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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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پیام سرپرست دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
دوران جوانی یکی از حساس ترین ،پرشورترین و موثرترین دوران زندگی هر انسانی است .خوشا آنکه این دوران را در راه تحصیل
علم و آگاهی سپری می نماید.
در زمانی سال تحصیلی را آغاز می کنیم که بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به تالش و کار در راه کسب علم و ارتقاء آگاهی داریم .با
این تالش است که می توان به پیشرفت و توسعه فردی و اجتماعی دست یافت.
تحقق اهداف توسعه نظام جمهوری اسالمی با عزم و اراده دانشگاهیان متعهد که رسالت خود را در تولید علم و استفاده حداکثری
از ظرفیت های علمی ،آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی دانسته و توان خود را در این مسیر بکار می گیرند ،تحقق پیدا می کند.
پیوند دانشگاه با جامعه ،مراکز پژوهشی ،فرهنگی و دینی و تعامل با حوزه صنعت و فناوری های پیشرفته ،از اهداف نظام آموزشی
و در راس��تای تحقق حیات طیبه در ایران عزیز اس�لامی می باشد .این پیوند است که دانشگاه را می تواند پویا و زنده نگه داشته و
نقش دانشگاه را درتوسعه ملی پر رنگ نماید.
فرصت را مغتنم می شمارم ،ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید ،برای شما دانشجویان عزیز دانشگاه خوارزمی روزهای خوش
و پر از امید ،پر ثمر و بهره ور از درگاه پروردگار متعال درخواست دارم.
با آرزوی توفیق الهی
محمدعلی سبحان اللهی
سرپرست دانشگاه
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برگزاری مراسم روز کارمند
مراس��م روز کارمن��د روز ش��نبه 93/6/4
س��اعت  12ـ  10در س��الن اجتماع��ات
دانش��کده عل��وم ب��ا حضور سرپرس��ت،
مس��ئوالن و کارکنان دانشگاه در پردیس
کرج برگزار شد.
در ابت��دای مراس��م دکت�ر محمدعلی
سبحان اللهی سرپرست دانشگاه
ضمن خیرمقدم به حاضران و گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت:
نقش نیروی انسانی در ارتقاء سازمانی به
عنوان یک��ی از اجزاء مهم در هر ارکان و
عامل توفیق است.
ایشان در ادامه افزود :ساختار هر سازمان
می تواند در توفیق آن در جهت هماهنگی
با محیط درون و بیرون نقش داشته باشد.
به صورت اصولی تطبیق سازمان با توجه
به نیازهای بیرون ص��ورت می پذیرد که
در این میان مدیریت نیروی انس��انی جزء
مهم آن اس��ت .تجربه نش��ان داده است
که س��ازمان ها با هر ساختاری که باشند
در صورتی که فاقد نیروی انس��انی الیق
و شایس��ته باش��ند ب��ه کار آوری الزم را
نخواهند داشت.
دومین ویژگی نیروی انس��انی کار آمد در
س��ازمان ها ،عالقمند بودن ب��ه تغییرات
اس��ت .زیرا که اگر وضع موجود را اصالح
نماییم روند رو به رش��د سازمان را در پی
خواهد داشت.
سومین ویژگی :عمل نظرات و ایده های
مخالف و نظرات دیگران اس��ت .داش��تن
روحیه کارگروه��ی ،اعتقاد به خرد جمعی
و حل مس��ائل با روش های علمی ،تقدم
دانستن منافع س��ازمان به منافع شخص
در این م��ورد از ارزش باالی��ی برخوردار
است .ویژگی دیگر بحث انگیزش توأم با
توانمندی هاست.
سرپرس��ت دانش��گاه در ادام��ه گف��ت:
ضروریست سیس��تم مدیریت هر سازمان

اقدام به مشارکت در تصمیم گیری ها ،قراردادن منابع الزم در اختیار افراد ،ایجاد فرصت های مناسب
جهت ارائه روش های جدید ،تشویق ،برگزاری برنامه های آموزشی مهارتی را مدنظر داشته باشد.
وی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد مدیریت ش��ش ماهه دانش��گاه پرداخت و گفت :ما تالش کردیم
که دانشگاه را به جایگاه اصلی خود برگردانیم .رویکردی که در این ارتباط انتخاب نمودیم پیاده نمودن
مدیریت علمی و توجه به بهره وری و اس��تفاده بهینه از نیروی انسانی ،تجربه و عملکرد گذشته بدون
توجه به سالیق سیاسی و در نظر داشتن کیفیت بود.
در همین راس��تا تاس��یس مرکز ارزیابی کیفیت ،توسعه رش��ته های مورد نیاز جامعه ،توسعه روابط بین
الملل ،کانون فارغ التحصیالن ،توجه به تعمیرات اساسی بخش های مختلف دانشگاه ،ادامه کار پروژه
های نیمه تمام و توس��عه فعالیت های عمرانی ،راه اندازی دفتر حقوقی س��اماندهی نیروهای انسانی و
اصالح فرایندها را صورت دادیم.
دکتر س��بحان اللهی در پایان عنوان نمود بی تفاوت نبودن در سرنوش��ت دانش��گاه از اهداف اصلی و
بنیادین ما هست و انشاء ا ...با اقدامات سودمند ،توسعه دانشگاه را شاهد باشیم.
در ادامه دکتر میرهادی حس�ینی معاون پش�تیبانی و برنامه ریزی دانش�گاه به سخنرانی
پرداخت و گفت :ما در ش��ورای راهبردی دانش��گاه ،بحث تدوین و چگونگی اج��رای برنامه راهبردی
دانشگاه را داریم .به طور کلی می توان دانشگاه ها را به  3نسل تقسیم بندی نمود:
نسل اول :دانشگاه هایی که آموزش محورند که تا دهه  1975بیشتر دانشگاه ها از این نوع بودند.
نس�ل دوم :دانشگاه های که پژوهش محورند .به عبارتی در آن کارشناسان و کارکنان نقش حیاتی
دارند و نس�ل س�وم که کارآفرین محورند .در این حالت دانشجو ،استاد و کارمند ارتباط خوبی با هم
دارند .هم اکنون بسیاری از کشور در حالت نسل اول هستند.
دکتر حسینی در بخش پایانی صحبت های خود با ارائه آماری از الگوی توسعه یافتگی دانشگاه گفت:
تمام تالش مان این است که دانشگاه را در الگوی اصلی توسعه خود پیش ببریم.
س��پس دکتر س�ارلی مدیر اداری دانش�گاه پیرامون روند انتخاب کارمندان نمونه صحبت هایی
بیان کرد.
در پای�ان مراس�م از  25کارمن�د نمونه و  6کارمند بازنشس�ته با حضور هیات رئیس�ه
تقدیر شد.
کارمندان بازنشس�ته :آقایان رسول موالیی ـ اس��داله نیکویی ـ یعقوبعلی پاشایی _حسین آریافرـ
علی اکبر محمدصالحی ـ محمد وحدتی
کارکنان نمونه آقا :آقایان موسی توسلی ـ زین العابدین گلی پور ـ حسین پوربافراین ـ علی نژادطهرانی
ـ محمدرض��ا اجتهادی ـ رضا مردانی ـ مجید جلیلی ـ علی اصل اکرمی ـ س��عید بختیاری ـ حس��نعلی
نیکبین بنکده ـ یعقوب مهدی پور ـ یوسفعلی سهرابی ـ نعمت آزادی ـ کامران باقر ـ علی اصغر امیدیو
کارکنان نمونه خانم :خانم ها زهرا حقدوس��ت ـ ش��هناز مالمحمدی ـ نیره زمانی ـ سمیه حسنی ـ
زهرا رضوی امام ـ مینا نقره علیپور ـ خدیجه قلی پور ـ عذرا بامستی ـ رویا بهرامی ـ مریم پورگلزاری
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گزارش تصویری مراسم روز کارمند
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هجدهمی��ن کنگره ملی و شش��مین کنگره
بین المللی زیست شناس��ی ایران در تاریخ
 4تا  7ش��هرریور ماه با حضور مهمانان بین
المللی ،سرپرست دانشگاه ،مسئوالن و تعداد
کثیری از دانشجویان در سالن غدیر برگزار
شد.

هس��تند .اینک انس��ان در دوران تفکر علمی گام نهاده و اندیش��ه ی خالق بشری روز به روز منظره ی
جهان را تغییر می دهد .امروز موسس��ه های علمی زیادی تالش خود را برای ش��ناخت رازهای جهان
هس��یتی آغاز کرده اند .دانش��گاه ها در دنیای امروز بزرگ ترین کانون های نوآوری و پژوهش گری و
جایگاه تجلی و پرورش افکار انسانی هستند و شرط بقای آن ها توسعه علمی شان است.
این راه روشن علم است که بر اوهام و خرافات غلبه می کند .بزرگ ترین انقالبگر دنیای امروز و فردای
ما "علم" است ،زیرا اوست که پیوسته منظره جهان را برای ما دگرگون می کند.

