در این باره چیست؟
در خصوص دانشــکده مدیریت و حسابداری که دانشکده جدیدی است،
سیاســت دانشــگاه مبنی بر فراهم ســاختن امکانات الزم و توسعه این
دانشکده است .رشــته های مدیریت و حسابداری از رشته های پر تقاضا
و مهم جامعه اســت .همانطور که می دانیم منشــاء برخی از مشــکالت
ایجاد شــده در کشــور مدیریت های غیر علمی است که در بخش های
مختلف کشــور اعمال شــده اســت ،برای باال بردن بهره وری و استفاده
بهینه از امکانات کشور الزم است رشته های مدیریت توسعه یابد و دانش
آموختگان رشــته مدیریت عهده دار اداره ســازمان ها ،شرکت ها و بنگاه
های اقتصادی شــوند تا با استفاده از دانش های نوین مدیریت بهره وری
از منابع انسانی و فیزیکی افزایش یابد بر این اساس دانشگاه در نظر دارد
دانشکده مدیریت و حســابداری را که مجوز آن اخیرا ً دریافت شده است
با جذب اعضای هیأت علمی کار آمد و ایجاد فضای آموزشــی مناســب
در رشــته ها وگرایش های متعدد و در ســطوح تحصیلی کارشناســی،
کارشناســی ارشد و دکتری توســعه دهد تا از این رهگذر بتواند خدمت
موثری به پیشبرد امور کشور نماید.

برگزاری همایش اختر آزادگی

روز يکشــنبه  93/1/31ساعت  8:30همايش
بزرگداشــت پروين اعتصامی با عنوان «اختر
آزادگی» با حضور اســتادان ،پژوهشــگران و
دانشــجويان در تاالر هفده شــهريور دانشگاه
خوارزمی در تهران برگزار شد.
آقــای دکتر محمدعلی ســبحان اللهی
سرپرســت دانشــگاه ضمن خيرمقدم به
حاضريــن و تبريک والدت با ســعادت دخت
نبی اکرم (صلی ا )...حضرت فاطمه زهرا(ســام ا )...گفت:
بــا مطالعه ی زندگی پرويــن اعتصامی نکاتی
قابل بحث از جمله چشم انداز وی در زندگی،
احساس مسئوليت اجتماعی اين شاعر بزرگ،
توجه به مســئوليت اجتماعــی و دغدغه های
جامعه را داشــته اســت .میتوان گفت تواضع
ايشــان که شــاعری با عظمت و ادبی بوده و
بهره وری از زندگی ،با توجه به عمر کوتاه اين
شاعره از موارد قابل تأمل است.
ســپس آقای دکتر ســراج زاده معاون
پژوهش و فناوری دانشــگاه ،بــا تبريک

والدت حضرت زهرا (ســام ا )...به حاضران گفت :پروين اعتصامی از منظر رشــته جامعه
شناســی شاعری جالب ،با جاذبه های فراوان است .نگاه نقد اجتماعی وی بسيار تيز و
جالب و در مســئوليت شناسی اجتماعی ،نوعی خرد و بصيرت جامعه شناسی مشهود
اســت در شعر شــکايت پيرزن از ويرانه و شعر معروف اشک يتيم دو شاهکار از حيث
جامعه شناســی و شــعر دزد و قاضی و محتســب نقد رندانه وی که شايد دوشادوش
حافظ قابل بررسی باشد و به جرم يقه سفيدان (موضوعی که در جامعه شناسی مطرح
اســت) می پردازد .برخورد پروين اعتصامی با موضوع زنان ،او که صدای رسای مبارزه
با تبعيض جنسيتی از زنان بود.
معاون پژوهشــی دانشگاه ،شخصيت اين شاعره را از منظر ديگر چنين عنوان نمود :از
پروين اعتصامی به عنوان يک سرمايه نماد فرهنگی و يک مزيت برای دانشگاه ياد کرد.
در پايان دکتر ســراج زاده افزود :به جرات میتــوان پروين را منتقد اجتماعی ،صدای
رسای زنان و سرمايه نمادين فرهنگی معرفی کرد.
در ادامه مراســم خانم ها دکتر حکيمه دبيران ،دکتر مريم حسينی ،دکتر روح
انگيز گراچی و آقایان دکتر مهدی زرقانی و دکتر فرزاد بالو به ارائه مقاالتشــان
پرداختند.
اجرای موســيقی زنده و تئاتر از ديگر برنامه های اين همايش بود .الزم به ذکر است
این همايش به همت پژوهشکده بهار برگزار شد.
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گفتگو با مشاور رئیس و مدیرکل روابط بین الملل دانشگاه

با توجه به انتصاب آقای دکتر ارســان قربانی دانشــیار روابط بین الملل در سمت مشاور رئیس ،مدیرکل حوزه ریاست ،روابط عمومی و روابط
بین الملل ،با ایشان گفتگویی داشتیم که در ادامه می آید .بخشی از سمت های اجرایی ایشان شامل قائم مقام وزير در امور بين الملل و رئيس مركز
همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ( ،)1392-1384عضو هيأت امناي دانشگاه گيالن از سال  91تاکنون ،عضو شورا و
رئيس کميته سياسي انجمن اسالمي دانشجويان استراليا  1373-1371است.
الزم به ذکر است ایشان در سال  1381دفتر روابط بين الملل دانشگاه خوارزمي را راه اندازی نموده و طی سال های ( )1381-1384سمت مشاور
رئيس و مديرکل حوزه رياست ،روابط عمومي و روابط بين الملل دانشگاه خوارزمي را عهده دار بود.

ـ آقای دکتر قربانی با توجه به پذیرش سمت جدید
حضرتعالی ،لطفــ ًا مهمترین اهداف خود را در حوزه
روابط بین الملل بفرمائید.
مهمترین اهداف اینجانب در حوزه روابط بین الملل دانشــگاه
عبارتند از:
 -1نهادینه کردن همکاری های علمی بین المللی در ســاختار
و فرآیند سیاســت گزاری کالن دانشگاه و هویت بخشیدن به
امور بین الملل دانشــگاه در فعالیت هــا و برنامه های اعضای
هیأت علمی
 -2بیــن المللی کردن دانشــگاه از طریق شــتاب در چرخه
همکاری های علمی منطقه ای و بین المللی
 -3ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی
با تاکید بر شاخص ها و فعالیت های بین المللی
 -4حضور اعضای هیأت علمی دانشــگاه در رخدادها و مجامع
علمی منطقه ای و جهانی در راســتای جهانی شــدن آموزش
عالی
 -5سرعت بخشــیدن به ترافیک علمی در دانشگاه با رهیافت
بین المللی و دیپلماسی علمی و فناوری
ـ آقای دکتر در مورد برنامــه های خود در حوزه
ســاختار روابط بین الملل دانشگاه توضیحاتی بیان
نمائید.
با توجه به شــتاب در چرخه جهانی شدن آموزش و پژوهش و
در اولویت قرار گرفتن این مقوله در برنامه دانشگاه های دنیا و
نظر به اهمیت برنامه و اســترتژی کالن و بویژه نگاه تخصصی
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به همکاری های علمی بین المللی ،باز نگری و باز تعریف ســاختار
و فرآیند فعالیت های بین المللی دانشگاه یک ضرورت است .به نظر
اینجانــب موارد ذیل باید در ســاختار جدید دفتر روابط بین الملل
دانشگاه لحاظ شود:
 -1تشــکیل شــورای همکاری های علمی بین المللی با ریاســت
رییس دانشــگاه و حضور معاونین و اســاتید مجرب و آشنا به این
حوزه و مشاورین دانشکده ها
 -2معرفی یکی از اســاتید از طرف ریئس دانشکده به عنوان مشاور
بین الملل و عضویت وی در شورای همکاری های علمی بین المللی
و ارتباط مستمر وی با حوزه بین الملل دانشگاه
 -3تدوین برنامه بین الملل ســالیانه دانشــکده ها با اولویت های
مشخص
 -4تعیین یک نفر از اعضای هیأت علمی آشنا به همکاری های بین
المللی به عنوان معاون حوزه بین الملل دانشگاه
 -5بکارگیری حداقل  3کارشناس متخصص در حوزه بین الملل
 -6ارتباط گسترده و مستمر با نهادهای ذیربط شامل مرکز همکاری
هــای علمی بین المللی وزارت علوم ،وزارت امور خارجه ،شــورای
عالی ایرانیان خارج از کشور ،سازمان های منطقه ای و بین المللی
مستقر در ایران.
ـ برنامه های حضرتعالی در حوزه اجرا شامل چه مواردی
است؟
با توجه به رهیافت ها و قابلیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه و
چشــم انداز اسناد باال دستی در کشور و اهداف کالن در حوزه بین
الملل ،برنامه های اجرایی ذیل باید در دستور کار قرار گیرد:

