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سر مقاله

دی و بهمن پربار دانشگاه
دی و بهمن ماه  ،1395در دانشگاه خوارزمی ،اتفاقات مهمی افتاد و تالش و پویایی مدیریت و دیگر دانشگاهیان ارجمند به بار نشست.
شاهد سه برنامه در مقیاس بین المللی بودیم :هیأت دانشگاه خوارزمی به ریاست رئیس محترم دانشگاه به کشور عراق سفر و از
ی های علمی و دانشگاهی بین
ل البیت کربال بازدید کرد و زمینة همکار 
دانشگاه های کوفه ،النهرین ،مستنصریه ،بغداد و دانشگاه اه 
ما و دوستان عراقی فراهم شد .کنفرانس توسعة همکاری های علمی ایران و اتریش در دانشگاه و همچنین جلسة آنالین با مسئوالن
بینالملل دانشگاه ماالردالن سوئد به منظور برگزاری دورة مشترک دکتری و مهندسی صنایع برگزار شد و دانشگاه گام استوارتری در
زمینة گسترش فعالیت های بین المللی برداشت.
مجمع عمومی عادی و فوق العادهی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی برگزار شد و اعضای شورای مرکزی این انجمن
انتخاب شدند و همگان بر اهمیت و اعتبار این نهاد صنفی تأکید ورزیدند .برگزاری جشنهای میالد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق
(ع) و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،فضایی شاد و فرحبخش به دانشگاه داد .رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با رئیس
دانشگاه دیدار و گفتگو کرد و دانشگاه در سوگ فقدان سه استاد فرهیخته ،زندهیادان دکتر علی شریعتمداری؛ استاد نمونة کشوری
نخستین وزیر فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسالمی و عضو فقید شورای عالی انقالب فرهنگی و دکتر عباس ماهیار؛ استاد نامدار
زبان و ادبیات فارسی و خاقانی شناس بزرگ معاصر و استاد زاکانی عزیز و محبوب نشست و مراسم تدفین و بزرگداشت این سه استاد
فرهمند ،با شکوه و قدردانی فراوان و چشمگیری برگزار شد .البراتوار مرکزی کامپیوتر تهران افتتاح شد .چندین کارگاه و نشست علمی
ارزشمند برگزار شد .ورزشکاران دانشگاه به پیروزیها و توفیقات چشمگیری دست یافتند .ششمین دورهی دانش افزایی و معرفت
افزایی و دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت برگزار شد.
استاد دکتر حسن مهدیان عضو محترم هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ،استاد نمونة کشوری شد و برگ دیگری بر دفتر افتخارات
دانشگاه دیرین و عزیز خوارزمی افزود و حسن ختام خبرهای این ماه ،انتخاب سه دانشجوی نمونة کشوری از دانشجویان دانشگاه
خوارزمی بود.
به امید روزهای پربارتر و حرکت نوگرا و اعتالجوی دانشگاه در مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی روزافزون!
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
بهادر باقری
مدیر حوزة ریاست و روابط عمومی