در ابتدای مراس��م دکتر س�بحان اللهی
سرپرست دانش�گاه ضمن گرامیداشت
هفته دولت و عرض درود به روان بنیانگذار
جمهوری اس�لامی ایران ،شهدای انقالب،
ارواح بزرگ شهید رجایی و باهنر اسوه ایثار
در مدیریت و خیر مق��دم به حاضران گفت
ب��رای کنگره آرزوی توفی��ق دارم .امیدوارم
که با تبادل دس��تاوردهای علمی این کنگره
بتواند به توسعه علمی در سطح بین المللی،
همینطور به توس��عه علمی کشور کارساز و
مفید باشد.
سرپرست دانش��گاه در ادامه پیرامون نقش
مراکز علمی در توسعه علم گفت :در جامعه
دانایی محور ،دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
برای خود هویتی انس��ان ،ارزش محور قائل

در ادامه دکتر س��بحان اللهی در اهمیت مقام پژوهشگر به سخنرانی پرداخت و گفت :پژوهش ،خالقیت
و نوآوری از مهمترن نیاز های هر جامعه برای رس��ین به پیش��رفت و توسعه است .مشاهده دقیق ،حفظ
کردن و بخاطر آوردن و توانایی تجزیه و تحلیل کارهاییی اس��ت که اکنون ماشین های کامپیوتری می
توانند تا اندازه ای انجام دهند ،لیکن هیچ ماشینی قادر به ایجاد ایده ها و خالقیت جز پژوهشگر نخواهد
بود.
وی ضرورت افزایش پژوهش دانشگاه ها را یادآور شد و افزود :نوع و سطح فعالیت های پژوهشی یکی
از ش��اخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود ،بنابراین الزمست که پژوهش ها همواره با
جد و جهد ،شکیبایی ،مطالعه وسیع و عالقه همراه باشد و همچنین سعی همه ما باید بر این باشد که با
افزایش ظرفیت پژوهشی دانشگاه ها این امر استوار و توسعه یابد.
ایش��ان در بخش دیگری از صحبت های خود بحث تعامل جهانی و هم افزایی را عنوان نمود و گفت:
یکی از راه های توسعه علمی از مسیر همکاری های ملی و بین المللی و از طریق برگزاری کنگره ها و
همایش ها میس��ر خواهد شد .در واقع برگزاری چنین محافل علمی موجب تسریع دستبابی به این مهم
ش��ده و ارتباطات و تعامالت ملی و بین المللی را تس��هیل می نماید .آگاه ش��دن محافل علمی کشورها

از توانای��ی ها و قابلیت های علم��ی یکدیگر عالوه بر
افزودن به غنای علمی بروندادها ،از انجام بسیاری امور
موازی و صرف هزینه های غیر ضرور پیشگیری کرده
و عالوه بر آن هم افزایی ناش��ی از همکاری علمی بین
اس��اتید و دانشجویان را به دنبال خواهد داشت .لذا می
بایس��ت زیرساخت ها و تشکیالت الزم جهت برگزاری
کنگره ها و فراهم آم��ده و گام های موثر جهت ایجاد
انگیزه برای مش��ارکت هر چه بیش��تر پژوهشگران در
فعالیت های دس��ته جمعی برداشته شود .در این راستا
برنامه های آتی دانش��گاه با رویک��رد مدیریت علمی،
ایجاد مراکز و دانش��کده های جدی��د در حوزه فناوری
های نوین ،توس��عه کیفی در ح��وزه آموزش ،تالش در
راس��تای تکمیل چرخه تبدیل دانش و علم به ثروت و
تهیه برنامه جامع آینده نگر و استراتژیک خواهد بود.
دکتر س��بحان اللهی در خاتمه گفت :امید است اهداف
تعیین شده در هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره
بین المللی زیست شناسی ایران برای کلیه پژوهشگران
محقق گردد .در اینجا الزم است ضمن تشکر از زحمات
کلیه همکاران از حضور پررنگ کلیه مهمانان گرانقدر،
اس��اتید و دانش��جویان که بر غنای هر چه بیش��تر این
کنگره افزودند قدردانی گردد.
در ادامه دکت�ر محمد نبیونی دبیر اجرایی کنگره به
س��خنرانی پرداخت و گفت :حضور تان را ارج می نهیم
و خدای را ش��اکریم که توفیقی حاصل ش��د تا بتوانیم
ایامی چند ،گرد هم آمده و افتخار میزبانی شما سروران
گران قدر را در هجدمین کنگره ملی و ششمین کنگره
بین المللی زیست شناسی ایران در چهار حوزه مجزای
عل��وم گیاهی ،علوم جانوری ،علوم س��لولی ـ مولکولی
و اکولوژی و محیط زیس��ت ،در دانش��گاه خوارزمی در
شهریور ماه  1393نصیب ما گردید.
وی اف��زود :علم حقیقتی اس��ت از جن��س نور و نور
قداس��تی دارد ب��ه پهنای همه هس��تی ک��ه خصلتش،
روشنایی فراگیر بودن و گرما بخشی است که در نهایت
حیات را معنا می بخشد.
ایش��ان گف��ت :به خود م��ی بالیم که ام��روز میزبان
رهن��وردان ج��اده نوریم ،گ��ران مایگانی ک��ه کیمیای
وجودشان مزین به نور علم و معرفت شده است .سخت
کوش��انی که با وجود همه س��ختی ها و کاس��تی ها و
نامالیمات کماکان چون کوهی اس��توار ایس��تاده اند و
لحظه ایی حتی از آرمان دیرینه خود ،که همانا کس��ب
علم و حکمت است دست نمی کشند و رنج ها به جان
می خرند و تن ها می فرسایند.
ایش��ان در ادامه گفت :همانگونه که همه شما سروران

و بزرگواران مس��تحضرید هیچ دانشمندی نخواهد توانست علم خود را به عمل بدل کند مگر
آنکه دس��تی باش��د پر توان و گرم ،تا در این راه پرپیچ و خم او را حمایت کند .پس رسم ادب
به جا می آوریم و کمال س��پاس و قدردانی را از محضر تمامی صاحب مقامان ،مس��ئوالن و
حامیان این پروژه عظیم که با حمایت و پشتیتبانی بی دریغشان که خود نمایانگر اندیشه واال،
سرشت حقیقت جو و عِرق به سربلندی و افتخار میهنمان ایران زمین می باشد راه را بر دانش
پژوهان و دانشمندان و علم دوستان ،هموارتر می سازند وجود ارزشمند و راه گشایشان باعث
شد تا بتوانیم با وجود همه مصائب ،کمبودها و کاستی هایی که وجود داشت و اتفاقات پیش
بینی نش��ده ایی که در طول زمان آمادگی برای این پروس��ه رخ داد باز هم روی پا بایستیم و
کار را به لطف ایزد یکتا و مساعدت حامیان به اتمام رسانیم .به عنوان شاگردان قدیم و اساتید
امروز این دانشگاه ،مدت هاست که این رسالت را بر دوش خود احساس می کنیم می بایست
نام بلند ،پرآوازه و ریشه دار نخستین دانش سرای عالی ایران دارالمعلمین سالیان دور ،تربیت
معلم سابق و خوارزمی امروز را بار دیگر پررنگ تر سازیم و اصالت این دانشگاه عظیم را که
شاید امروز در اذهان کمرنگ تر شده است ،هویداتر کنیم.
پس بر آن شدیم تا عهده دار برگزاری این کنگره عظیم و پر حجم شویم.
دکتر نبیونی در پایان عنوان نمود :در نهایت همه اس��اتید و مسئوالن دانشکده علوم زیستی
دانشگاه خوارزمی و همچنین تمامی دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده که ماه ها همه
پتانس��یل خود را به کار گرفتند ،تالش کردند و بدون هیچ چش��م داشتی ،تنها و تنها به خاطر
عِرقی که به اس��اتید و دانشگاه خود داش��تند با وجود همه سختی ها و فشار سنگین کار خود
عهده دار برگزاری این کنگره عظیم شدند و به ما ثابت کردند که تالش چندین ساله ما برای
پرورش شاگردانمان بی ثمر نبوده است و ما را به فردایی بهتر و روشن تر امیداوار ساختند.
س��پس دکتر شهربانو عریان دبیر علمی همایش به س��خنرانی پرداخت و گفت :انجمن
زیست شناسی ایران در واقع یک همبستگی و اتحاد خاصی بین زیست شناسان ایجاد نموده
است و هم اکنون ما خواستیم این کنگره به عنوان شاخص زیست شناسی ایران باشد.
ایشان در ادامه افزود :تعداد ثبت نام کنندگان اولیه کنگره  2745نفر ،خالصه مقاالت ارسالی
 1743نفر ،تعداد مقاالت پذیرفته ش��ده در قالب پوس��تر و سخنرانی  1437و در نهایت 1101
نفر ثبت نام نهایی انجام دادند.
وی در بخش پایانی س��خنان خود گفت :پیش از این کنگره زیس��ت شناس��ی در قالب س��ه
کنفرانس بود اما نوآوری که این دوره از کنگره دارد اینست که بصورت چهار کنفرانس شامل:
عل�وم گیاهی ،علوم جانوری ،س�لولی و مولکولی و اکولوژی و محیط زیس�ت
برگزار شد.
مراس��م اختتاميه این کنگره با حضور مس��ئولين دانشگاه و مس��ئولين علمی و اجرايی کنگره
س��اعت  11روز جمعه  93/6/7در س��الن اجتماعات دانش��کده ادبيات و علوم انسانی پرديس
کرج برگزار شد.
در اين مراس��م از  16مقاله برتر تقدير ش��د که از اين تعداد  12مقاله به صورت پوس��تر و 4
مقاله بصورت س��خنرانی ارائه شد ،اسامی سخنرانان برگزيده به تفکيک کنفرانس ها به شرح
ذيل می باشند:
سخنران برگزيده در گرايش علوم گياهي :خانم دکتر سعيده ايران نژاد استاد دانشگاه شيراز
س��خنران برگزيده در گرايش علوم س��لولي و مولکولي :خانم دکتر س��پيده س��پهری استاد
دانشگاه تربيت مدرس
سخنران برگزيده در گرايش علوم جانوري :خانم دکتر نسرين کيوان فر
س��خنران برگزيده در گرايش اکولوژي و محيط زيس��ت :خانم دکتر شيما رحمانی از دانشگاه
تهران
گفتنی س��ت در اين کنگره از  10پيشکسوت زيس��ت شناسی کشور و  17دبير سابق کنگره
زيست شناسی تقدير بعمل آمد.
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گفت و گو با یکی از شرکت کنندگان بین المللی کنگره زیست شناسی
آقای مهدی مهدی پور دانش��جوی دکتری دانش��گاه اترخت هلند ـ دانشکده دامپزش��کی ـ آزمایشگاه تولیدمثل ،هم اکنون در پروژه
 Bidagy of Reprodactive cellsفعالیت می کند .ایش��ان مدرک کارش��ناس ارش��د خود را در انستیتو ملی تحقیقات دیری
کارنال هندوستان در رشته ژنتیک و اصالح نژاد دام کسب نموده است .با ایشان به عنوان یکی از شرکت کنندگان در بخش بین الملل
هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران گفت و گویی داشتیم که در ادامه می آید:
ـ آقای مهدی پور برگزاری این کنگره را در چه سطحی دیدید؟
نکت��ه مهم و مثبت برگزاری ای��ن چنین کنگره هایی ایجاد پل های ارتباطی
دانش��جو و استاد اس��ت که موجب برقراری رابطه مستقیم و تبادل اطالعات
کنفرانس های بزرگ و بین المللی می شود.
ـ آیا اولین بار است که این کنگره دعوت شده اید؟
اولین بار حدود  8سال پیش در کنگره زیست شناسی ایران شرکت کردم که
البته در این زمینه نبود آخرین کنفرانس که ش��رکت کردم در زمینه زیس��ت
تکوینی در کش��ور مکزیک بود .این کنفرانس بزرگترین رویداد تخصصی در
این زمینه است که هر چند سال یکبار در کشورهای مختلف برگزار می شود.
ـ آق�ای مهدی پ�ور بین پژوهش دانش�مندان ایرانی و خارج از
کشور چه تفاوتی وجود دارد؟
وقتی به عناوین موجود در کتابچه کنگره نگاه می کردم متوجه شدم عناوین
کارها بس��یار خوب و در سطح بین المللی است ولی از نظر امکانات پژوهشی
در س��طح دانشگاه های خارج از کشور نیستم و مشکالت و محدودیت هایی
وجود دارد .در خارج از کش��ور بیش��تر پژوهش ها بصورت کاربردی و علمی
اس��ت که با حمایت های زیاد باعث پیشرفت بهتر دانشجویان می شود البته
پژوهش های دانش��جویان ایرانی نیز دارای نقاط قوت فراوان و در سطح باال
است و تنها تفاوت موجود در ارائه نتایج پژوهش هاست که فقط به پایان نامه
و کنفراس های داخلی استفاده می شود.
ـ میزان و درجه عالقمندی دانش�جویان ایرانی را در چه س�طح
می بینید؟
دانش��جویانی که قصد ادامه تحصیل را دارند مهم نیس��ت که در کجای دنیا
درس بخوانند ،مهم ایده آن هاس��ت و این ایده ها اس��ت که باعث می شود
اس��اتید خارج از کش��ور دانش��جویان متعهد را جذب می کنند .خوش��بختانه
دانش��جویان ایرانی نیز بسیار پرانرژی اند و ایده های بسیار خوبی دارند و این
از نقاط قوت و برتر دانش��جویان ایرانی نس��بت به دانشجویان خارج از کشور
است .به طور یقین دانشجویانی که عالقه و انگیزه کافی جهت ادامه تحصیل
داش��ته باش��ند ،مکان دانشگاه در داخل یا خارج از کش��ور آنقدر اهمیت ندارد
بلکه باید بصورت هدفمند به تحصیل علم بپردازند که البته در این مسیر باید
از بسیاری از عالیق دست کشید و به مدارج باال رسید.
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ـ آقای مه�دی پور در پایان اگر نکته
ای هست بفرمائید؟
برگ��زاری این کنگره با توج��ه به امکانات و
ظرفیت های منطقه درحد مطلوب بوده نکته
مثبت در این میان حضور تیمی دانش��جویان
در کارهای اجرایی بود که باعث ایجاد فضای
گرم ،پرانرژی و صمیمی ش��د و از مهمترین
دس��تاوردهای این کنگره ،معرفی دانش��گاه
خوارزمی بویژه دانش��کده علوم زیس��تی این
دانش��گاه در مجامع داخلی اس��ت که مسبب
ارتباط مثبت اساتید و دانشجویان و باال رفتن
میزان پژوهش های کیفی و دقیق علمی می
شود.