 -1ایجاد حداقل یک دوره ی مشــترک در سطح تحصیالت تکمیلی
در هر کدام از دانشکده ها با یکی از دانشگاه های معتبر دنیا
 -2حضــور پررنگ اعضــای هیأت علمی دانشــگاه در کنفرانس ها و
کنگره های بین المللی و رخدادهای مهم علمی دنیا
 3ـ جذب دانشــجویان خارجی در رشــته هــای مختلف با همکاری
دانشکده ها
4ـ حضــور پر رنگ دانشــگاه در اتحادیه ها و ســازمان های علمی
ـ تخصصی منطقه ای و بین المللی شــامل :آیسســکو ،کامســتیک،
یونسکو IAU ،و غیره
5ـ کمک به اجرای پروژه های مشترک با اساتید دانشگاه های معتبر
 -6اســتفاده از فرصت های ارائه شــده از طرف سازمان های مختلف
علمی تخصصی شامل فرصت مطالعاتی کوتاه مدت ،کارگاه ها و پست
های سازمانی
7ـ ایجاد حداقل دو کرسی یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکو
در دانشگاه
 -8همکاری مشــترک علمی ،پژوهشــی و آموزشــی با متخصصین
ایرانی خارج از طریق دبیرخانه کار گروه همکاری های علمی آموزشی
ایرانیان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ـ اســتراتژی فعلی حوزه روابط بین الملل در بخش های
علمی ،پژوهشی و آموزشی دانشگاه چیست؟
یکی از شاخص های رتبه بندی دانشگاه های دنیا ،اجرای پروژه های
پژوهشــی مشترک بین المللی و توســعه همکاری در بخش آموزش
است که متأسفانه باید متذکر شوم که این دو مقوله در سطح کشور و
نیز دانشــگاه خوارزمی وضعیت مناسبی ندارد .با توجه به برنامه های
اعالم شده ی اینجانب در بخش بین الملل و بر اساس مذاکره با مرکز
همکاری بین المللی وزارت علوم مقرر شــد که به منظور اســتفاده از
ظرفیــت ها و توانمندی های بالقوه خارج از کشــور در جهت افزایش
کیفیت پژوهش و اجرای پروژه های مشــترک در دانشگاه و ایجاد هم
افزایــی در آموزش ،با حمایت های مالی ایــن مرکز گام های رو به
رشدی را برداریم.
در این راستا ،دستور العمل اجرایی دو طرح ایکارد
(International Cooperation for Applied Research Development ( ICARD

و ایکاد
(International Cooperation for Educational Development ( ICED
که اولی بــا هدف انجام طرح های مشــترک و انتقال دانش فنی به
دانشــکده ها در زمینه پژوهش و دومی با هدف توســعه آموزش به
منظور بستر سازی ارتباطات و همکاری بین المللی در بخش آموزش،
در مرکــز همکاری های علمــی بین المللی وزارت علــوم تهیه و به
تصویب رسیده است.
موضــوع اصلی ایکارد شــامل پروژه های مشــترک ،همکاری با
آزمایشگاه و دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی ـ پژوهشی دنیا است.
مطابق این برنامه اساتید و دانشجویان بصورت متقابل و برای مدت
زمان مشخص چند ماهه (حداکثر  6ماه) اعزام خواهند شد.
بر اساس طرح ایکاد ،دانشگاه خوارزمی می تواند از اساتید ،محققان
خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشگاه
های داخل کشور به مدت حداقل یک هفته با حمایت مالی این مرکز
دعوت بعمل آورد .همچنین اســاتید داخل کشور می توانند جهت

تدریس به همین صورت به خارج از کشور اعزام شوند.

ـ با توجه به اینکه مــدت کوتاهی از حضورتان در این
حوزه می گذرد ،چه همکاری های بین المللی و اقداماتی
در این زمینه صورت گرفته است؟
در طول یک ماه حضورم در این حوزه ضمن ســازماندهی ساختار
همکاری های بین المللی دانشــگاه که البته ادامه خواهد داشــت،
چنــد برنامه بین المللی از جمله حضور معاون بین الملل و معاون
پژوهشــی دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا( )UNSWرا در دانشگاه
داشته ایم.
طبق توافق طرفین به منظور برگزاری کارگاه های آموزشــی قرار
اســت استادان برجسته در دانشگاه نیو ســاوت ولز در رشته های
مشــخصی مانند نانو فناوری و زیست فناوری ،کارگاه های آموزشی
را در دانشــگاه خوارزمی برگزار کنند تا با ارائه اطالعات و تجربیات،
طرفین با ظرفیت های علمی و پژوهشی یکدیگر آشنا شوند .عالوه بر
این ،مسئوالن دو دانشگاه مقرر است پروژه های تحقیقاتی مشترک
با مکانیسم خاصی تعریف کنند و به طور مشترک از نتایج آن بهره
مند شوند .ایجاد دورهای مشترک دکتری با موافقت وزارت علوم و
ایجاد فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت برای دانشجویان به صورت
متقابل از نتایج دیگر این نشســت بــود .همچنین با توجه به بنیه
علمی قوی دانشگاه خوارزمی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و
ایران شناسی در جلسه پیشنهاد کردیم که کرسی ایران شناسی را
در دانشــگاه نیو ساوت ولز با همکاری بخش بین الملل وزارت علوم
راه اندازی کنیم.
همچنین بازدیــد ریئس بخش بین الملل بنیاد پژوهشــی آلمان
( )DFGاز دانشگاه خوارزمی گام مهمی محسوب می شود زیرا که
این بنیاد پژوهشــی از پروژه های کالنی که در دانشگاه های آلمان
و دیگر کشــورها اجرا می شود حمایت می کند .در این دیدار قرار
شد برخی از استادان ما که در زمینه های علمی بین المللی فعالیت
دارند پروژه های خود را به این بنیاد معرفی کنند تا درصورت تأیید،
از حمایت های آن برخوردار شوند.
شــایان ذکر است بهره مندی از حمایت های بنیاد پژوهشی آلمان
( ، )DFGشــرایط خاصی دارد که افراد متقاضی باید حتماً مدرک
دکتری داشته باشند و پروژه های تحقیقاتی آن ها جنبه بین المللی
داشــته باشد .دانشگاه نیو ســاوت ولز یکی از دانشگاه های پیشرو
استرالیا است که در سال  1949تاسیس شده است و اکنون یکی از
 50دانشگاه برتر جهان به شمار می آید.
ـ در پایان اگر نکته ای هست بفرمائید.
بــا توجه به گام های جدید با حول و قوه الهی و برنامه ها و اهداف
این حوزه ،ضمن تشــکر از همکاران محترم دانشگاه ،بویژه روسای
دانشــکده ها ،از پیشــنهادها و نقطه نظرات در جهت رشد و تعالی
حوزه روابط بین الملل استقبال می شود .آنچه مسلم است ،توسعه
همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه مستلزم تقویت و تحکیم
شعار جهانی شدن آموزش عالی در بین اعضای محترم هیأت علمی
و کار کنان زحمت کش دانشگاه در گام اول و همکاری این عزیزان
در تبدیل این شعار به عرصه عمل در گام بعدی می باشد.
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برگزاری اولین همایش لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز

اولین همایش لرزه شناســی و مهندســی زلزله
استان البرز روز یکشنبه  93/2/28ساعت 8:30
با حضــور مهندس ابوالقاســم باقــری مدیرکل
مدیریت بحران استانداری البرز ،مهندس مهرور
فرماندار فردیس ،مهندس رجبی معاون مدیرکل
جمعیت هالل احمر اســتان البرز و ریئس ستاد
امداد و نجات استان البرز ،آقای سریزدی معاون
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری و جانشــین
استاندار و مدیریت بحران و همچنین سرپرست
دانشگاه و سایر مســئولین در سالن شماره یک
دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرج برگزار شد.
در اســتان به نحو گسترده وجود بافت فرسود ،ساخت و ساز کنار
گســل ها ،جمعیت زیاد شــهر کرج و اینکه کرج چهارمین شهر
پرجمعیت ایران و مهاجرپذیر به دلیل نزدیکی به تهران است.
آقای دکتر کیوانی بررسی و ارزیابی ریسک زلزله در منطقه ،لزوم
بازسازی و نوسازی شــریان های حیاتی ،شناخت ایمن سازی و
مقاوم سازی صحیح و اصولی ،آموزش فرهنگ ایمنی را از وظایف
مسئولین مرتبط با این امر دانست.

در ابتــدای مراســم آقای دکتر جعفر کیوانی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی و دبیر
همایش ضمــن خیرمقدم بــه حاضرین گفت:
انســان در طول تاریخ با ســوانح مختلفی دست
به گریبان است و چاره ای جز مدیریت و کنترل
حوادث نداشــته اســت .از دالیل اهمیت زلزله
در بالیــای طبیعی می تــوان افزایش جمعیت،
گسترش و توسعه شــهرها و ساخت و ساز روی
گســل ها ،افزایش کمی و کیفی تأسیســات و
امکانات را ،برشمرد.
دبیر همایش در بخش دیگری از ســخنانش به
بررســی موضوع زلزله در ایــران پرداخت و به 6
زلزله مهم و شدید ایران در منجیل و رودبار ،بم،
طبس و بوئین زهرا و کرمان اشاره کرد.
وی در ادامه گفت :استان البرز در منطقه پرخطر
زلزله قرار دارد .ویژگی آن توســعه ساخت و ساز
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در ادامه مهندس ســریزدی معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری و جانشین استاندار در مدیریت بحران به ایراد
سخنرانی پرداخت و گفت :سابقه علم زلزله در کشور ما به 1700
ســال پیش برمی گردد بدین صورت که آثار و نشانه های کشف
شده در شهرهای مختلف کشورمان مبین این مسئله است.
نکتــه اصلی و کاربردی مورد نظر اینســت کــه در واقع امروزه
مهندســی هر علمی را باید مهندســی کنیم .بدین صورت که با
سانحه سازی و شبیه سازی روی گسل ها ،به ارائه راهکاری علمی
در این مورد دست یابیم.
در این همایش کارگاه های تخصصی آموزشی توسط دکتر علی
معصومی ،دکتر مرتضی بسطامی ،مهندس محمدرضا اسکندری و
دکتر نیما حیدرزاده برگزار شد.
الزم به توضیح اســت ایــن همایش به همت دانشــکده فنی و
مهندسی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

گفتگو با مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه
با توجه به صدور حکم آقاي دکتر محمد نبيونی دانشــيار گروه ســلولی و ملکولی دانشکده علوم زيستی به سمت
مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری ،با ایشان گفتگویی داشتیم که در ادامه می آید.
از سوابق اجرايي دکتر نبيونی می توان به :دبيرکل اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان مسلمان اروپا از سال
 ، 81 -79مسئول انجمن اسالمی دانشجويان در منچستر از سال  ، 82-79مسئول مرکز تکثير و پرورش حيوانات
آزمايشگاهی دانشگاه خوارزمی از سال  86تا کنون و مديريت (امور دانشجويي ،امور عمومی ،فنی و عمرانی ،بخش
انتشارات) در دانشگاه خوارزمی اشاره کرد.

ـ آقای دکتر نبیونی ضرورت تأسیس پارک علم
و فناوری دانشگاه را عنوان بفرمائید.
بــا در نظر داشــتن رویکرد جدیــد حاکم در دنیای
کنونی واسطه علم و دانش و تبدیل آن به ثروت ،حلقه
هایی با عنوان "پارک علم و فناوری" اســت که از
دهه  1960میالدی شــروع به فعالیت نموده اســت.
مأموریت دانشگاه ها در قرن حاضر در سه صورت :
 1ـ کارآفرینی و اشتغال  2ـ افزایش ثروت در سطح
ملی و بین المللی  3ـ تبدیل علم و دانش به ثروت
بنابر این مســئله تبدیل علم و دانش به ثروت قابل
تأکید است.
در صورتیکه دانشــگاه ها قرار باشــد "مولد" باشند
ضرورت تأســیس پارک های علم و فنــاوری مطرح
مــی شــود و همچنیــن ایجاد "مراکز رشــد" یا
 Incubatorبه عنوان بخش های تخصصی ســهم
بسزایی در پیشبرد اهداف دانشگاه ها خواهند داشت.
در ایــران طی دو دهه ی گذشــته بــه این موضوع
پرداخته شده و در اســناد باالدستی مورد توجه قرار
گرفته است.
لذا با در نظر داشتن این موضوع باید عنوان کنم که
دانشــگاه خوارزمی با تأخیر زمانی دو دهه ای ،اکنون
با توجه به مدیریت جدید قدم در این راه نهاده اســت
و میتوان در نظر داشت بخشی از عقب ماندگی زمانی
این مســئله را با یک "مدیریــت جهادی" بتوانیم
جبران کنیم.
ـ آقای دکتر چه رشته هایی در حیطه پارک
علم و فنآوری است؟
پــارک علم و فنآوری محدود به رشــته خاصی نبوده
و بر اســاس توانمندی منطقه ای ،استانی و بومی که
دانشــگاه ها بر اســاس اولویت و پتانســیل خود دارا
هســتند در بر می گیرد .در دانشــگاه خوارزمی رشته
هایی همچون شیمی ،فیزیک ،زیست شناسی و فنی و
مهندســی را شامل می شود که این شرایط به شرکت
های دانش بنیان امکان ایجــاد مقدمات پارک علم و
فناوری و مراکز رشد را می دهد.
ـ در حال حاضر جنابعالی چه اقداماتی در این
راستا انجام داده اید؟