سفر هیأت دانشگاه خوارزمی به کشورعراق

به منظور گسترش همکاری های علمی و پژوهشی ،هیأتی از
دانشگاه خوارزمی به ریاست آقای دکتر سبحان الهی (رئیس دانشگاه)
از تاریخ  29آذرماه تا  3دی ماه به کشورعراق سفرکرد .این هیأت
عبارت بود از :دکتر غالمرضا کریمی مشاور رئیس و مدیر همکاری
های علمی بین المللی دانشگاه ،دکتر حامد صدقی استاد ممتازگروه
عربی دانشگاه ،دکتر عبداهلل حسینی عضو هیأت علمی گروه عربی
دانشگاه و هماهنگ کننده ی جذب دانشجویان خارجی دانشگاه.
در این دیدار از دانشگاه های کوفه ،النهرین ،مستنصریه ،بغداد و
دانشگاه اهل البیت کربال بازدید به عمل آمد .آقای دکتر سبحان اللهی
ضمن معرفی دانشگاه خوارزمی ،از وضعیت دانشجویان ،استادان
تاریخچه و همکاری های بین المللی دانشگاه ،مرکز پژوهشی نفت
قطب علمی  ،پروژه های مشترک تحقیقاتی دانشگاه گزارشی ارائه
کرد.
در بازدید از دانشگاه کوفه و دیدار با رئیس دانشگاه کوفه دکتر
عقیل عبد یاسین الکوفی ،این تصمیمات گرفته شد :یادداشت
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تفاهم همکاری بین دو دانشگاه؛ تشکیل تیم اجرایی جهت پیگیری
یادداشت تفاهم و تعیین اعضای آن؛ همکاری دو دانشگاه برای ایجاد
قطب علمی مخاطرات طبیعی در دانشگاه کوفه با تأکید بر مباحث
بیابان زدایی ،گرد و خاک زدایی و آب و هوا.
در ادامه ی سفر از دانشگاه نهرین بازدید صورت گرفت .در دیدار با
معاون علمی و پژوهشی و رؤسای سه دانشکده ی دانشگاه نهرین در
خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد :.بررسی و امضای یادداشت
تفاهم و ارسال آن به دانشگاه خوارزمی؛ تشکیل کمیته ی مشترک
اجرایی و تعیین اعضای آن برای پیگیری امور؛ اجرای دوره ی
مشترک آموزشی در سطوح تحصیالت تکمیلی بویژه با همکاری
اتحادیه ی اروپا؛ اعزام دانشجویان دوره ی دکتری به فرصت
مطالعاتی به دانشگاه خوارزمی و بالعکس؛ دعوت از رئیس دانشگاه
نهرین برای سفر به تهران.
سپس هیأت از دانشگاه مستنصریه که دومین دانشگاه بزرگ عراق
پس از دانشگاه بغداد است بازدید کردند و در این دیدار ،معرفی دانشگاه
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خوارزمی و ظرفیت های آن توسط دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه
صورت گرفت و این موارد به تصویب رسید :امضای یادداشت تفاهم
همکاری بین دو دانشگاه؛ تعیین اعضای کمیته ی مشترک اجرایی
برای پیگیری امور ،از طرف دانشگاه خوارزمی .دکتر کریمی مدیر
دفتر همکاری های علمی بین المللی و از طرف دانشگاه مستنصریه
دکتر بشار مسئول روابط بین الملل؛ در خصوص تأکید بر اجرایی شدن
مواد یادداشت تفاهم؛ آمادگی پذیرش استادان دانشگاه مستنصریه در
دانشگاه خوارزمی برای تحصیل در دوره ی دکتری و دوره های کوتاه
مدت و اختصاص بورس به تعدادی از آنها؛ دعوت از رئیس دانشگاه
مستنصریه برای سفر به ایران صحبت شد.
در ادامه ی سفر از دانشگاه بغداد بازدید انجام شد .رئیس این دانشگاه
دکتر عالء عبدالحسین عبدالرسول است و بعد از دانشگاه قاهره
دانشگاه بغداد بزرگترین و دومین دانشگاه جهان عرب است .دکتر
اسامه فاضل عبداللطیف معاون علمی دانشگاه بغداد ورئیس اسبق
دانشکده ی مهندسی دانشگاه بغداد با عنوان دانشکده ی مهندسی
خوارزمی گفت :می توانیم درباره ی خواهرخواندگی دانشگاه بغداد و
دانشگاه خوارزمی مذاکرات بیشتری را آغاز کنیم و در صورت فراهم
شدن شرایط تا یک ماه دیگر ،قرارداد خواهرخواندگی بین دانشگاه
خوارزمی و بغداد امضاء خواهد شد.
در این دیدار تصمیمات زیر گرفته شد:
ـ امضای صورتجلسه ی مشترک و توافق در خصوص امضای
یادداشت تفاهم همکاری پس از مطالعه و ارسال آن به طرف مقابل؛
ـ تعیین کمیته ی اجرایی و تعیین مدیران بین الملل دو دانشگاه
برای پیگیری امور ؛
ـ توافق در خصوص نشر مشترک ،تبادل استادان ،پروژه های
مشترک ،بورس ها؛
ـ ارتباط مستقیم رؤسای دانشکده ها با یکدیگر و شناسایی زمینه های
همکاریمشترک؛
ـ اجرای پروژه های مشترک با همکاری اتحادیه ی اروپا.
در ادامه از دانشگاه اهل البیت کربال بازدید صورت گرفت و مالقاتی
با رئیس هیأت امنای دانشگاه اهل البیت عراق دکتر محسن قزوینی
انجام شد و در این دیدار ضمن معرفی دانشگاه خوارزمی ،موارد زیر
به تصویب رسید:
آمادگی دانشگاه خوارزمی برای آموزش استادان دانشگاه اهل البیتبویژه در سطح دکتری؛
مبادله ی یادداشت تفاهم همکاری و امضای آن در آینده ی نزدیک؛آمادگی دانشگاه خوارزمی برای انجام تمام فعالیت های آموزشی وپژوهشی دانشگاه اهل البیت در ایران.
سپس مالقات با مدیر امور بورس ها و رتبه بندی وزارت آموزش عالی
عراق انجام شد .در این دیدار ،دکتر سبحان اللهی گزارشی از وضعیت
دانشگاه و مالقات های انجام شده در عراق ارائه نمود وابراز امیدواری
کرد که سطح روابط دانشگاه خوارزمی با دانشگاه های عراقی ارتقاء یابد.