قطعنامه هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
بسمه تعالی
پس از بررسی نتایج برگزاری کنگره و سمینارهای مذکور تبادل نظر و مشورت های الزم ،بررسی پیشنهادها و گزارش های مسئولین
اجرایی ،پیشنهادات زیر به عنوان قطعنامه پایانی در جلسه اختتامیه مورد بحث ،تبادل نظر و تصویب قرار گرفت:
 .1از انجا که برگزاری کنگره ها و س��مینارهای علمی ملی و بین المللی موجب اعتالی س��طح علمی ،گس��ترش دانش ،شناخت بهتر
تنگناه��ا و یافت��ن راه حل های مناس��ب برای برون رفت از مش��کالت می گردند ،حمایت های همه جانبه م��ادی ،معنوی و اجرایی
مس��ئولین محترم اجرایی و س��ازمان های دولتی و غیر دولتی را نیاز دارند و به ویژه مس��اعدت های معاونت محترم علمی و فناوری
ریاست محترم جمهوری ،رؤسا و معاونت های محترم پژوهشی وزارتخانه ها و دانشگاه ها میتوانند عوامل موثری در برگزاری هرچه
بهتر کنگره ها و سمینارهای علمی ـ پژوهشی باشند.
 .2برای اعتالی وضعیت اش��تغال و معیش��ت فارغ التحصیالن ،بس��تر سازی کارآفرینی و کاریابی ،توس��عه ارتباط کارآفرینان و فارغ
التحصیالن ،توس��عه ارتباط با صنعت ،کش��اورزی ،بخش تولید و مدیریت منابع زیستی  ،شناسایی نیازهای بخش خصوصی و همسو
سازی مبانی آموزشی با نیازها ،تشکیل سازمان صنفی زیست شناسان ایران در این کنگره مورد تائید قرار گرفت.
 .3تش��کیل انجمن زیس��ت شناسی تکوینی ایران ،که قبال نیز مورد درخواست بوده اس��ت با نظارت و حمایت انجمن زیست شناسی
ایران و با هیئت موسس ذیصالح مورد تصویب قرار گرفت.
 .4به منظور اس��تفاده هرچه بهتر از دس��تاوردهای اعضای هیئت علمی و پژوهش��گران زمینه های مختلف علوم زیستی پیشنهادهای
تصویب شده ،سخنرانی های کلیدی هر زمینه ،در جلسات عمومی مربوطه به آن ،ارائه شود.
 .5ب��ا توجه به اس��تقبال از موضوع کنفرانس اکولوژی و محیط زیس��ت در این کنگره ،که برای اولی��ن بار انجام گردید و با عنایت به
آسیب های شدید و همه جانبه ای که پیوسته گنجینه های زیستی کشور را مورد تهدید قرار میدهند ،تالش همه جانبه برای حفاظت
از محیط زیست و سالم سازی و بهره برداری مناسب از آن ،ممانعت از تخریب ها و آسیب به سرمایه های زیستی کشور به تمام راه
های اجرایی ممکن و به ویژه با اعتالی سطح دانش و فرهنگ در زمینه حفاظت از محیط زیست ،گیاهان و جانوران ،میکروارگانیسم
ها و اقلیم های زیستی ضرورت قطعی دارد.
 .6سنت حسنه تقدیر از پیشکسوتان خدمت گذار زیست شناسی کشور و دبیران برگذار کننده سمینارها و کنگره های زیست شناسی
س��ابق که از هجدهمین کنگره زیس��ت شناسی آغاز شده است با حمایت های الزم وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دیگر مسئولین
محترم اجرایی در سمینارها و کنگره های اینده نیز مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
 .7تالش همه جانبه زیس��ت شناس��ان با هماهنگی با فرهنگستان علوم و فرهنگس��تان ادب و زبان فارسی برای دستیابی به واژگان
زیس��تی مورد نیاز جامعه علمی کش��ور توصیه می شود و تش��کیل کمیته های تخصصی در این زمینه مورد تاکید
مناس��ب در علوم
ِ
قرار می گیرد.
 .8با رویکرد علوم جدید فناوری زیس��تی و نانوفناوری زیس��تی ،ارتقا ارتباط با س��ایر نهادهای ذیربط برای مشارکت در پژوهش های
بین رش��ته ای متناس��ب با نیازهای کشور مورد تایید قرار گرفت .انجمن زیست شناسی در این ارتباط تا کنگره بعدی ،رویکرد مناسب
را فراهم سازد.
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گزارش تصویری کنگره
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اخبار روابط بین الملل
برگزاری دومین جلسه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه
دومین جلس��ه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه در
تاریخ  93/6/18با حضور سرپرست دانشگاه (رئیس شورا) ،مدیر کل
روابط بین الملل (دبیر شورا) ،معاونین و مشاورین بین الملل دانشکده
ها تش��کیل گردید .مهمترین تصمیمات اتخاذ ش��ده در این جلسه به
شرح ذیل می باشد:
1ـ تصوی��ب آیین نامه ش��ورای همکاری های علم��ی بین المللی
و ش��اخص ه��ای ارزیابی عملکرد همکاری ه��ای علمی بین المللی
دانشگاه
 2ـ پیشنهاد تشکیل کار گروهی جهت تسریع در بهبود کیفیت سایت
دانشگاه زیر نظر معاونت پژوهش��ی با حضور یک نماینده از مدیریت
روابط بین الملل و معاونین و روسای دانشکده ها
 3ـ ارائه راهکارهای الزم جهت تهیه کارنامه انگلیسی دانشجویان ،با
مدیریت معاونت آموزش��ی و تحصیالت تکمیلی و همکاری دانشکده
ها و مدیران گروه ها

دیدار با هیات عالی رتبه آلمانی
روز یکش��نبه  93/6/16هیات عالی رتبه آلمانی با دکتر
سبحان اللهی سرپرس��ت دانشگاه و آقای دکتر قربانی
مدیرکل روابط بین الملل دانشگاه دیداری داشتند.
نشس��ت مشترک هیات عالی رتبه آلمانی شامل رئیس
موسس��ه تبادل آکادمیک آلمان ( )DAADو پنج نفر
از روس��ای دانشگاه های این کشور با حضور سرپرست
وزارت علوم ،تحقیق��ات و فناوری ،برخی از معاونین و

روس��ای دانشگاه های منتخب تهران از جمله دانشگاه خوارزمی در محل
این وزارتخانه برگزار گردید.
در این نشس��ت ،سرپرست دانش��گاه با ارائه سخنرانی قابلیت ها و برنامه
های دانش��گاه را ارائه نمودند .س��پس دکتر قربانی به تفضیل دانش��گاه
خوارزمی را به عنوان اولین نهاد آموزش عالی در ایران به اعضای نشست
معرفی نمودند.