با توجه به مســئولیت اینجانب در تأســیس و راه اندازی پــارک علم و فناوری،
مقدمات آن از جمله تهیه پروپزال تشــکیل دو مرکز رشد شامل مهندسی بافت و
مهندسی علوم شــناختی و به دنبال آن اقدامات اخذ مجوز تأسیس شرکت های
دانش بنیان صورت گرفت .الزم به ذکر اســت که اخــذ مجوز نیازمند مکان یابی
مناســب فضاهای کاربردی بود که در اواخر فروردین ماه  1393با حضور ریاست
دانشگاه و معاونین از محل مورد نظر بازدید صورت گرفت و مقرر شد که فضاهای
مورد نظر جهت مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی واحد کرج در اختیار
پارک علم و فناوری قرارگیرد .همچنین جهت امورات آزمایشــگاهی و ســتادی
پارک علم و فناوری بررسی های الزم بعمل آمد و در این رابطه دستورات الزم به
مدیریت ها ابالغ شد.
دفتــر پارک علم و فناوری واحد تهــران نیز بصورت همزمان در حال راه اندازی و
تأمین نیروی انسانی حوزه ستادی و مقدمات اخذ مجوز است.
ـ آقای دکتر نبیونی فضای فیزیکی پارک علم و فناوری چه مشخصاتی
دارد؟
مراکز رشد از نظر فیزیکی به  1500متر و پارک علم و فناوری به  30ـ  20هکتار
فضا نیازمند اســت که با توجه به رایزنی هایی که با شــرکت عمران شهر جدید
هشتگرد داشتیم این امر طی یک برنامه پنج ساله تحقق می یابد.
ـ در زمینه خدمات پارک علم و فناوری توضیحاتی بفرمایید.
بکارگیری فارغ التحصیالن دانشگاهی و سوق دادن آن ها در مسیر تولید و تبدیل
دانــش به ثروت ،انجام فعالیت های پژوهشــی بویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی
و تأمین منافع مادی و معنوی به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم و بویژه جذب
سرمایه خارج از دانشگاه و متمرکز نمودن اقدامات (تجمیع فعالیت های پارک در
برج ها) بخشی از خدمات پارک های علم و فناوری محسوب می شود.
ـ پارک علم و فناوری از لحاظ چارت سازمانی در کدام زیر مجموعه
محسوب می شود؟
پارک علم و فناوری زیر مجموعه معاونت پژوهشــی و فناوری دانشگاه است .البته
باید متذکر شــوم عالوه بر ریاســت و نمایندگان ،صاحبنظران مرتبط در داخل و
خارج دانشگاه نیز در پارک علم و فناوری مشغول فعالیت هستند.
ـ در پایان اگر نکته ای هست بفرمائید.
خوشبختانه دولت محترم در دهه های گذشته توجه ویژه ای به شرکت های دانش
بنیان نموده و بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است .با در نظر داشتن این
امر و توجه دانشــگاه ها به ضرورت و اهمیــت ایجاد پارک های علم و فناوری در
رشــد و ترقی این واحدها می توان عنوان نمود ،اگر چه این اقدام با تأخیر شروع
شد ولی امیدواریم در ســالی که با عنوان مدیریت جهادی نامگذاری شده با عزم
ملی و تالش مشترک و مجاهدانه مسئوالن دانشگاه همکاری الزم صورت گیرد.
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بازدید میهمانان خارجی از دانشگاه

روز سه شنبه  93/2/16معاون بین المللی و معاون پژوهشی
دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا و ریئس بخش بین الملل
بنیاد پژوهشی آلمان( )DFGاز دانشــگاه خوارزمی دیدار
کردند.
این جلســه با حضور سرپرست دانشــگاه ،مشاور رئیس و مدیر
کل روابط بین الملل ،معاونین ،روســای دانشــکده ها ،جمعی
از دانشــجویان دکتری و کارشناســان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با هــدف برگزاری دوره های دکتری مشــترک ،ایجاد
فرصت های مطالعاتی ،تبادل استاد و اجرای طرح های پژوهشی
مشترک برگزار شد.

آقای دکتر ارسالن قربانی مشاور ریئس و مدیرکل
روابط بین الملل دانشگاه در زمینه بازدید معاونان امور
بین الملل و پژوهشــی دانشــگاه نیو ساوت ولز از دانشگاه
خوارزمی اظهار داشــت :دکتر مک کنا معــاون امور بین
الملل و پروفســور هافمن معاون پژوهشــی دانشــگاه نیو
ســاوت ولز ضمن بازدید از دانشگاه خوارزمی ،جلسه ای با
روسای برخی از دانشکده ها و معاونان آموزشی و پژوهشی
دانشگاه نیز داشتند.
ایشــان در زمینــه محورهای مورد بحث در این نشســت
مشــترک گفت :توافق اولیه به منظور برگزاری دوره های
دکتری مشترک دانشگاه نیو ساوت ولز و خوارزمی حاصل
شــد که بخشــی از آن از طریق اعطای بورسیه تحصیلی
خواهد بود.
وی خاطر نشــان کرد :البته گرفتن مجوز بورسیه و اعزام
دانشجو ،مســتلزم تاییدیه وزارت علوم است که رایزنی به
این منظور را آغاز کرده ایم.
آقای دکتر قربانی ،ایجاد فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت
را از دیگر موارد مورد تفاهم میان مســئوالن دانشگاه های
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خوارزمی و نیو ســاوت ولز ذکر کرد و گفت :درصورت نهایی شــدن این
تفاهم نامه و امضای قرارداد ،دانشجویان مقطع دکتری ایرانی و استرالیایی
این دو دانشــگاه برای گذراندن فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت (شش
ماهه) به کشورهای مقابل اعزام می شوند.
وی همچنین به توافق طرفین به منظور برگزاری کارگاه های آموزشــی
اشاره کرد و گفت :قرار شد استادان برجسته نیو ساوت ولز در رشته های
مشــخصی مانند نانو فناوری و زیست فناوری ،کارگاه های آموزشی را در
دانشــگاه خوارزمی برگزار کنند تا با ارائه اطالعات و تجربیات ،طرفین با
ظرفیت های علمی و پژوهشی یکدیگر آشنا شوند.
دکتر قربانی ادامه داد :عالوه بر این ،مســئوالن دو دانشگاه قرار گذاشتند
پروژه های تحقیقاتی مشــترک تعریف کنند و به طور مشــترک از نتایج
آن بهره مند شوند.
ایشان با اشاره به بنیه علمی قوی دانشگاه خوارزمی در رشته های زبان و
ادبیات فارسی و ایران شناسی عنوان نمود :در جلسه پیشنهاد کردیم که
کرسی ایران شناسی را در دانشگاه نیو ساوت ولز راه اندازی کنیم.
وی از بازدیــد رئیــس بخش بین الملل بنیاد پژوهشــی آلمان ()DFG
از دانشــگاه خوارزمی خبر داد و گفت :این بنیاد پژوهشــی از پروژه های
کالنی که در دانشــگاه های آلمان و دیگر کشورها اجرا می شود حمایت
می کند که در دیدار رئیس آن از دانشــگاه خوارزمی ،قرار شــد برخی از
اســتادان ما که در زمینه های علمی بین المللی فعالیت دارند پروژه های
خود را به این بنیاد معرفــی کنند تا درصورت تایید ،از حمایت های آن
برخوردار شوند.
دکتر قربانی یادآور شد :بهره مندی از حمایت های بنیاد پژوهشی آلمان
( ، )DFGشرایط خاصی دارد که افراد متقاضی باید حتماً مدرک دکتری
داشته باشند و پروژه های تحقیقاتی آن ها جنبه بین المللی داشته باشد.
دانشگاه نیو ســاوت ولز یکی از دانشگاه های پیشرو استرالیا است که در
سال  1949تاسیس شــده است و اکنون یکی از  50دانشگاه برتر جهان
به شمار می آید.