در پایان سفر نیزدیداری با سفیرایران آقای دانایی فر و رایزن فرهنگی
حجت االسالم اباذری صورت گرفت .در این مالقات ضمن معرفی
دانشگاه خوارزمی و مالقات انجام شده با مقامات عراقی ،گفتگوهای
خوبی در خصوص این موضوعات صورت گرفت :روابط سیاسی و
فرهنگی ایران و عراق ،نحوه ی گسترش روابط دانشگاهی ،آموزش
زبان فارسی و ساماندهی همکاری های فرهنگی و علمی بین
طرفین ،گسترش روابط دانشگاهی ،آموزش زبان فارسی و ساماندهی
همکاری های فرهنگی و علمی بین طرفین (دانشگاه خوارزمی و
دانشگاه های عراق) ،آمادگی  50تن از کارمندان نفت جنوب (بصره)
برای تحصیل در دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی نفت ،برگزاری
دوره به زبان انگلیسی ،پذیرش بورس کارکنان عراقی ،ادامۀ تحصیل
در حوزۀ فنی و مهندسی بویژه نانو ،پوشش اخبار و رویدادهای علمی
و معرفی دانشگاه ها در کانال تلویزیونی جامعه در عراق.
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برگزاری کنفرانس توسعه ی همکاری های علمی