اعطای بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی
براس��اس نتایج حاصل��ه و تفاهم های ب��ه عمل آمده
با موسس��ه تبادل آکادمیک آلمان ( )DAADزمینه
برخورداری و بهره مند شدن از موارد زیر فراهم شد:
1ـ اعط��ای بورس های ش��ش ماهه به دانش��جویان
دکتری
2ـ اس��تفاده از فرصت های مطالعاتی شش ماهه برای
اعضای هیات علمی
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3ـ اجرای پروژه های مشترک با برخی از دانشگاه های کشور آلمان
الزم به ذکر است تمامی اعضای هیات علمی یا دانشجویان دکتری
که موفق به اخذ پذیرش از دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی کش��ور
آلمان ش��ده اند درخواست های خود را در اسرع وقت به دفتر روابط
بین الملل دانشگاه ارسال نمایند.

برگزاری دو کارگاه بین المللی توسط دانشکده علوم زمین
ـ برگزاری کارگاه آموزش��ی و سمینار در زمینه
تکنونی��ک در تاری��خ س��ه ش��نبه  93/6/18به
مدرس��ی آقای ژرون اسمیت Jeron Smith
استاد دانش��گاه اتریخت هلند برای دانشجویان
مقطع تحصیالت تکمیلی

ـ برگ��زاری کارگاه آموزش��ی "تاثی��ر کلوئیده��ا و نانو ذرات
طبیع��ی بر روی گونه های عناصر جزئی در رودخانه و خاک "
در تاریخ  93/6/15به مدرسی پروفسور نئوبائر استاد دانشگاه
سالز بورگ اتریش

دیدار پروفسور ژرون اسمیت با مدیر کل روابط بین الملل دانشگاه
در تاریخ  93/6/25پروفسور ژرون اسمیت از اساتید مطرح
زمین شناس��ی دانشگاه اتریخت هلند با آقای دکتر قربانی
مدیر کل روابط بین الملل دانشگاه دیداری داشتند.
در این دی��دار دکتر قربان��ی ضمن اس��تقبال از برگزاری
کارگاه های بین المللی توس��ط اس��اتید خارجی ،راه های

گسترش همکاری با دانشگاه اتریخت در زمینه دکتری و استاد
و راهنمای مش��ترک و انجام پروژه های مشترک را مورد تاکید
قرار دادند.

معرفی اسامی مشاورین بین الملل دانشکده ها
به منظور تدوین و توس��عه و نظامند کردن س��اختار همکاری های علمی بین المللی با پیش��نهاد آقای دکتر قربانی مشاورین بین الملل از طرف
روسای دانشکده ها به شرح زیر معرفی شدند:
آقایان دکتر غالمرضا اسالمپورمش��اور بین الملل دانش��کده ش��یمی ـ دکتر بهزاد مهرابی مش��اور بین الملل دانشکده علوم زمین ـ دکتر سعید
آیریان مش��اور بین الملل دانش��کده علوم زیستی ـ دکتر اسماعیل عظیم عراقی رئیس و مشاور بین الملل دانشکده علوم فیزیک ـ دکتر محمد
تقی دیبایی مشاور بین الملل دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر ـ دکتر اصغر طهماسبی و خانم دکترمهری اکبری مشاورین بین الملل دانشکده
علوم جغرافیایی ـ دکتر بیژن عبداللهی رئیس و مش��اور بین الملل دانش��کده مدیریت و حسابداری سرکار خانم دکتر جواهری مشاور بین الملل
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ـ دکتر محمد رضا بهرنگی مشاور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ـ دکتر علی معصومی مشاور
بین الملل دانشکده فنی و مهندسی ـ نجف آقایی مشاور بین الملل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ خانم دکتر نجفی مشاور بین الملل
موسسه تحقیقات تربیتی
الزم به ذکر است تمامی فعالیت های بین المللی از این پس از طریق مشاورین بین الملل دانشکده ها پیگیری می شود.
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انتصاب:
آقای دکتر بهمن نادری  ................................................................................................رئیس اداره استعدادهای درخشان
آقای دکتر مجید ماستری فراهانی  ..................................................................................معاون آموزشی دانشکده شیمی
آقای دکتر سیدهدایت ا ...جلیلی  ........................................................................مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
آقای دکتر حسین محمدی  ......................................................................سرپرست اداره کارآفرینی و اشتغال دانشجویان
آقای دکتر مرتضی منطقی  ...............................................................................................عضو شورای فرهنگی دانشگاه
آقای دکتر رسول رسولی پور  ............................................................................................عضو شورای فرهنگی دانشگاه
آقای دکتر حسن رضا زین آبادی  ...........................................................................مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی
تشکر و تقدیر:
دکتر سعید ضرغانی همراه  .................................................در زمان تصدی مدیریت دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی

عضو هيات علمي دانشگاه مدير اتاق فکر استاني در استان البرز شد
به گزارش س��یمای خوارزمی با توجه به پيش��نهاد معاون فرهنگي و اجتماعي دانش��گاه و به استناد تفاهم نامه
همکاری ميان مرکز بررسی های استراتژيک رياست جمهوری و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،در خصوص
راه اندازی اتاق های فکر اس��تانی در دانش��گاه ها ،طي حکمي از سوي دکتر حسام الدين آشنا سرپرست مرکز
بررس��ي هاي استراتژيک رياست جمهوري و دکترسيدضياء هاش��مي معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم
تحقيقات و فناوري ،دکتر حس�ين محمدي اس��تاديار گروه تاريخ دانش��کده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
خوارزمي به عنوان «مدير اتاق فکر استاني» در استان البرز منصوب شد.
سوابق اجرايي وی مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
ـ معاون مدير فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه خوارزمي در سال هاي  79تا 80
ـ مدير كل دانشجويي دانشگاه خوارزمي در سال هاي  80تا 82
ـ مدير كل تربيت بدني دانشگاه خوارزمي در سال هاي  88تا 91
ـ رياست هيات ورزش هاي دانشگاهي استان البرز سال  89تا كنون
ـ عضو هيات امناي آموزشگاه شرافت كرج از سال  89تا 92
ـ عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمي دانشجويان ايراني در شبه قاره هند سال هاي  84تا 87
ـ عضو شوراي مركزي کانون اسالمي فارغ التحصيالن شبه قاره هند سال  89تا کنون
ـ دبير کمس��يون فرهنگي اولين گردهمايي دانش��جويان فارغ التحصيل خارج از کشور در دانشگاه شهيد بهشتي سال ( 89برگزار کننده :دفتر
نمايندگي مقام معظم رهبري دانشجويان خارج از کشور)
ـ مدير امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه خوارزمي ،از اسفند  92تاکنون
س�یمای خوارزمی ضمن تبريک اين موفقيت به دکتر حس�ين محمدي ،آرزوي سالمت و موفقيت بیش از پیش برای
ایشان دارد.
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انتصاب اعضای شورای سياستگزاری موسسه تحقيقات رياضی مصاحب
اعضای ش��ورای سياستگزاری موسس��ه تحقيقات رياضی دکتر مصاحب طي حکمي از سوي دکتر س��بحان اللهي سرپرست دانشگاه انتخاب
ش��دند .ماموريت اين ش��ورا ،سياستگزاری و برنامه ريزی برای فعال شدن اين موسس��ه ،که از قديمی ترين موسسات تحقيقاتی آموزش عالی
است ،می باشد .اعضای اين شورا عبارتند از:
اعضای حقوقی :رئيس دانش��گاه ،معاون پژوهش��ی و فناوری دانشگاه ،رئيس موسسه تحقيقات رياضی دکتر مصاحب ،رئيس دانشکده علوم
رياضی
اعضای حقيقی :آقايان دکتر عليرضا مدقالچی ،دکتر عليرضا جمالی ،دکتر عين اهلل پاشا

انتصاب اعضای شورای انتشارات دانشگاه
با توجه به مصوبه هيات امنای دانش��گاه ،مبنی بر ايجاد مرکز نش��ر دانش��گاه در تشکيالت سازمانی ،طي حکمي از سوي دکتر سبحان اللهي
سرپرس��ت دانش��گاه خوارزمي ،اعضای ش��ورای انتشارات دانشگاه به عنوان ش��ورای هدايت کننده فعاليت های مربوط به چاپ و نشر انتخاب
شدند .اعضای اين شورا عبارتند از:
اعضای حقوقی :معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ،مدير مرکز نشر ،مديریت امور پژوهشی ،رئيس کتابخانه مرکزی
اعضای حقيقی :آقايان دکتر محمدرضا آصف ،دکتر ناصرقلی س��ارلی ،دکتر ابوالفضل ميرزازاده ،دکتر عليرضا مرادی ،دکتر محمداسماعيل
عظيم عراقی ،دکتر عباس بهرام ،دکتر محمودرضا عطايي

اطالعیه
به اطالع می رس��اند همایش بین المللی «فلس�فه تعلیم و تربیت در عمل» در روزهای  16و  17مهر ماه س��ال جاری در پردیس کرج
برگزار می گردد.
هدف از برگزاری این همایش در وهله اول توجه به جایگاهی است که فلسفه در زندگانی عملی انسان دارد و در وهله بعد ایجاد فرصت
ارائه نظر ،بحث و هم اندیشی برای افرادی است که در هر یک از حوزههای فلسفه عملی فعالیت نموده و یا به این حوزه عالقمند هستند.
محور های این همایش شامل:
فلسفه آموزش برنامه درسی
فلسفه آموزش
فلسفه آموزش هنر
فلسفه آموزش علوم
فلسفه آموزش علوم انسانی و اجتماعی
فلسفه آموزش فناوری و رسانه
فلسفه فلسفه برای کودکان
تامالت فلسفی در باب اسناد تحولی نظام تربیتی ایران
گفتنی ست در روزهای  15و  18مهر ماه ،بیست و دو کارگاه جنبی توسط اساتید مجرب بین المللی و داخلی در پردیس کرج برگزار خواهد شد.
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گفتگو با معاون پشتیبانی و برنامه ریزی دانشگاه
با توجه به اقدامات گسترده معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی در زمینه تعمیرات اساسی بخش های
مختلف دانشگاه ،با آقای دکتر میرهادی حسینی معاون پشتیبانی و برنامه ریزی گفتگویی داشتیم
که در ذیل می آید:

ـ آقای دکتر حسینی با توجه به اختصاص میزان
ب�االی اعتبار جهت تعمیرات بخش های مختلف
دانشگاه در این زمینه توضیحاتی بفرمایید.
در ش��روع به کار مدیریت جدید دانش��گاه و در اواخر
س��ال  1392آقای دکتر س��بحان اللهی سرپرس��ت
محترم دانش��گاه رویکرد تازه ای را در زمینه بازسازی
و نگه��داری فضای فیزیکی فعلی دانش��گاه مورد نظر
قرار دادند .از آنجائیکه برخی ساختمان های دانشگاه
خوارزم��ی در ته��ران و کرج در س��ال ه��ای قبل از
انقالب س��اخته شده هم اکنون بس��یار فرسوده شده
است .بدین جهت از چند سال گذشته مدیریت های
دانش��گاه به دنبال بازس��ازی این بخش ها بودند و در
حال حاضر نیز بصورت جدی در حال پیگیری اس��ت.
اعتبار مصوب تعمیر و تجهیزات در س��ال جاری 2/3
میلی��ارد تومان اس��ت و در حال حاض��ر  28قرارداد
تعمیرات مش��غول به کار هستند که مجموع آن ها 3
میلیارد و  400میلیون تومان است.