دیدار پرفـسور آدریانو مازینی از دانشگاه
آقای پرفسور مازینی به دعوت دانشکده علوم زمین با هدف اجرای
پروژه های مشــترک دکتری و برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان گلفشان
ها بود.
در این دیدار آقای دکتر قربانی مدیر کل حوزه ریاست و روابط بین
الملــل ضمن خوش آمدگویی و اظهار تمایل بــه برقراری روابط علمی
گفت :امیدواریم این دیدارها مقدمه شروع همکاری های علمی مشترک
و اجرای دوره های مشترک دکترا باشد.
گفتنیاســت همچنیــن کارگاه بين المللی یک روزه «گلفشــان ها و
سيستم های هيدروکربوری» با حضور پروفسور آدريانو مازينی استاد
برجســته دانشگاه اسلو (نروژ) و خانم دکتر الينا پلودتکينا استاد دانشگاه
ايالتی مسکو (روســیه) ساعت  14روز شنبه  93/2/27در سالن همايش
دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

برگزاری نشست مشترک اعضای هیأت اجرایی انجمن دانش آموختگان و دانشگاه
روز سه شــنبه مورخ  93/2/9بنا به درخواست اعضای
منتخب هیأت اجرایی انجمن دانش آموختگان نشست
مشترکی در دانشگاه برگزار شد.
در ابتدا آقای دکترمحمد نبیونی ضمن معرفی اعضاء،
خالصه ای از شــرح وظایف اساســنامه انجمن را ارائه
نمود .سپس سایر اعضاء ضمن معرفی ،دیدگاه های خود
را جهت همکاری با فعالیت های دانشگاه بیان نمودند.
آقای دکتر سبحان اللهی سرپرست دانشگاه ضمن
اظهار خرســندی از وجود چنین تشــکلی در دانشگاه،
ضمن بیان ضــرورت وجودی آن ابراز نمود که مدیریت
دانشــگاه از ابتدای شــروع بکار ،در صدد فعال نمودن
چنین نهادی بوده است.
در پایان هیأت اجرایی موارد ذیل را مقرر نمود:

ـ تشکیل منظم جلسات انجمن فارغ التحصیالن
ـ انتخاب آقای رضا حبیبی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در انجمن دانش
آموختگان و امور خیریه
ـ مشــارکت انجمن در جشــن فارغ التحصیلی و سایر فعالیت های جنبی
دانشگاه
ـ واگذاری مســئولیت واحد کارآفرینی به آقای دکتر سیاری و استفاده از
قابلیت های ایشان با توجه به سوابق برجسته در حوزه کارآفرینی در فعال
نمودن بخش کارآفرینی دانشگاه
ـ معرفی یک نفر از انجمن در شــورای سیاســتگذاری همایش یکصدمین
سال تأسیس دانشگاه

بازديد جمعی از دبيران زيست شناسی و زمين شناسی ناحيه  1کرج از دانشگاه
روز شــنبه  93/2/20گروهی هفت نفره از دبيران درس های
زيســت شناســی و زمين شناسی از پژوهشــگاه معلم ناحيه
 1کرج با انگیزه آشــنايي بيشــتر دبيران با فضاهای آموزشی
و دانشــگاهی ،از آزمايشــگاه ها ،کالس درس و موزه زيســت
شناســی و سنگ شناسی دانشــکده های علوم زيستی و علوم
زمين دانشگاه خوارزمی در کرج بازديد بعمل آوردند.
خانم مينا دباغی سرگروه زمين شناسی ناحيه يک کرج هدف
از ايــن بازديد را در جريــان قرار گرفتن معلميــن از آخرين
دســتاوردهای علمی و پژوهشــی در زمينه زيست شناسی و
زمين شناسی عنوان کرد.
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مصاحبه با دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی

خانم سهیال سهیل امانی فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران گرایش محیط زیست به تازگی از پایان
نامه کارشناســی ارشد خود دفاع نموده است .با ایشــان به عنوان یکی از دانشجویان پرتالش دانشگاه
مصاحبه ای داشتیم که در ادامه می آید:

ـ خانم امانــی در ابتدا رزومه کوتاهی از
خود را بفرمایید.
سهیال سهیل امانی هستم .در  26آذر سال 1362
درتهــران بدنيا آمدم .تحصيالت قبل از دانشــگاه
خود را در همين شــهر و با کســب رتبه ممتاز به
پايان رساندم .دوره کارشناسی خود را در دانشگاه
سراســری اراک در رشــته ی مهندســی عمران
گذراندم و در حال حاضر نيز در مقطع کارشناسی
ارشــد رشته مهندســی عمران ـ محیط زیست از
دانشگاه خوارزمی فارغ التحصیل شده ام.
ـ در زمینه فعالیت های علمی و پژوهشی
خود توضیحاتی بیان نمایید.
در دومیــن همایــش ملی فناوری هــای نوین در
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کنترل آلودگی های محیط زیســت دانشگاه شریف مقاله ام تحت عنوان محاسبه
نشســت های سطحی در سایت های بهره برداری از انرژی زمین گرمایی پذیرفته
شد .همچنین مقاله ی دیگری برای فصل نامه مدرس ـ عمران نیز فرستاده ام که
در حال بررســی می باشــد و اکنون نیز در حال نوشتن مقاله دیگری به انگلیسی
هستم.
ـ مطلع شدیم که پایان نامه کارشناسی ارشد شما دارای ویژگی هایی
خاصی است .برایمان در این باره توضیحاتی بفرمایید.
امروزه با توجه به مشــکالت انرژی در دنیا گرایش به سوی استفاده از انرژی های
جایگزین رو به فزونی گذاشــته اســت .انرژی زمین گرمایی یکــی از انرژی های
تجدیدپذیر اســت که با اســتفاده از گرمای الیه های زمیــن به تولید انرژی می
پردازد .انرژی زمین گرمایی یکی از انرژی های دوستدار محیط زیست بوده ،لیکن
عاری از آسیب های زیست محیطی نبوده و یکی از مهمترین آثار زیست محیطی
آن نشست های سطحی در سایت های بهره برداری است.

در این پژوهش روشی جدید و تکمیلی جهت محاسبه
نشســت های سطحی در ســایت زمین گرمایی تازه
تاسیس انگاتاماریکی واقع در نیوزلند ارائه شده است.
این روش جدید ،روش مخزن ـ نشست می باشد که
با استفاده از دونرم افزار  TOUGH2و ABAQUS
به مدلســازی نشست می پردازد .از مزایای این روش
می توان شبیه سازی مخزن بصورت کامال سه بعدی،
امکان شبیه سازی جریان های زیرزمینی ،چند فازی
و چند جزئی و بررســی تغییرات حرارتی و مکانیکی
در مخازن زمین گرمایــی را نام برد .صحت عملکرد
این مدل محاسباتی با نتایج بدست آمده از محاسبات
یانگ و برنل ( )2009و اســماعیلی ( )2010بر روی
نشست های ســطحی ســایت انگاتاماریکی نیوزلند
مقایسه شده و به اثبات رسیده است.
ايران نیز به دليل قرارگرفتن در کمربند جهاني زلزله
داراي منابــع زمين گرمايي فراواني اســت .با انجام
بررسي هاي اوليه تعداد  14منطقه زمين گرمايي در
کشور شناســايي شد .هم اکنون ساخت و راه اندازی
نیروگاه زمینگرمایی به ظرفیت اسمی  ۱۰۰مگاوات
در مشکین شــهر در حال اجراســت .امید است که
بتوان از روش ارائه شــده برای سایت زمین گرمایی
مشکین شهر در ایران نیز استفاده نمود.
ـ ایده اصلی در باره این پایان نامه چطور به
ذهن شما رسید؟
من از دوران کارشناســی بــه درس مکانیک خاک و
نشســت و مباحث مربوط به آن عالقــه مند بودم با
صحبت با آقای دکتر اســداله فردی و پیشــنهاداتی
که ایشــان در این خصوص ارائه دادند این موضوع را
انتخاب کردم.
ـ موضوع و روش دفاع از پایانامه شــما چه
تفاوتی با سایر پایان نامه ها دارد؟
مــن در پایان نامه ی خود به معرفی روشــی جدید
برای محاســبه نشست های ناشــی از بهره برداری
انرژی زمین گرمایی و شــبیه ســازی این سایت به
صورت مخزن سه بعدی با نرم افزار ( TOUGH2که
نرم افزاری است که بیشتر برای شبیه سازی مخازن
زمین گرمایی کاربرد دارد) پرداخته ام.