ایران و اتریش

با توجه به نقشه ی جامع علمی کشور و با عنایت به سیاست
مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری برای ساماندهی و ارتقای همکاری علمی بین المللی ،برخی
دانشگاه های برتر کشور به عنوان هماهنگ کنندگان اصلی ارتباط با
کشورهای هدف انتخاب شده اند .پیرو این تصمیم ،دانشگاه خوارزمی
به عنوان هماهنگ کننده ی ارتباط با کشور اتریش انتخاب شده
است .در این راستا هیأت عالی رتبه ای از اتریش متشکل از مدیرکل
تحقیقات و روابط بین الملل وزارت علوم ،تحقیقات واقتصاد اتریش
خانم باربارا وایتگروبر ،آقای دکتر استفان زوتی مدیرکل آژانس
همکاری های علمی بین المللی اتریش ( ،)OeADچند تن از رؤسای
دانشگاه ها ،معاونان دانشگاه و استادان و کارکنان ( )OeADبه منظور
آغاز همکاری و امضای یادداشت تفاهم همکاری برای انجام پروژه
های مشترک از تاریخ  24تا  26دی ماه  95به ایران سفر کردند.
جلسه ی اول هیأت اتریشی در وزارت علوم با حضور دکتر صدیقی
معاون دانشجویی وزیر علوم ،دکتر ساالر آملی رئیس و معاون مرکز
همکاری های وزارت متبوع ،دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه
خوارزمی ،دکتر کریمی مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه
و با حضور  26رئیس دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور ،ساعت  9صبح
در سالن شهدای جهاد وزارت علوم تشکیل شد .طرفین پس از تبادل
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اطالعات وبحث وگفتگو در خصوص آغاز همکاری ها به نتایج زیر
دست یافتند.
در این جلسه طرف اتریشی ،خواستار گسترش همکاری ها با
دانشگاه ها و متخصصان ایرانی و استفاده ی بهینه از بورس ها و برنامه
های اراسموس پالس اتحادیه ی اروپا شد .همچنین پیشنهاد فرصت
مطالعاتی کوتاه مدت  6تا  9ماهه ویژه ی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ،تقویت برنامه ی جابجایی استاد بین دانشگاه های دو کشور
و همکاری ها در زمینه ی آموزش و پرورش و تربیت دبیر و آموزش
پیش از دبستان مطرح ومقرر شد کارگروه های تخصصی برای
موضوعات مختلف تشکیل شود و برای انجام پروژه ها به صورت
مجزا برنامه ریزی الزم صورت گیرد.
همچنین برخی از رؤسای دانشگاه های اتریش ،آمادگی خود را برای
راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد مشترک اعالم نمودند.در
ادامه ی جلسه ،کارگروه مشترک ایران واتریش به منظور بررسی
نقطه نظرات طرفین به منظور امضای تفاهم نامه ی همکاری های
مشترک تشکیل وتفاهم نامه ییادشده برای امضا نهایی گردید.
پس از اتمام جلسه ،با مشخص شدن چهار گروه تخصصی از دانشگاه
های تعیین شده ،استادان و مسئوالن مربوط ،با یکدیگر دیدار و گفتگو
کردند .این کارگروه ها عبارتند از:
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 1ـ فرهنگ و هنر :دانشگاه هنر تهران؛  2ـ تعلیم و تربیت (تربیت
دبیر) :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛  3ـ مدیریت و علوم مالی:
دانشگاه شهید بهشتی؛  – 4نفت و مهندسی :دانشگاه صنعتی امیر
کبیر.
سپس در ضیافت شامی که در دانشگاه الزهرا برگزار گردید ،تفاهم
نامه ی همکاری علمی آموزشی برای انجام پروژه های مشترک به
مدت دو سال به امضای دکتر ساالر آملی معاون وزیر و مدیر مرکز
همکاری های علمی بین المللی و خانم باربارا وایتگروبر مدیر کل
تحقیقات و روابط بین الملل وزارت علوم ،تحقیقات و اقتصاد اتریش
رسید.
در روز دوم حضور هیأت اتریشی در تهران ،کنفرانس مشترک ایران
اتریش در زمینه ی آموزش عالی ساعت  8.30تا  14در دانشگاه
خوارزمی با حضور مقامات عالی رتبه ی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری
واعضای هیأت اتریشی ورؤسا ومدیران بین الملل دانشگاههای برتر
کشور برگزار گردید.
کنفرانس با سخنرانی دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه افتتاح شد.
در ادامه ،دکتر شریعتی معاون آموزشی وزیر علوم ،توضیحاتی در
خصوص نظام آموزشی عالی وموقعیت علمی ایران در منطقه وجهان
ارائه نمود.
سپس خانم باربارا وایتگربر مدیرکل تحقیقات وروابط بین الملل وزارت
علوم تحقیقات واقتصاد اتریش ،توضیحاتی در خصوص موقعیت
علمی تحقیقاتی کشور اتریش در اروپا و توانمندی های موجود
تحقیقاتی بین ایران واتریش ارائه نمود.
سخنران بعدی خانم دکتر سعیده لطفیان سرپرست مرکز همکاری
های علمی بین المللی وزارت علوم ،توضیحاتی در خصوص طرح
های حمایتی از پروژه های بین المللی ارائه کرد.
سپس با توجه به تعیین گارگروه های تخصصی معین شده ،متخصصان
ایرانی واتریشی به پنج گروه تخصصی تقسیم ودر این کارگروه ها
که با حضور متخصصان دوطرف تشکیل شد ،طرفین با معرفی
توانمندی ها و زمینه های مشترک تحقیقاتی به بحث وتبادل نظر
پرداختند.
کارگروه های تخصصی تشکیل شده عبارت بودند از:مهندسی فناوری
اطالعات ومهندسی نفت؛  -2مدیریت وعلوم مالی؛  -3علوم انسانی
وتعلیم وتربیت؛  -4فرهنگ وهنر؛  -5علوم طبیعی وعلوم زیستی.
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مدیران امور اداری و تحصیالت تکمیلی