ـ نظ�ر به آغ�از س�ال تحصیلی جدی�د ،تعمیر
بلوک ه�ای خوابگاهی در چه بازه زمانی صورت
پذیرفته و به پایان خواهد رسید؟
در بازس��ازی بخش های فرسوده دانش��گاه ،خوابگاه
های دانشجویی بیشترین استهالک را دارند .به همین
س��بب در الویت تعمیرات قرار گرفتن��د .از آنجائیکه
تنها زمان الزم جهت تعمیرات در فصل تابستان بود،
برنامه منسجمی را طراحی نموده و پیش بینی کردیم
تا قبل از  20ش��هریور به پایان برس��د .این تعمیرات
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ش��امل خوبگاه های  1،5و  6در پردیس کرج اس��ت که به دلیل عدم
بودجه ،چندین س��ال بصورت متروکه رها ش��ده بودند و خوشبختانه
بازسازی کامل شد .همچنین یک سری تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی
سرویس های بهداشتی دانشکده علوم در پردیس کرج ،تعمیر خوابگاه
های بهار ،الله زار ،توحید و مطهری بازس��ازی آزمایشگاه های زیست
شناسی و زمین شناسی ،تعمیر و بازسازی طبقات  11تا  9ساختمان
سمیه در تهران نیز بخشی از این اقدامات است.
ـ آی�ا همزمان با این تعمی�رات در زمینه تجهی�ز خوابگاه نیز
اقدامی انجام شده است؟
در سال  93بدلیل اینکه تمام اعتبارات مصوب دولت محترم در بخش
تعمیرات دانش��گاه هزینه شده است امکان اختصاص مبلغ قابل توجه
جه��ت تکمیل تجهیزات فراهم نیس��ت .البته به دنب��ال جذب منابع
جدید اعتباری هستیم.
ـ تعمیرات سلف سرویس دانشگاه شامل چه مواردی است؟
تعمیرات اساس��ی و کامل سلف دانش��جویی در پردیس کرج ،انتقال
س��لف سرویس آزاد از ساختمان دانشکده ادبیات به طبقه سوم سلف
س��رویس و نیز انتقال سلف س��رویس طبقه دوم دانشکده ادبیات به
طبقه منفی یک همان ساختمان در تهران
ـ در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.
خیر صحبت خاصی ندارم.

بازديد سرپرست دانشگاه از روند ثبت نام دانشجويان ورودی جدید
روز چهارشنبه  93/6/26دکتر محمدعلی سبحان اللهی سرپرست
دانشگاه همراه با هياتی از روند ثبت نام دانشجويان بازديد بعمل
آورد.
ایش��ان در جمع خانواده های دانش��جويان گفت :مشتری واقعی
دانشگاه دانشجويان هس��تند و کليه کارها بايد براساس مشتری
مداری صورت گيرد .سعی ما بر اين است که براساس نياز جامعه،
در آموزش برنامه ريزی نماييم که هم در محتوا و هم در رش��ته
های جديد ،نيرو تربيت کنيم.
دکتر سبحان اللهی افزود :توجه ويژه به پژوهش های کاربردی و
ارتباط با صنعت می باشد که هم در تأمين مالی پروژه ها مشکلی
نباش��د و درعين حال مشکلی از مشکالت جامعه حل شود .سعی
ما بر اين اس��ت ک��ه در بخش فرهنگی برای همه دانش��جويان
برنامه داشته باشيم و خانواده ها نقش ارزنده در اين زمينه دارند.
بايد نيرويي تربيت کنيم که برای جامعه مفید بوده و با احس��اس
مسئوليت در جهت توسعه کشور تالش نمايند.

اعضای شورای سياستگذاری آزمايشگاه مرکزی دانشگاه تعيين شد
با در نظر داش��تن سياس��ت های محوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری پیرامون ارتباط با شبکه های آزمايشگاه های علمی ايران و به
منظور ايجاد آزمايشگاهی برای رشد علمی و استفاده بهينه از ظرفيت های آزمايشگاهی ،پس از تهيه اساسنامه آزمايشگاه مرکزی در حوزه
معاونت پژوهش��ی و تصويب هيات رئيس��ه دانشگاه ،طي حکمي از سوي دکتر سبحان اللهي سرپرست دانشگاه خوارزمي ،اعضای شورای
سياستگذاری آزمايشگاه مرکزی انتخاب شدند.
اعضاء حقوقی :معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (رئيس)  ،مدير آزمايشگاه (دبير)  ،مدير پژوهشی ،مدير ارتباط با صنعت
اعضاء حقيقی :آقايان دکتر عظيم ضيايي ،دکتر محمدحسين مجلس آرا ،دکتر بهزاد مهرابی
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گفتگو با معاون دانشجویی دانشگاه
ـ برنام�ه معاون�ت دانش�جویی
جهت اردوی اس�تقبال از ورودی
ه�ای جدید ش�امل چه م�واردی
است؟

س��تادی جهت تدارک برنامه های استقبال
از دانش��جویان ورودی جدید تشکیل شده
اس��ت ک��ه هماهنگ��ی و مدیری��ت آن با
مدیریت امور فرهنگی است برحسب شرح
وظایف تعیین شده این معاونت نیز در انجام
آن مشارکت دارد .از جمله پذیرایی در طول
ثبت نام و پذیرایی و اسکان در طول برنامه
اردوی یک روزه ،ثبت نام همزمان خوابگاه
ها در طول ثبت نام و دیگر موارد.

ـ آمادگ�ی خواب�گاه ه�ا جه�ت
حضور دانشجویان ورودی جدید
در چه سطحی است؟

امس��ال با تالش ج��دی ریاس��ت محترم
دانش��گاه ،معاون پش��تیبانی ،دفت��ر فنی و
پیگیری حوزه دانش��جویی حج��م موثری
از فض��ای خواب��گاه ها مش��مول تعمیرات
اساس��ی ،نقاش��ی و س��ایر تعمیرات جزئی
ش��دند .خوشبختانه اکثر خوابگاه های مورد
بحث آماده بهره برداری بوده و در اختیار ما
قرار گرفته اند و برخی دیگر حداکثر تا اواخر
مهر ماه تحویل حوزه دانش��جویی خواهند
ش��د .در مجموعه کرج  3خوابگاه مش��غول
تعمیرات اساسی شده اند خوابگاه های (،2
 5و  ،)6چند خوابگاه نقاش��ی شده اند و در
برخی دیگر جهت استفاده بهتر از آشپزخانه
ها لوله کشی آب و فاصالت صورت گرفته
است .در تهران نیز پس از  15سال خوابگاه
های ش��هید س��قایی (الله زار) و مطهری
مشمول نقاشی و تعمیرات اساسی شده اند.
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ـ واگ�ذاری خوابگاه به دانش�جویان ورودی جدید ش�امل چه افرادی
است؟
مقطع کارشناسی تنها برای خانم ها و مقاطع ارشد و دکترا برای دختران و پسران .مجموعه
خوابگاهی ما امسال به میزان ظرفیت خالی و پذیرای درخواست دانشجویان متقاضی خواهد
بود .اولویت اول ش��امل دانش��جویان روزانه دکتری ،ارشد و سپس در صورت ظرفیت خالی
دانش��جویان کارشناس��ی خواهد بود در صورت باقی ماندن ظرفیت به دانش��جویان شبانه و
سایر متقاضیان را پذیرا خواهیم بود.
برحسب ضوابط صندوق رفاه دانشجویان بومی دانشجویانی که تا شعاع  50کیلو متری مقیم
هستند مشمول خوابگاه نمی باشند .تاکنون برحسب شرایط خاص برخی از این دانشجویان
بویژه دانشجویان (دختر) بطور محدود پذیرش شده اند.

ـ آیا در سال جدید به تعداد خوابگاه ها افزوده شده است؟

خیر ،خوابگاه باغستان مخصوص پسران و سمیه ویژه دختران به صورت کامل واگذار شد و
سه خوابگاه  17 ، 15و  19در کرج نیز به دلیل فرسودگی از رده خارج شده اند همچنین سه
خوابگاه  5 ،1و 6در کرج در حال بازس��ازی کامل اس��ت .بنابراین در سال  93سقف ظرفیت
خوابگاه ها کاهش خواهد یافت.

ـ در زمینه تجهیزات و امکانات خوابگاه ها توضیحاتی بفرمایید .آیا در
سال تحصیلی جدید روند رو به رشد داشته ایم؟
خیر ،در تابس��تان امسال بخش عمده اعتبارات صرف تعمیرات شده است ولی آنچه صورت
گرفته بش��رح زیر اس��ت :تمام موکت و فرش ها شسته شده است ،تعمیر یخچال ها و اجاق
گازها ،برخی از کمدهای معیوب نیز تحت بازس��ازی هستند که بتدریج تحویل دانشجویان
داده خواهد ش��د .در حال حاضر تالش می کنیم که خوابگاه ها حتی االمکان و حداقل در
اطاق مطالعه امکان دسترسی شبانه روزی به اینترنت داشته باشند.