به من کمک نمودند.
ـ برای پایان نامه چه مدت زمانی صرف کردید؟
چون موضوع پایان نامه و سمینارم در راستای هم بوده ،یک سال و نیم به طول
انجامید.
ـ از مشکالت و نقاط قوت در این راه برایمان بفرمایید.
از محدودیت های کار با این روش جدید در این پژوهش ،می توان لینک کردن
دو نرم افزار آباکوس و  TOUGH2و کد نویســی برای نرم افزار آباکوس برای
دریافت ورودی های فشار و دما از  TOUGH2را نام برد که نیاز به آشنایی و
تسلط کامل بر هر دو نرم افزار را داشت .درصورتیکه نرم افزار  TOUGH2هنوز
در ایران ناشناخته می باشد.
تهیه این نرم افزار نیز کار مشکلی بود و با پیگیری بسیار بعد از چند ماه صورت
گرفت.
یادگیری نرم افزار  TOUGH2نیز با استفاده از راهنمای همراه نرم افزار و چند
مثال محدود که در ســایت ها وجود داشــت تا حدودی صورت گرفت .به دلیل
محدودیت های موجود مجبور به وارد کردن تغییرات فشــار و حرارت به صورت
دســتی به نرم افزار آباکوس گشته که بدست آوردن نتایج وکار با آن به همین
دلیل کاری طوالنی و مشکل بود.
همچنیــن داده هــای مورد نیاز دو نرم افزار نیز بطور کامل در دســترس نبود
(چون ســایت انگاتاماریکی تازه تاسیس است و هنوز اطالعات کاملی از چاه ها
ی حفرشــده و خصوصیات آن ها موجود نیســت) .برای اطالعات مورد نیاز این
پژوهش بعد از مکاتبات بســیار با محققین بر روی این سایت (تا حدود کمی) از
مقاله های وایرینگ که در سال  2012و  2013چاپ کرده بود ،استفاده گردید.
ـ با توجه به همت و پشتکار شما ،برنامه آینده تان چیست؟
قصد دارم تحصيالت خود را ادامه دهم و به تحقيق و تدريس در دانشگاه مشغول
شوم.
ـ رمز موفقیت شما چیست؟
توکل بر خدا ،حمایت خانواده و همسرم و در نهایت اراده و پشتکار.
ـ در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.
جا دارد در اينجا از زحمات پدر و مادرم و همسرم که هميشه مشوق من بودند
و همه موفقيــت هايم را مديون زحمات و حمايت های آن ها مي دانم تقدير و
تشــکر کنم .همچنين از اساتيد محترم به ویژه آقای دکتر اسداله فردی و دکتر
امیرحمیدی که افتخار شاگردی آنان را داشتم ،نهايت تقدير و تشکر را دارم.

ـ اساتید راهنما و مشاور شما تا چه اندازه در
این زمینه به شما کمک کردند؟
بدلیل نا شــناخته بودن این روش و نرم افزار ،ایشان
در ابتدا در زمینه تعریف مساله و موضوع و در نهایت
نیز در انجام مکاتبات و جمع آوری اطالعات و مقاالت
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گزارش عملکرد مهد کودک دانشگاه

در ساختار اداری دانشــگاه یکی از خدماتی که اداره
رفاه و تعاون کارکنان در راستای تأمین رفاه و آسایش
والدین شــاغل در دانشگاه ارائه می نماید ،ایجاد مهد
کودک و تجهیز و نظارت بر آن می باشد.
مهد کودک کودکانه دانشــگاه خوارزمی در کرج ،به عنوان
مهد کودک خصوصی شــهری از نظر فعالیت های آموزشی،
تربیتی و بهداشــتی زیر نظر اداره بهزیســتی کرج ،از اواخر
دهه  60در دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) دایر شده
است.
اداره رفاه و تعاون کارکنان نیز بر حســن انجام فعالیت های
مهد کودک نظارت می نماید .به عالوه رسیدگی به امور فنی
و عمرانی و سایر امور مربوطه بر عهده ی اداره رفاه و تعاون
کارکنان زیر نظر امور اداری می باشد.
در مورد تجهیز مهد کودک ،سیســتم گرمایشــی به پکیج
تغییر یافت.
فضای حیاط مهد کودک توســط مدیریت دفترفنی مسقف
گردید تا در سال آینده جهت ایجاد فضای بازی مهیا شود.
سیستم ســرویس بهداشتی کام ً
ال بازسازی شد .رنگ آمیزی
دیوارها نیز از جمله اقدامات انجام شده در دو سال اخیر می
باشد . .ظرفیت مهد کودک با استناد به استاندارد های اعالم
شــده از طرف اداره بهزیستی استان البرز و با توجه به مجوز
صادر شــده و نظر کارشــناس اداره مذکور 60 ،نفر تعیین
شده است.
مهد کودک شــامل  5گروه ســنی :شیرخوار (زیر  2سال)،
کودک  3( 1ساله ها) ،کودک  4( 2ساله ها) ،پیش دبستان
 5( 1ساله ها) ،پیش دبستان  6( 2ساله ها) می باشد.
تمام گروه های ســنی مجزا بوده و به صورت مستقل دارای
کالس مرتبط ،مربی کارآزموده مختص همان گروه ســنی،
برنامه کالسی آموزشــی ،تربیتی و پرورشی همسو با رشد و
روان شناسی کودک می باشد.
در مهد کودک بــا مدیریت جدید (خانم پروانه کاظمی)
در کنــار برنامه های مفرح آموزشــی و تربیتی ،یک ســری
آموزش های فوق العاده تحت عنوان :زبان انگلیسی ،شطرنج،
قرآن و تعالیم دینی برنامه ریزی شــده که هر یک توســط
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مربی مجزا و دوره دیده تدریس می گردد.
ارائــه ی طرح کار در آغاز دوره ی آمــوزش و بیالن کاری در پایان
دوره توســط مربیان انجــام می گردد .در ضمن تمــام آموزش ها،
غیرمســتقیم صورت گرفته و از پرسش و پاسخ مستقیم در فرآیند
آموزش پرهیز می گردد.
آموزش ها تحت عنوان واحد کار هفتگی با ریزمفاهیم ذیل
ارائه می گردد:
 .1بحــث و گفتگو در خصوص واحد کار به صــورت بحث و بارش
فکری و انجام فعالیت های عملی مرتبط با واحد کار در محدوده ی
خارج از کالس و مهد
 .2زبــان آموزی و واژه پردازی :آمــوزش واژه های جدید و افزایش
دامنه ی گنجینه ی لغت
 .3کاردستی ،کالژ ،چاپ و دوخت و خمیربازی
 .4قصــه خوانی و قصــه گویی،اجرای تئاتر و نمایش عروســکی با
مفاهیم آموزشی ،تربیتی و پرورشی
 .5بازی های گروهی و انفرادی با انتقال مفاهیم اجتماعی ،بهداشتی،
ایمنی ،مذهبی و اخالقی
 .6نقاشی و رنگ آمیزی ،شعرخوانی و سرود خوانی ،حفظ سوره های
قرآن و احادیث هفتگی
 .7آزمایش های ساده علوم ،آشــپزی ویژه ی کودکان ،خمیربازی،
کارگاه خالقیت با استفاده از وسایل دورریز
 .8آموزش مهارت های زندگی جهت باال بردن سطح  EQکودکان
 .9برگزاری و یا شرکت در مراسم های ملی و مذهبی از جمله جشن
نوروز ،شب یلدا ،جشن های والدت ائمه ،عزاداری محرم و ...
 .10بازدید های علمی و تفریحی در طول سال تحصیلی.
در پایان از همه مســئولین دانشگاه و اولیای محترم کودکان که در
بازسازی و بهسازی مهد کودک مددرسان این اداره بودند و صبورانه
محدودیت های مهد کودک را تحمل نمودند ،تشــکر و قدردانی می
نماییم.
اداره رفاه وتعاون کارکنان
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کسب مقام در مسابقات قهرمانی منطقه یک کشور
کسب مقام اول انفرادی و دوم تیمی مسابقات بدمینتون
دانشجویان دختر

در تاریخ  20و  93/2/21مســابقات بدمینتون دانشــجویان
دختر دانشگاه های منطقه یک ورزش کشور با حضور  8تیم
از دانشگاه های منطقه به میزبانی دانشگاه بهشتی برگزار شد
که دانشــگاه خوارزمی مقام اول انفرادی و مقام دوم تیمی را
کسب نمود:
نتایج تیمی:
مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه الزهرا