جلسه ی هیأت رئیسه ی دانشگاه روز یکشنبه  12دیماه در حوزه ی ریاست دفتر تهران تشکیل شد.
در ابتدای جلسه ،تودیع و معارفه ی مدیران امور اداری و تحصیالت تکمیلی پیشین و فعلی برگزار شد .دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه
ضمن برشمردن برنامه ها و سیاست های کلی دانشگاه از زحمات آقایان دکتر سارلی ،دکتر متقی و دکتر نوری تشکر و برای مدیریت های
جدید آرزوی توفیق کرد .سپس آقایان دکتر سارلی مدیر پیشین امور اداری ،دکتر متقی مدیر جدید این حوزه ،و دکتر نوری مدیر جدید
تحصیالت تکمیلی سخن گفتند.
اعضای هیأت رئیسه نیز ضمن قدردانی از زحمات خالصانه ی این عزیزان ،برای آنان آرزوی توفیق کردند.
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تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و جدید دانشکده ی حقوق

جلسه ی تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و جدید دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی با حضور رئیس و چند تن از معاونان و مدیران دانشگاه و
اعضای محترم هیأت علمی این دانشکده در روز سه شنبه  ۱۹بهمن در حوزه ی ریاست برگزار شد .در این نشست صمیمانه ،رئیس دانشگاه و
حاضران از زحمات دکتر غفور خوئینی سپاسگزاری و برای دکتر مهدی عباسی سرمدی آرزوی توفیق کردند.
رئیس دانشگاه ضمن تقدیر از توانمندی های علمی و پژوهشی استادان این دانشکده ،بر ضرورت فعالیت علمی بیشتر بویژه در حوزه ی بین
المللی و بین رشته ای تأکید کردند.

تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و فعلی کتابخانه ی مرکزی

جلسه ی تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و فعلی کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد.
جلسه تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و جدید کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه باحضور رئیس و معاونان و مدیران دانشگاه و
کارکنان کتابخانه ی مرکزی روز شنبه  23بهمن در حوزه ی ریاست دانشگاه در کرج برگزار شد.
دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه گفت:همه ی ما دانشگاهیان باید تالش مضاعفی صورت دهیم تا دانشگاه به جایگاه اصلی و
شایسته ی خود برسد .یکی از بزرگترین دغدغه های دانشگاه ،ارتقای رنکینگ است و هرکدام از بخش های دانشگاه در این امر نقش مهمی
دارند .ایشان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر منصوریان در دوران تصدی ریاست کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ،از آقای
دکتر داریوش علی محمدی در دوران تصدی ریاست کتابخانه ،خواستار تحولی بایسته در ارائه ی خدمات مطلوب به دانشگاهیان شدند.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از آقای دکتر منصوریان قدردانی شد.
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برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه

مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی انجمن اعضای هیأت علمی
دانشگاه خوارزمی برگزار شد و اعضای شورای مرکزی این انجمن
انتخاب شدند.این مجمع روز دوشنبه ششم دی ماه در سالن غدیر
کرج با حضور جمع انبوهی از استادان در دانشکده ی ادبیات برگزار
شد.
ابتدا هیأت رئیسه ی موقت جلسه انتخاب شدند و در جایگاه قرار
گرفتند .سپس حجت االسالم ابراهیم زاده مسئول محترم نهاد رهبری
سخن گفت و برای استادان بویژه در زمینه های علمی و فرهنگی در
دانشگاه آرزوی توفیق کرد .پس از ایشان دکتر طاهر قاسمی رئیس
شورای مرکزی انجمن ،گزارشی از فعالیت های دوساله ی انجمن ارائه
کرد .آنگاه دکتر شاکری بازرس انجمن ،گزارش کوتاهی ارائه و اوضاع
انجمن را نقد و بررسی و گزارش دکتر قاسمی را تأیید کرد.
سپس برای انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس رأی گیری شد
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و این استادان انتخاب شدند:
دکتر بهرام .دانشکده ی تربیت بدنی ۹۲ :رای
دکتر سارلی .دانشکده ی ادبیات و زبانها ۸۷ :رای
دکتر بیژن عبداللهی .دانشکده ی مدیریت ۸۷ :رای
دکتر شاکری .دانشکده ی زمین شناسی ۸۶ :رای
دکتر تقی پور .دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ۷۳ :رای
دکتر نبیونی .دانشکده ی علوم زیستی ۶۵ :رای
دکتر کاویانی .دانشکده ی علوم جغرافیایی ۵۵ :رای
بازرس انجمن:دکتر رفویی دانشکده یشیمی 60 :رای
آقایان دکتر معصومی و صفاری نیز به عنوان اعضای علی البدل
انتخاب شدند.
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برگزاری جلسه ی دوره ی دوم شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی
نخستین جلسه ی دوره ی دوم شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با حضور اعضای دوره های اول و دوم برگزار شد .در
ابتدا دکتر قاسمی رئیس دوره ی اول شورای مرکزی ،گزارش کوتاهی درباره ی عملکرد دوره ی اول ارائه کرد و سپس درباره ی موضوعات مرتبط
با شورا و مجمع عمومی بحث و تبادل نظر شد .در ادامه اسناد و مدارک دوره ی نخست به اعضای دوره ی دوم انتقال یافت .در پایان اعضای
جدید شورای مرکزی ،دکتر بیژن عبداللهی را به عنوان رئیس ،دکتر سارلی را به عنوان دبیر ،و دکتر تقی پور را به عنوان خزانه دار انجمن برگزیدند.

برگزاری جشن

میالد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)

این برنامه که به همت هیأت دانشجویی محبان اهل بیت (ع) و با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه ،انجمن علمی مکانیک ،انجمن اسالمی
دانشجویان و بسیج دانشجویی طراحی و اجرا شد ،با استقبال و حضور صمیمی دانشجویان دانشگاه خوارزمی ،در سالن غدیر دانشگاه خوارزمی
برگزار شد.
برنامه های جذاب و جالبی از جمله :شعرخوانی ،دکلمه ،مسابقه ،مولودی خوانی ،اجرای سرود و دکلمه خوانی زنده توسط گروه سرود ،سخنرانی
مسئوالن فرهنگی دانشگاه ،اهدای جوایز ،پذیرایی و نورافشانی ،بخشی از برنامه های انجام شده در این مراسم بود.
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دیدار رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با رئیس دانشگاه

بنا به دعوت آقای دکتر سبحان اللهی ،در روز سه شنبه هفتم دی
ماه ،آقایان مهندس یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر سجادی معاون؛ و آقای مهندس
عباسی مشاور ایشان ،از دانشگاه خوارزمی بازدید کردند و از نزدیک
در جریان مشکالت و کمبودهای دانشجویی اعم از خوابگاه و تغذیه
قرار گرفتند.