ـ طرح پایش سلامت و بهداش�ت روان دانشجویان ورودی جدید را
تبیین نمایید.
یکی از رویکردهای مهم و تاثیرگذار حوزه معاونت دانش��جویی وزارت متبوع در س��ال های
اخیر طرح پایش س�لامت دانشجویان اس��ت .این طرح با بررسی های ساده و امکان پذیر،
موضوع پایش س�لامت جسم و غربالگری سالمت روان دانشجویان را به انجام می رساند.
در س��ال های گذش��ته در اثر انجام این طرح کس��انیکه در معرض خطر جسمی و بیماری
بوده اند تنبلی چش��م ،بیماری قلبی و بیماری های خاص را شناسایی و برای مداوای کامل
به متخصص ارجاع داده ش��ده اند به دلیل این کار آیی و اثر بخش��ی سعی شده است بطور
جدی امسال این طرح انجام و مواردی از مهم هپاتیت و فشار خون را نیز در سیستم پایش
سالمت وارد کنیم.

اگ��ر بودج��ه و امکانات کافی می ب��ود از هم
اکنون پایش سالمت و اصالح رفتار و حرکت
دانش��جویان آموزش صحیح رفتار روزانه را در
ذیل فعالیت ها اجراء می کردیم .مانند هر سال
طرح پاالیش سالمت توس��ط مرکز بهداشت
(تهران و کرج) طبق برنامه مقطع کارشناس��ی
ارش��د (19ـ  15ش��هریور)؛ کارشناسی ( 26ـ
 22ش��هریور) و مقطع دکترا که متعاقبا اعالم
خواهد شد؛ انجام می گیرد .الزم به ذکر است
مقط��ع دکت��را برای اولی��ن بار انج��ام خواهد
گرفت .بدینوس��یله از دانش��جویان عزیز بایت
مشارکت در انجام این طرح تشکر می نمایم.

ـ در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.

در ابتدا از مدیریت تربیت بدنی بخاطرش��رکت فعال در المپیاد ورزشی تشکر می کنم و
همچنین به مدال آوران دانشگاه تبریک عرض می نمایم .در ضمن به دانشجویان جدید
خی��ر مقدم عرض نموده و آرزوی موفقیت همه پویندگان علم را از خداوند خواس��تارم.
در پایان هم از اس��تادان گرانقدر دانش��گاه خواهش��مندم دلس��وزانه به مسائل مختلف
دانشجویان حساس بوده و به عنوان یک مشاور امین آن ها را راهنمایی کنند.

افتتاح آزمايشگاه ماده چگال
آزمايشگاه ماده چگال پيشرفته دانشکده فيزيک دانشگاه خوارزمی با حضور سرپرست دانشگاه ،مسئوالن و استادان دانشکده فیزیک افتتاح
شد.
در ابتدای مراس��م دکتر محمدعلی س�بحان اللهی سرپرست دانشگاه با اعالم پتانسيل ها و فرصت های فراوان دانشگاه گفت با
همکاری و هماهنگی امکان بهره برداری پروژه های علمی فراهم می شود.
دکتر محمداسماعيل عظيم عراقی رئيس دانشکده علوم فيزيک در خصوص ويژگی های دستگاه اليه نشانی اسپاترينگ اظهار
داشت :دستگاه اليه نشانی اسپاترينگ يک ابزار پيشرفته است که اليه نشانی را در ابعاد بسيار کوچک در حد آنگسترم می تواند انجام دهد.
امکانات به کار گرفته ش��ده در اين دس��تگاه ميدان های الکتريکی و مغناطيس��ی پيشرفته است .در واقع ميدان های الکتريکی و مغناطيسی
عامل ايجاد خالء در حد  9-^10 Torrمی باش��د که اين خالء در کارهای تحقيقاتی با دقت مورد اس��تفاده قرار می گيرد .در اين دستگاه
نوع اليه نشانی از نوع  DCو  RFاست و خالء انجام شده در کارهای تحقيقاتی با دقت مورد استفاده قرار مي گيرد .رئيس دانشکده علوم
فيزيک افزود :نياز به اين دس��تگاه در واقع باال بردن کيفيت اليه نش��انی و کنترل با دقت و بس��يار باالی زمان اليه نشانی می باشد .قطعه
ساخته شده توسط اين دستگاه در همه موارد تحقيقاتی قابل بهره گيری است .از کاربردهای قطعه های ساخته شده با اين دستگاه می توان
س��اخت س��لول های خورشيدی با راندمان باال و همچنين بررس��ی خواص الکتريکی و اپتيکی مواد را نام برد .در واقع علم شناسايي مواد با
اس��تاندارد باال قابل بررس��ی است .از کاربردهای ديگر اين دستگاه ،با حساسيت باال ساخت انواع حسگرها از نوع گازی و نوری می باشد که
بدين وسيله می توان آلودگي ها در محيط را شناسايي و کنترل کرد و همچنين ابزار الکترونيکی نوری را طراحی و مورد استفاده قرار داد.
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بازدید مدیر امور اداری از مهد کودک دانشگاه
مهد کودک کودکانه دانشگاه به مدیریت
سرکار خانم پروانه کاظمی دارای کالس
های ش��یرخوار (زیر دو س��ال) ،کودک
 3-2( 1س��ال) ،کودک  4-3( 2سال)،
پیش دبس��تان  5-4( 1س��ال) و پیش
دبستان  6-5( 2سال) پذیرای فرزندان
همکاران شاغل در دانش��گاه (کارکنان
و اعض��ای هیأت علمی) و دانش��جویان
اس��ت .این مکان توسط س��تاد رفاهی
زی��ر نظر ام��ور اداری دانش��گاه و اداره
بهزیس��تی استان البرز از نظر بهداشتی،
ایمنی ،امور آموزشی وتربیتی ،مهارت و
تخصص پرس��نل شاغل در مهد کودک،
در راستای ارتقای کیفیت امور و فعالیت
ه��ای جاری مهد کودک تحت نظارت و
بازدید های مکرر قرار می گیرد.
در این راستا مهد کودک دانشگاه توسط
مدی��ر اداری در تاری��خ  93/6/4م��ورد
بازدی��د قرار گرفت و اقداماتی که جهت
تجهیز ،ایمنی ،س�لامت و رفاه کودکان
در تابستان  1393در مهد کودک انجام
ش��ده بررسی ش��د که اهم آن به شرح
ذیل است:
 .1رفع نواقص فنی برقی و تأسیساتی
 .2رن��گ آمیزی دیواره��ای دفتر ،اتاق
شیرخوار ،کودک2
 .3نص��ب ف��وم ضربه گی��ر جدید روی
دیواره��ای مهدک��ودک جه��ت ایم��ن
نمودن کالس ها و راهروها
 .4شستش��و و تعویض پرده های تمامی
کالس ها
 .5نصب گیرنده دیجیتال
 .6تهیه ی اس��باب بازی و سبد اسباب
بازی جدید برای کالس ها
 .7تزئینات سقفی دفتر و تمام کالس ها
 .8س��فارش لب��اس فرم ب��رای مربیان،
کمک مربیان و مدیر داخلی
 .9تجهیز س��رویس بهداش��تی مختص

کودکان شیرخوار
 .10شستشوی فرش و موکت راهروها ،راه پله ،اتاق شیردهی و آشپزخانه
 .11تهیه ی استخر توپ به همراه توپ های مورد نیاز
 .12کناف کاری دفتر پذیرش
 .13برنامه ریزی آموزشی و پرورشی جدید (از رده ی سنی کودک )1
گفتنی س��ت ای��ن مهد دارای پنج مرب��ی ،دو کمک مرب��ی ،مدیر داخلی و
مدیریت است که دلسوزانه مسیر رشد و پرورش کودکان را هموار می سازند.

درخشش فرزندان کارکنان دانشگاه
در آزمون ورودی پایه هفتم دبیرس��تان دوره اول اس��تعدادهای درخشان سراسر کشور سال تحصیلی  94ـ  1393که در اردیبهشت ماه
سال جاری برگزار شد تعدادی از فرزندان کارکنان دانشگاه موفق به کسب افتخار شدند .سیمای خوارزمی این درخشش بزرگ را به این
عزیزان تبریک گفته ،آرزوی آینده ای روشن برایشان دارد.
نام و نام خانوادگی
سید بهزاد نبوی
محدثه شفیعی
پرنیا معتمدی
زهرا دماری

سید بهزاد نبوی

نام ولی دانش آموز
دکتر سید حسین نبوی
مجید شفیعی
زهرا حقدوست
رقیه شهبازپور

پرنیا معتمدی

محل کار ولی دانش آموز
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیریت امور عمومی
مدیریت بودجه
دانشکده تربیت بدنی

زهرا دماری

محدثه شفیعی
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گزارش تصویری بازدید سرپرست دانشگاه از روند تعمیرات تابستانی
آقای دکتر س��بحان اللهی سرپرس��ت دانش��گاه و هیأت همراه در مرداد ماه سال جاری از روند تعمیرات
تابستانی بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند.
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گزارش دوازدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دانشگاه ها
و مراکز آموزش عالی سراسر کشور

دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی سراس��ر کش��ور از تاریخ  93/5/16تا
 93/5/25به میزبانی دانش��گاه شهید بهش��تی برگزار گردید
.این مس��ابقات با حضور  46دانش��گاه و  1700نفر دانشجوی
دختردر  8رش��ته دوومیدانی ،بدمینت��ون ،تکواندو ،تنیس روی
میز ،ش��نا ،بسکتبال ،والیبال و فوتسال برگزار گردید .دانشگاه
خوارزمی نیز با اعزام تیم های ورزش��ی دانش��جویان دختر در
قالب  6تیم دو و میدانی ،تنیس روی میز ،بدمینتون ،تکواندو،

کسب مقام چهارم تیم بسکتبال

بسکتبال و والیبال در تاریخ مذکور پس از انجام تمرینات سخت و
مستمر در اردوی ورزشی که ازتاریخ  93/4/31آغاز و تازمان اعزام
به مس��ابقات بطول انجامید ،مبادرت نمودکه در پایان پس 10روز
انجام رقابت های ورزشی تنگاتنگ موفق به کسب یک مدال نقره
و یک مدال برنز در رشته دو و میدانی و کسب رتبه هفدهم از بین
 46دانش��گاه گردید و در پایان دانش��گاه تهران ،فردوسی مشهد و
شهید بهشتی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