نتایج انفرادی:
سارا مقدسی از دانشگاه خوارزمی
مقام اول
مقام سوم مشترک انفرادی سبا رضازاده از دانشگاه خوارزمی
نتایج دوبل:
مقام سوم مشترک دوبل ثمین حسنوند از دانشگاه خوارزمی

کسب مقام اول انفرادی وسوم تیمی مسابقات بدمینتون
دانشجویان پسر

مســابقات بدمینتون دانشجویان پسردانشــگاه های منطقه یک ورزش
کشــور در تاریخ  20و  93/2/21با حضور  7تیم از دانشگاه های منطقه
به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد و نتایج به شرح ذیل کسب شد:
نتایج تیمی:
 .1مقام اول
 .2مقام دوم
 .3مقام سوم مشترک
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دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه تهران
دانشگاه خواجه نصیر طوسی و خوارزمی

کسب مقام دوم مسابقات کشتی آزاد و فرنگی
مســابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشــجویان دانشگاه های
منطقه یک ورزش کشــور در تاریــخ  93/2/17به میزبانی
دانشگاه علم وصنعت برگزار گردید .این مسابقات با حضور
 6تیم از دانشــگاه های منطقه یک ورزش کشور دانشگاه
خوارزمی برگزار شــد و در پایان دانشگاه خوارزمی پس از
دانشــگاه تهران عنوان مقام دوم تیمی و انفرادی را کسب
نمود.
نتایج انفرادی کشتی فرنگی:
وزن  59کیلوگرم علی یوسفی مقام اول
وزن  66کیلوگرم سینا طالب وند مقام اول
وزن  70کیلوگرم سامان خسروی مقام دوم
وزن  75کیلوگرم مرتضی یاری مقام دوم
وزن 80کیلوگرم حبیب هاشمی مقام دوم
وزن  85کیلوگرم محسن امیری مقام اول
وزن  98کیلوگرم حمیدرضا میرزاهد مقام سوم
وزن 130کیلوگرم علی کرد علیوند مقام سوم
نتایج انفرادی کشتی فرنگی:
وزن  57کیلوگرم سجاد خاک پور مقام دوم
وزن 61کیلوگرم وحید جاللی بهار مقام اول
وزن  70کیلوگرم میالد محمد نژاد مقام دوم
وزن 74کیلوگرم فرشاد محمدی مقام اول
وزن 86کیلوگرم سید محسن سیدی مقام سوم
وزن 97کیلوگرم محمد آیینی مقام چهارم
وزن 125کیلوگرم احسان رضایی مقام اول
وزن 65کیلوگرم بهنام مرادی مقام پنجم

29

نشریه سیمای خوارزمی  .سال سیزدهم
شماره  226و  . 225فروردین و اردیبهشت ماه 1393

کسب مقام سوم انفرادی وتیمی مسابقات تنیس روی میز
دانشجویان پسر

مســابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه یک ورزش کشور در
تاریخ  93/2/24،25با حضور  8تیم از دانشگاه های منطقه به میزبانی دانشگاه تهران
برگزار گردید و نتایج به شرح ذیل کسب شد.
نتایج تیمی:
 .1مقام اول
 .2مقام دوم
 .3مقام سوم

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه خوارزمی

نتایج انفرادی:
مقام سوم انفرادی

علی آقا جمالی از دانشگاه خوارزمی

کسب مقام اول انفردی و دوبل مسابقات تنیس روی میز
دانشجویان دختر

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه یک ورزش
کشور در تاریخ  93/2/31با حضور  5تیم از دانشگاه های منطقه به میزبانی
دانشــگاه الزهرا برگزار شد که در پایان دانشــگاه تهران مقام اول ،دانشگاه
امیرکبیر مقام دوم و دانشــگاه الزهرا مقام سوم موفق به کسب مقام تیمی
شــدند و در بخش انفرادی دانشــگاه خوارزمی مقام اول وسوم مشترک را
کسب نمود.

کسب مقام دوم تیمی مسابقات دو و میدانی
دانشجویان دختر

مســابقات دو و میدانی دانشــجویان دختر دانشــگاه های منطقه یک
ورزش کشــور در تاریخ های  93/2/29،30با حضور 5تیم از دانشــگاه
های منطقه به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد که دانشگاه خوارزمی
عنوان دوم تیمی را کسب نمود.
نتایج تیمی:
 .1مقام اول
 .2مقام دوم
 .3مقام سوم
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دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه الزهرا

کسب مقام دوم تیمی و انفرادی مسابقات دو و میدانی
دانشجویان پسر

مســابقات دو و میدانی دانشجویان پسر دانشــگاه های منطقه یک
ورزش کشــور در تاریــخ های  93/2/28،27با حضور 6دانشــگاه از
منطقه به میزبانی دانشگاه تهران برگزار گردید و نتایج به شرح ذیل
کسب شد.
نتایج تیمی:
 .1مقام اول
 .2مقام دوم
 .3مقام سوم

دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه تربیت مدرس

نتایج انفرادی تیم دانشگاه خوارزمی:
صنعان محمدی خو (پرتاب وزنه)
مقام اول انفرادی

مقام اول صنعان محمدی خو (پرتاب دیسک)
مقام اول صنعان محمدی خو (پرتاب نیزه)
مقام چهارم سعبد رحمانی (پرتاب نیزه)
مقام دوم مجتبی عشرستاقی (دو 100متر)
مقام دوم سید حمیدرضا رضایی (دو 110مترمانع )
مقام سوم مجتبی عشرستاقی (دو 200متر)
مقام سوم احسان ایری (دو 400متر )
مقام سوم سید حسین میرابولقاسمی(پرش ارتفاع )
مقام سوم رحمت اهلل گلمرادی (پرش سه گام)
مقام چهارم احسان ایری (دو  800متر)
مقام چهارم مصطفی صبوری (دو1500متر)
مقام چهارم سید حسین میرابوالقاسم (دو110متر مانع )

کسب مقام اول انفردی مسابقات تکواندو
دانشجویان دختر

مسابقات تکواندو دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه یک کشور در تاریخ 93/2/28
با حضور  5تیم از دانشــگاه های منطقه به میزبانی دانشــگاه الزهرا برگزار گردید که
دانشــگاه خوارزمی موفق به کســب اول انفرادی و سوم مشترک شد .دانشگاه الزهرا
مقام اول ،دانشــگاه تهران مقام دوم ودانشگاه علم وصنعت مقام سوم موفق به کسب
مقام برتر شدند.
نتایج انفرادی تیم دانشگاه:
آناهیتا زندی
 .1مقام اول
مهتاب خشک جهان ،مهدیه سجودی ،شکوفه کریمی
 .2مقام سوم مشترک

طرح پاکسازی جاده چالوس

در تاریخ  93/2/19طرح پاکسازی جاده چالوس به پیشنهاد و میزبانی
اداره کل ورزش وجوانان اســتان البرز با حضور دانشجویان داوطلب
دانشگاه 67 ،نفر دانشــجوی دختر و  38نفر دانشجوی پسر با هدف
پاکسازی محیط زیست در مسیر جاده چالوس برگزار شد.
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طریق عرفان
علم رفتن به راه حق دگراست
این همه علم جسم مختصر است
هیــچ کــس را به هیچ قبحــی نصیحت مکن ،و به هیچ عیبی مالمت منما مگر از باب امر به معروف و نهی از منکر و ارشــاد جاهل
بدستوری که از بیانات قرآنیه مستفاد می شود ،زیرا که اگر نصیحت تو ِ ّل باشد ناچار باید نفس خود را بدان نصیحت مالمت کرده
باشی و از تو شنیده باشد ،در اینصورت هر کس را قابل نصیحت دانی ،بزبان حال توانی کرد و در او هم البته اثر خواهد کرد.
و اگر هنوز نفس خود را نصیحت نداده باشی از آنکه بدیگری گوئی حسود ،اگر احداث شری نکند خیری در او نخواهد بود .نصیحت
گری اظهار برتری است و آن جز حق را نشاید.
میگویند وقتی یک تن از علماء بر کالم با یزید اعتراض کرد که این ســخن با علم موافق نیســت (سبحانی ،سبحانی ما اعظم شأنی
ســبحان) با یزید پرســید :آیا تو به کل علم دست یافته ای؟ گفت :نه ،با یزید گفت :این سخن ما تعلق به آن پاره از علم دارد که به
تو نرسیده است.
هر کس که زشهر آشنائیست