پس از آن در جلسه ای با حضور رئیس دانشگاه ،دکتر حبیبی معاون
دانشجویی و فرهنگی ،آقای حبیبی مدیر امور دانشجویی و دیگر
مسئوالن این معاونت ،در باره ی این مشکالت و کمبودها بحث و
گفتگو و مقرر شد صندوق در چارچوب اختیارات و امکانات خود ،برای
حل این مشکالت به دانشگاه خوارزمی کمک نماید

مراسم تشییع دو استاد فرزانه ی دانشگاه خوارزمی
مراسم تشییع دو استاد فرهیخته ،زنده یادان دکتر علی شریعتمداری؛
استاد نمونه ی کشوری ،نخستین وزیر فرهنگ و آموزش عالی
جمهوری اسالمی و عضو فقید شورای عالی انقالب فرهنگی و دکتر
عباس ماهیار؛ استاد نامدار زبان و ادبیات فارسی و خاقانی شناس
بزرگ معاصر ،صبح روز پنج شنبه  23دی ماه با حضور دکتر فخرالدین
احمدی دانشآشتیانی وزیر آموزش و پرورش ،دکتر تسلیمی قائم
مقام وزیر علوم ،دکتر غالمعلی حدادعادل عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی ،سردار رحیم صفوی ،دکتر مصطفی معین وزیر اسبق علوم
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،حجتاالسالم و المسلمین دعایی
دکتر داوری اردکانی ،حجتاالسالم و المسلمین رشاد ،دکتر غالمعلی
افروز ،دکتر صادق واعظ زاده ،دکتر شریعتی نیاسر معاون وزیر علوم
دکتر غفوریفرد عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،دکتر خدایی
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رئیس سازمان سنجش ،دکتر جاسبی عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی ،دکتر احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوين كتب
علوم انساني دانشگاه ها (سمت) ،هیأت رئیسه ،استادان و دانشجویان
دانشگاه خوارزمی و انبوهی از استادان و دانشجویان کشورمان در
دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در ابتدای مراسم دکتر محمدعلی سبحاناللهی رئیس دانشگاه
خوارزمی گفت :خدمات مرحوم شریعتمداری در عرصه ی تعلیم و
تربیت برای همه روشن است و همه مدیون خدمات وی هستند.
مرحوم شریعتمداری در مسئولیت استادی دانشگاه ،خدمات بزرگی
برای دانشگاهیان و فرهنگیان داشت و به طور کلی میتوان گفت:
مرحوم شریعتمداری و مرحوم ماهیار سرمایههای جامعه ی علمی و
فرهنگی کشورمان بودند.
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سپس دکتر محمدسعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم ،با بیان
اینکه انسانها دارای دو پدر خونی و معنوی هستند؛ اظهار کرد:
امروز با تشییع دو استاد فرهیخته ،حق پدر را به جا میآوریم .دکتر
شریعتمداری مقدمالمعلمین و مقدم الوزراء بود که از زمان تشکیل
ستاد عالی انقالب فرهنگی ،در این ستاد حضور داشت.
آنگاه دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی ،وزیر آموزش و
پرورش ،اظهار کرد :شخصیت بزرگی مثل ایشان ،خدمات
ارزنده ای به کشور عرضه کرد و دکتر شریعتمداری در تدوین
برنامههای درسی کمک زیادی کرد و دانشجویان از تألیفاتشان
استفاده زیادی میکنند .وزیر آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه
نیازمند برقراری ارتباط نزدیکتر با دانشگاهها در زمینه ی تعلیم و
تربیت هستیم اظهار امیدواری کرد :دانشگاهها در پایاننامههای مورد
نیاز آموزش و پرورش ،همکاری بیشتری داشته باشند.
در ادامه دکتر محمود عابدی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
خوارزمی با اشاره به خدمات دو استاد گرانقدر این دانشگاه گفت:

دانشگاه خوارزمی ،دارالمعلمین عالی ،مدرسه ی ملکالشعرای بهار
و دانشسرای عالی است که بسیاری از بزرگان در اینجا درس خوانده
و درس دادهاند و این دو استاد نیز جزو استادان ماندگار این دانشگاه
به شمار میروند.
پس از ایشان دکتر فرزام در باره ی شخصیت علمی و فرهنگی دکتر
شریعتمداری سخن گفت.
در پایان پس از اقامه ی نماز توسط حجتاالسالم رشاد ،پیکر این دو
استاد فرزانه در فضایی آکنده از غم و اندوه ،تشییع و در آرامگاه ابدی
خود در بهشت زهرا آرام گرفت.
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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به مناسبت درگذشت دکتر علی شریعتمداری