کسب مقام چهارم تیم والیبال

کسب مقام دوم دو امدادی و مقام سوم  300متر سرعت
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دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
پسر دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر
کش��ور از تاری��خ  93/5/29ت��ا  93/6/7ب��ه
میزبانی دانش��گاه شهید بهشتی برگزار گردید.
این مس��ابقات با حضور  91دانش��گاه و 1800
نفر دانش��جوی پسر در  8رش��ته دو و میدانی،
بدمینت��ون ،تنی��س روی میز ،ش��نا ،کش��تی،
بس��کتبال ،والیبال و فوتبال برگزار گردید .تیم
اعزامی دانش��گاه خوارزم��ی در قالب  4تیم دو
و میدان��ی ،بدمینتون ،کش��تی  ،والیبال بود که
موفق به کسب مقام برتر به شرح ذیل و کسب
رتبه دوازدهم از بین  91دانش��گاه گردید و در

پایان دانش��گاه های فردوسی مشهد ،تهران و پیام نور به ترتیب مقام اول
تا سوم را کسب نمودند.
نتایج مسابقات:
کسب مدال برنز در رشته والیبال
رشته دو و میدانی
 .1کسب مدال نقره توسط صنعان محمدی خو در پرتاب نیزه
 .2کسب مدال برنزتوسط صنعان محمدی خو در پرتاب وزنه
رشته کشتی (آزاد و فرنگی)
 .1کسب مدال برنز توسط فرشاد محمدی در کشتی آزاد
 .2کسب مدال برنز توسط احسان رضایی در کشتی آزاد
 .3کسب مدال برنز توسط محسن امیری در کشتی فرنگی
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دومین همایش پیاده روی همگانی کارکنان دانشگاه
این همایش با هماهنگی های مدیریت تربیت بدنی به منظور افزایش س��طح س�لامت روانی ،جسمانی
و تش��ویق و ترغیب کارکنان به امر ورزش به ویژه ورزش همگانی در تاریخ  24ش��هریور ماه  1393در
زمین چمن دانشگاه برگزار گردید و در پایان به شرکت گنندگان در این همایش به قید قرعه جوایزی
اهدا گردید.

گزارش اردوی زیارتی مشهد مقدس در تابستان 1393
حوزه مقاومت بس��یج کارکنان دانش��گاه خوارزمی
اردوی زیارت��ی مش��هد مقدس را با ه��دف افزایش
بصیرت سیاسی و دینی بسیجیان و خانواده های
ایشان در تاریخ  93/5/19تا  93/5/23برگزار نمود.
در این اردوی زیارتی جناب س��رهنگ امینی از سپاه
مشهد پیرامون مسائل سیاسی روز و اوضاع منطقه و
حجت االس�لام حاج آقا عاب��دی در خصوص اخالق
قرآنی در خانه و خانواده سخنرانی داشتند.
از دیگ��ر برنام��ه های ای��ن اردو ،برگزاری دعای پر
فیض توس��ل ،زیارت قدمگاه حضرت علی ابن موسی
الرضا(علی��ه الس�لام) در نیش��ابور و همچنی��ن برنام��ه های
تفریحی بود.
ش��ایان ذکر است اردوی زیارتی مشهد با تعداد 160
نفر در قالب  58خانواده برگزار شد.

کسب رتبه نخست دانشجويان دانشگاه خوارزمي
در بيست و نهمين جشنواره سراسری قرآن
بیست و نهمین جش��نواره سراسری قرآن کریم
دانش��جویان کش��ور از تاریخ  93/6/1تا 93/6/3
و به میزبانی دانش��گاه ایالم برگزار ش��د .در این
دوره از مس��ابقات ک��ه ب��ا حضور دانش��جویان
مناط��ق پنجگانه کش��ور و در بخش های کتبی،
ش��فاهی ،هنری ،پژوهش��ی و ادبی برگزار ش��د،
آقایان مجتبی قدبیگی و حس�ن احمد نیا
دانش��جویان مقطع کارشناس��ی ارشد رشته علوم
قران و حدیث دانش��گاه خوارزم��ی به ترتیب در
بخ��ش قرائت ترتی��ل و بخش کتب��ی (فرازهای
قرآن و عترت) حائز رتبه نخست شدند.
شایان ذکر است مرحله ملی این دوره از مسابقات
آبان ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

حسن احمد نیا

مجتبی قدبیگی
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دانستنی های پزشکی ـ ورزشی
کنترل فشار خون با هفتهای  ۶۰الی  ۹۰دقیقه ورزش
فش��ارخون ب��اال مس��ئلهای اس��ت ک��ه هماکنون
اف��راد زیادی با آن دس��ت به گریبان هس��تند .این
ناراحت��ی منجر به حم�لات قلبی ،س��کته ،ناتوانی
قلب و بیماریهای کلیوی میش��ود .میزان ش��یوع
بیم��اری فش��ارخون در حال افزایش اس��ت چرا که
چاقی در حالت رش��د است .خوش��بختانه اکثر مردم
میتوانن��د با اجراء تمرینات بیش��تر ،کاهش مصرف
کربوهیدراته��ای س��اده ،کاهش مص��رف نمک و
چربیهای اشباع ش��ده و کاهش دادن وزن ،میزان
فش��ارخون خود را پائی��ن بیاورند .محقق��ان ژاپنی
یافتهاند ک��ه اجراء تمرینات هوازی فقط  ۶۰الی ۹۰

دقیقه در هفته به مدت  ۸هفته میتواند فش��ار خون را (انقباض قلب را
 ۱۲mm hgو انبس��اط آنرا  )۸mm hgکاهش دهد .فشار انقباض
قلب حداکثر فش��اری است که در ش��اهرگ جریان مییابد و همان عدد
بزرگتر است که وقتی دکتر میروید و به شما میگوید مث ً
ال فشارتان ۱۱
روی  ۹اس��ت ( ۱۱فشار انقباض است) .از سوی دیگر فشار انبساط قلب
کمترین فشارخون اس��ت که بین دو ضربان قلب وجود دارد .افرادیکه
کمت��ر از  ۶۰ال��ی  ۹۰دقیقه در هفته تمرین ورزش��ی دارن��د نمیتوانند
فش��ارخون خود را کاهش دهند در حالیکه آن هائیکه بیش از  ۶۰الی
 ۹۰دقیقه در هفته تمرین ورزش��ی دارند هم سود بیشتری نخواهند برد.
در نتیجه میتوانید با اجراء مقادیر متوس��طی تمرین برای س�لامت خود
مزایائی قائل شوید.

ورزش کنید تا فراموشی نگیرید
پیاده روی ساده باعث پیشگیری از ابتال به یكی از زجر آورترین
بیم��اری های بدن انس��انی یعنی آلزایمر می ش��ود .در آخرین
شماره نشریه پزشكی لنست نورولوژی ،مقاله ای به چاپ رسیده
است كه طبق آن افرادی كه در دوران میانسالی خود ورزش می
كنند ،بعدها كمتر دچار فراموشی و آلزایمر می شوند.
بر اس��اس نتایج تحقیقات دانشمندان س��وئدی ،هفته ای دو بار
و هر بار حداقل ۲۰دقیقه ورزش در س��نین میانس��الی ،حدود۶۰
درصد ،خطر ابتال به آلزایمر درسنین سالمندی را كم می كند.
همچنی��ن این مقدار ورزش در س��ال های اواخ��ر دهه چهارم و
اوایل دهه پنجم زندگی ،می تواند خطر گرفتار فراموشی شدن در

س��ال های بعد را به نصف كاهش دهد .البته كسانی كه سابقه خانوادگی
آلزایمر دارند بیشتر از این ۶۰درصد سایر افراد ،سود می برند.
دكتر میا كیویپلتو از مؤسس��ه تحقیقاتی كارولینسكا در این باره می گوید:
اگر فردی در س��نین جوانی و میانس��الی خود را به یك زندگی فعال و پر
نشاط عادت دهد ،می تواند در سالمندی هم از سالمت جسمی لذت ببرد
و هم از سالمت ذهنی.
دلیل اصلی اثر طوالنی مدت ورزش بر عملكرد مغز مشخص نیست ،ولی
دانش��مندان تصور می كنند كه ورزش از طریق افزایش جریان خون مغز
در پیشگیری از فراموشی و آلزایمر موثر است.

مریم دژوان
کارشناس تربیت بدنی
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سیر مراحل بهبودی جسمی بعد از ترک سیگار
با توجه به رواج روزافزون استفاده از دخانیات بویژه در نسل جوان که عالوه بروابستگی شدید روحی موجب آسیب جسمی از جمله
سیس��تم تنفس��ی ،قلبی و عروقی می گردد .اما آیا این آسیب دائمی است؟ خوشبختانه پاسخ منفی است و هر چه از آخرین مصرف
سیگار بگذرد سرعت بازگشت سالمتی بدن بیشتر می شود.
اگ��ر هم اکنون س��یگار را کنار بگذارید چه اتفاقی در بدن ش��ما
می افتد؟
ـ بعد از  20دقیقه
فش��ار خونی که باال رفته بود شروع به پایین آمدن می کند ونیز
درج��ه حرارت بدن که باال رفت��ه مجددا" به حال طبیعی بر می
گردد.
ـ  8ساعت بعد
میزان منواکس��ید کربن خون که افزایش پیدا کرده واین امر می
تواند موجب کاهش اکس��یژن رسانی به اندام بشود به حد طبیعی
باز می گردد.
ـ یک روز بعد
شانس بروز حمله قلبی کاهش پیدا میکند.
ـ دو هفته تا سه ماه بعد
جریان خون بهتر می شود وعملکرد ریه بهتر خواهد شد .ریسک
بروز عفونت ریه کاهش می یابد.
ـ  1تا  9ماه بعد
مشکل تنفسی ـ التهاب سینوس ها ـ سرفه و احساس خستگی
بهتر خواهد شد ترک چند ماهه سیگار عملکرد ریه را در بیمارانی
که به دچار مش��کالت تنفسی مزمن از قبیل بونشیت مزمن و ...
هس��تند در حد  5درصد بهبود خواهد یافت و ریس��ک مرگ میر
نیز کاهش خواهد یافت.