داند که متاع ما کجائیست

مروری اســت که سه چیز را نزد پروردگار ،قدر بال پشه ای ارزش نیســت :نمازی که صرفاً برحسب اقتضای عادت گزارند و ذکری
که در حال غفلت گویند و صلواتی که بر پیامبر فرســتند بدون آنکه حرمت آســتان آن حضرت و احترام شریعتش را نگاه دارند .ای
عزیز ،ملتفت مطلب باش.
پیغمبر(صلی ا )...فرمود :نیســت علم به کثرت تعلّم ،بلکه علم نوری اســت که خدا افاضه می کند به قلب هر که را دوســت دارد ،پس
تحمل می کند بال را .کسی گفت :یا رسول ا ...آیا او را
می گشاید قلب او را و مشاهده می نماید غیب را و قلب او قوی می گردد و ّ
عالمتی است؟
توجه نمودن به دار خلود (آخرت) و مستعد و مهیا
حضرت فرمود :دوری کردن از دار غرور (دنیا) و پشت پا زدن به او و رد کردن و ّ
گردیدن برای ُمردن قبل از رسیدن ا َ َجل.
کیفیت آمدن او و راه ها و شیوه های وسوسه ی او نیستی،
تو هرگز قادر به رهایی از ســلطه و غلبه ی شــیطان و شناخت نسبت به ّ
مگر از طریق دوام در مراقبت ،و استقامت و پایداری بر بساط خدمت ،و بیم از خداوند آگاه و ذکر کثیر و زیاد.
ای برادر من! نمی گویم انصاف بده ،می گویم بفهم وقتی فهمیدی انصاف هم خواهی داد.
		
آنچه از حـق در زمیـن زیـبـاسـتـی
		
از حـقـیـقـت هـم گهی آگـه شـوی
چــون زبــان جــاری شود بــر دیـگـران
		
چــون شــود دریـا درون جـوی تـو
		
هر که او خشمش درونش ماند و بس
		
هـر چـه اسرار از زمـیــن و از زمـان
		
چون زبان ذکری بـخـواند هـر دمـی
		
گر که لغـو و نـاسـزا مـی شــنــوی
		
گــر نــداری پـا مـرو در راه دوسـت
		
از ُرخ زردم درونـــم خــود بــفـهـم

در درون و بـطـن آن مـوالستی
بـــر زبــان اولـیـاء پـیـداسـتـی
هـر یـکـی دریـایـی از مـعناستی
عمق معـنا را به قـدرت کـاسـتی
او بُـ َود مـؤمـن کـه او دریـاسـتی
بــر دل او بـگـذرد بـیـنـاسـتـی
آن زبـان می نشفـد جـز راسـتی
تو مرنج از دیگران ،خـود خواستی
راه سـالـک طـاهـر و یکـتـاستی
چـون ببـیـنـی نـالـه و غوغاستی

تحقیق و گردآوری :سید مجتبی میران عزیزی
منابع:
 -1اسرار المعارف و میزان المعرفه ،مؤلف :صفی علیشاه
 -2با یزید بسطامی ،مؤلف :عبدالرفیع حقیقت
 -3همراه با فرزانگان مؤلف :علیرضا رجالی تهرانی
(رحمت ا)...
 -4شان از لجانشان ها مؤلف :شیخ علی مقدادی اصفهانی

(رحمه ا ...علیه)
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پرواز کن کبوتر ،اینجا نه جای ما نیست
در انتظار ماندن کنج قفس روا نیست
پرواز کن که دیگر در گوش هم نگویند
چون بال و پر ندارد او مرغ این هوا نیست
سیاره های عرفان ،آشفته و پریشان
رفتند تا بگویند دنیا سرای ما نیست
مشیت الهی بـــر ایـن تعلق گرفـــته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـــی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این،
بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت .خبر درگذشت
اســتاد جوان و موفق آقای دکتر آیدین ظریفی چنان ســنگین و جانســوز اســت که به دشــواری به باور
مینشیند ،ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید.

تسلیت

در غم از دســت دادن عزیزان به ســوگ نشســتن صبری میخواهد عظیم ،برای شما و خانواده محترمتان صبر و
شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.
آقای دکتر علیرضا ارشدی خمسه

عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

آقای علی اصغر فروغی

همکار حفاظت فیزیکی
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نگاهی کوتاه به استخر دانشگاه خوارزمی
استخر بین المللی خوارزمی از جمله استخرهای مطرح کشور است که در دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)
با مساحتی حدود  5هزار متر مربع در سال  1383افتتاح گردید.
این استخر با امکانات کامل آبی و دارای یکی از بزرگترین جکوزی های کشور است که در سال های گذشته
مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان ،لیگ کاناپولو و شنای آموزشگاه های استان را نیز میزبانی نموده است.
این استخر با تعداد  25پرسنل در  7سانس ،روزهای زوج (بانوان) و روزهای فرد و جمعه (آقایان) مورد
استفاده قرارمی گیرد .تصفیه (یونیزاسیون) آب استخر بصورت دائم انجام می گیرد و تعداد منجی های
غریق مستقر درهر سانس  6نفر است.
استخر هر روزه تا ساعت  15بعدازظهر در اختیار دانشکده تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنی جهت انجام
امور آموزشی دانشگاه خوارزمی و از آن پس در اختیار عموم قرار می گیرد.
امکانات استخر:
ـ استخر با ابعاد استاندارد  50×25با عمق 1تا  3متر ،قابل استفاده جهت میزبانی مسابقات در سطوح
مختلف (از جمله برگزاری مسابقات شنای قهرمانی کشور) می باشد.
ـ سونای بخار
ـ جایگاه تماشاگران با ظرفیت  243نفر ـ سونای خشک
ـ  10سکوی استارت
ـ بخش حمام آفتاب درطبقه باالیی استخر بصورت محصور و ایمن ـ سالن بدنسازی و
ـ جکوزی
ائروبیک با دستگاه های مدرن و الکترونیکی ـ اتاق ماساژ ـ مجهز به رختکن و بوفه
خدمات استخر:
ـ مربیگری شنا زیر نظر فدراسیون شنای کشور و هیئت شنای استان البرز
ـ برگزاری کالس های نجات غریق با توجه به اینکه یکی از پایگاه های کالس نجات غریق در استان البرزدر
این مجموعه قرار گرفته است.
ـ برگزاری کالس های قایقرانی (تک نفره کایاک)
ـ هیدروتراپی (آب درمانی) با شرایط ویژه تحت نظر اساتید و متخصصین خبره دانشگاهی
ـ برگزاری کالس های متنوع تحت نظر اساتید مجرب آموزش شنا (پایه و پیشرفته) جهت کلیه سنین
ـ برگزاری کالس های ماساژ
این استخر جهت برگزاری مسابقات با جدیدترین شیوه های تأمین سیستم حرارتی ،سیستم صوتی ائده آل
و تأمین نور دیواره و سقف استخر تجهیز شده است.
شایان ذکر است کلیه خدمات فوق با شرایط ویژه برای اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه خوارزمی و
همچنین عموم مراجعه کنندگان با هزینه ای کام ًٌَُ
ال مناسب ارائه می گردد.