ـ یکسال بعد
ریسک بیماری های قبلی و حمله های قلبی به نصف کاهش می یابد.
ـ  5سال بعد
خطر ابتال به س��رطان حفره دهان و مری به نصف کاهش خواهد یافت
و در صورت ادامه اجتناب از سیگار این خطر نیز کاهش بیشتری خواهد
داشت.
ـ  5تا  15سال بعد
خطر بروز س��کته قلبی در این افراد معادل افراد غیر س��یگاری خواهد
شد.
ـ  10سال بعد
ریس��ک بروز س��رطان ریه  30تا  50درصد کاهش می یابد و باید گفت
در صورت ادامه ترک سیگار این ریسک به مرور زمان کاهش بیشتری
خواهد داش��ت و نیز س��رطان مثانه ـ دهانه رحم ـ مری ـ کلیه دهان و
حلق و پروستات نیز کاهش می یابد.
ـ  10تا  15سال بعد
علت مرگ در این افراد شبیه افراد غیر سیگاری خواهد بود.
ـ  15سال بعد
خطر بروز سکته قلبی در این افراد شبیه افراد غیر سیگاری خواهد بود.
دکتر علیرضا داودی
پزشک دانشگاه

عوارض ناخواسته کاربرد تکنولوژی
ورود تکنولوژی جدید به همان اندازه که مشکل گشاست مشکل آفرین نیز می تواند باشد با فراگیر شدن استفاده از اینترنت متاسفانه بیشتر
مردم سعی در پیدا کردن پاسخ سواالت خود از طریق مراجعه به اینترنت دارند نظر به اینکه حجم قابل مالحظه ای از ظرفیت اینترنت مطالب
غیر علمی و تبلیغات پرکرده است پس یادتان باشد اینترنت نمی تواند به تنهایی مرجع عملی پاسخ به سواالت ما باشد بلکه ضروریست توجه
داشته باشیم سایتی که به آن مراجعه می شود دارای اعتبار علمی باشد.
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ویژگی های انسان با سواد و توانمند درجهان امروز
بش��ر در ه��ر دوره ای از تمدن خود برای
تصمیم گیری و آس��انتر زندگی کردن ،نیاز
به آموزش و کسب آگاهی های الزم را دارد.
ابزار و فن آوری کس��ب ای��ن آگاهی در هر
دوره ه��م متفاوت اس��ت .همچنین میزان و
س��طح س��واد و آگاهی های متناسب با آن
دوره با دوره های دیگر نیز فرق دارد .ش��اید
زمانی فرد به س��واد کس��ی بود ک��ه با دیگر
انس��ان ها رابط��ه برقرار می ک��رد و از آنان
می آموخت و هر چه این ارتباط بیش��تر بود
میزان آگاه��ی فرد باالتر می رفت .به تدریج
عالوه بر شنیدن ،دیدن و گفتن ،خط و ابزار
نوش��تن اختراع شد و دنیای جدید و بزرگی
به روی بش��ر برای یادگیری و افزایش دانایی
هایش گش��وده گردید .در نتیجه ،با س��واد
کسی بود که توان خواندن و نوشتن به زبان
م��ردم یک منطقه از جهان داش��ت .در همه
ی طول تاریخ و امروز نیز ،هر کس��ی آگاهتر
بود ،توانمندتر هم بود .این نوع با سواد بودن
تا زمانی ارزشمند بود که انسان زندگی ساده
و ابتدایی داش��ت و جهان انسان ها اغلب تا
س��طح روابط با اطرافی��ان و همزبانان خود
ب��ود .اما کم کم به واس��طه ی رش��د تمدن
بش��ری و معمولی ش��دن روابط بین افراد و
ملت ها در سراس��ر جه��ان و به وجود آمدن
عصر جهانی شدن و نظم نوین جهانی ،سطح
س��واد تا توانایی خواندن و نوشتن آن هم به
زبان رسمی هر کشور ،دیگر با سواد بودن به
حساب نمی آید .به همین خاطر در دهه های
اخیر س��ازمان یونسکو تالش فراوانی نمود تا
به جهانیان بقبوالند که در جهان امروز برای
زیس��تن شایسته و انس��انی ،توانایی خواندن
و نوش��تن آن هم به زبان کش��ور خود کافی
نیس��ت و باید مطالب و رفتارهای دیگری را
نیز آموخت .تالش فراوان س��ازمان یونس��کو
و س��ازمان ملل برای همگانی شدن آموزش
عالی در سراسر جهان به همین خاطر بوده و
می باشد .دانشمندان و اندیشمندانی که هم
به جهانی ش��دن و نظم نوین جهانی اعتقاد
دارند تالش می کنند تا به جهانیان بفهمانند
که انس��ان آگاه و توانمند در جهان امروز چه
کسی است .در نتیجه در دنیای امروز فرد
با سواد کسی شده که عالوه بر شهروند
کشور خود بودن ،بتواند شهروند جهانی
نیز باش�د و آگاهی ها و توانمندی هایی
داش�ته باش�د که هم در کش�ور خود با
کیفیت باال کار و زندگی کند و هم بتواند
در ه�ر زمان در سراس�ر جهان ،رفتاری

درس�ت و کاری درست با کیفیت جهانی و جهان پسند داشته باشد یا انجام دهد.
در دهک��ده ی جهانی امروز حتی چنانچ��ه دانش آموختگان دوره های دکترا و باالتر دارای
توانمندی های الزم برای کار و زندگی کردن با کیفیت جهانش��مولی نباش��ند ،کم س��واد و
کمدان به حس��اب می آیند .در جهان امروز با س�واد فردی اس�ت که توانمندی های
جهانش�مولی داشته باشد و به س�طح ویژگی های الزم برای شهروند جهانی بودن
برس�د .اکنون نگارنده با توجه به مطالب پیش گفته به تعدادی از ویژگی های انس�ان با
سواد و توانمند در جهان امروز به طور خالصه اشاره هایی می نماید:
1ـ دارای سواد علمی و امروزی حد اقل در سطح کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی
جهانشمول باشد.
-2به زبان انگلیس��ی یا هر زبان بین المللی دیگر آش��نا باش��د به طوری که بتواند بشنود و
درک نماید ،بخواند ،بنویسد ،صحبت کند و نیازهای ارتباطی و مطالعه ای خود را به راحتی
انجام دهد.
3ـ آش��نایی با دانش رایانه ای به گونه ای که بتواند احتیاج های خود را در ارتباط با نظام
اطالعات جهانی و روابط بین انسان ها را به خوبی رفع نماید.
4ـ به اوضاع و احوال بازار کار و نظام اقتصادی کش��ورش و مناس��بات مربوط به آن آشنایی
کافی و مناس��ب با زمان داش��ته باشد .همچنین در همین س��طح با نظام کار بین المللی و
اقتصاد جهانی و مسائل مربوط با آن آشنا باشد( .دانش اقتصادی) درفرهنگ اقتصادی مردم
ما ،به آن عقل معاش گویند.
5ـ ش��ناخت علمی و جهانش��مول از انس��ان ،ارزش ها و نیازهای جهانش��مول و امروزی او
داشته باشد.
6ـ از پیش��ینه ی تاریخی کش��ورش به شیوه ی علمی آشنا باشد ،زیرا بسیاری از رفتارهای
امروز مردم هر کشور به ویژه کشورهای شرقی ریشه در گذشته دارند.
7ـ انس��ان ام��روزی باید بپذی��رد که آموزش های رس��می (آموزش های پیش دبس��تانی،
دبستانی ،راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاهی) 30درصد و آموزش های غیر رسمی  70درصد
از نیازهای علمی و اطالعاتی روزمره ی او را بر آورده می کند و برای رسیدن به این منظور
روزانه باید بیش از سه ساعت مطالعه ی عادی داشته باشد.
 8ـ انسان امروزی باید بداند که از قبل از تولد تا بعد از مرگ همه ی نیازهای او را نظام ها
و س��ازمان های اجتماعی درون کشورش و نظام ها و سازمان های بین المللی برآورده می
نمایند و اگر بخواهد راحت ،رضامند و انسانی زندگی کند باید نظام ها و سازمان های درون
کشورش و سازمان های بین المللی را اصالح و امروزی نماید( .عصر حاکمیت سازمان)
9ـ بش��ر امروزی باید از رفتارهای حاکم برجهان امروزی ،جهانی ش��دن و نظم نوین جهانی
آشنا باشد و تأثیر آن ها را بر تصمیم گیری های فردی ،اجتماعی و دولتی بداند.
10ـ به دانش توس��عه ی پایدار و همه جانبه برمبنای علم و روش های جهانش��مول مربوط
به آن آشنا باشد.
11ـ بشر باید بپذیرد که اگر در دنیای قدیم برای زندگی کردن به فرزندان خود کشاورزی
م��ی آموخت ،امروز برای زندگی کردن خود و فرزندانش باید هنر مدیریت بر مبنای علم را
فرا گیرند تا انسانی آگاه ،توانمند و مسئول شود.
12ـ برای انس��ان امروز الزم اس��ت با وضع موجود کش��ورش از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی ،زیست محیطی ،آموزشی و موارد مشابه آشنا باشد.
13ـ یک فرد باید بپذیرد که دگرگونی شیوه های تفکر و رفتار یک ملت و امروزی شدن آن
منوط به اجرای توس��عه ی پایدار و همه جانبه بر مبنای علم می باش��د و رسیدن به چنین
توسعه ای فقط توسط دولت فرهیختگان توسعه گرا (دموکراسی فرهیختگان توسعه گرا ،نه
دموکراسی توده ای) امکان پذیر است.
نویسنده :حبیب اهلل احمدی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

انا هلل و انا الیه راجعون
«هر که آمد به جهان نقش زوالی دارد»
خبر درگذشت آقای مجتبی شفیعی همکار عزیزمان چنان سنگین و جانسوز است که
به دشواری به باور مینشیند ،ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای جز تسلیم
و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید.
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