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
مکرم جناب آقای دکتر علی شریعتمداری رحمةاهلل علیه را که سالها در خدمت تحقیق و تألیف در زمینهی علم و تربیت ،عمر
درگذشت دانشمند ّ
گرامی را صرف کرده و از اعضاء دیرین و ثابت شورای عالی انقالب فرهنگی بودند ،به خاندان و بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم و رحمت
و مغفرت الهی را برای آن فقید مسألت مینمایم.
سید علی خامنهای
ّ
 /۲۶دی ماه۱۳۹۵/

پیام تسلیت وزیر علوم تحقیقات و فناوری دکتر فرهادی
به مناسبت درگذشت دکتر شریعتمداری

انا ّلل و انا الیه راجعون
درگذشت شادروان دکتر علی شریعتمداری اولین وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری پس از انقالب اسالمی ،عضو شورایعالی انقالب فرهنگی،
چهره ماندگار علمی کشور و استاد برجسته دانشگاه موجب تألم و تأثر شد.
خدمات ارزنده ی علمی و آموزشی ایشان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی از طریق فعالیت در سمتهای مهم و حساس مدیریتی و نقش مؤثر
وی در ارتقای سطح علمی کشور فراموش ناشدنی است.
اینجانب این ضایعه ی مؤلمه را به خانواده ی محترم و معزز ایشان ،جامعه ی علمی و دانشگاهی کشور تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای
آن مرحوم رحمت واسعه ی الهی و برای بازماندگان محترم ایشان ،صبر جمیل و اجز جزیل آرزومندم.
پیام تسلیت رئیس دانشگاه در سوگ سه استاد گرانقدر

فقدان سه استاد گرانمایه ی دانشگاه خوارزمی ،زنده یادان استاد احمد زاکانی ،دکتر علی شریعتمداری و ا دکتر عباس ماهیار ،دل و جان همه ی
ما را سوگوار کرد.
این سه ضایعه ی عظیم و ماتمبار را صمیمانه به خانواده های گرانقدر آنان و جامعه ی دانشگاهی بویژه استادان و دانشجویان دانشکده های
مدیریت ،روانشناسی و علوم تربیتی و زبان و ادبیات فارسی تسلیت می گویم و امیدوارم استادان جوان و شاگردان مکتب دو استاد پیشکسوت و
صاحب¬نظر دکتر شریعتمداری و دکتر ماهیار با تالش علمی و پژوهشی و با پیروی از مکتب دانش و اخالق و وارستگی آن دو عزیز ،فقدان پر
حرمان آنان را به نیکی و شایستگی جبران کنند.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
دکتر محمدعلی سبحان اللهی
رئیس دانشگاه خوارزمی
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مراسم ترحیم و بزرگداشت سه استاد فقیدِ دانشگاه برگزار شد

مراسم ترحیم و بزرگداشت حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و سه استاد فقی ِد دانشگاه خوارزمی آقایان دکتر شریعتمداری ،دکتر ماهیار و استاد
زاکانی و نکوداشت خاطره ی آتش نشانان فداکار در روز سه شنبه  ٥بهمن ساعت  ١٣با حضور خانواده های این بزرگواران در مسجد دانشگاه
خوارزمی (تهران) برگزار شد.
در این مراسم آقایان حجت االسالم ابراهیم زاده ،دکتر محمود عابدی ،دکتر نادری و دکتر روح اللهی سخنرانی کردند و یاد و خاطره ی استادان
فقید دانشگاه را گرامی داشتند.
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افتتاح البراتوار مرکزی کامپیوتر تهران
با حضور رئیس دانشگاه ،هیأت رئیسه ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و جمعی از اعضای
هیأت علمی «البراتوار مرکزی کامپیوتر» و «البراتوار زبان» دانشگاه در طبقه ی سوم دانشکده ی
ادبیات افتتاح و آماده ی بهره برداری استادان و دانشجویان گرامی است.

برگزاری کارگاه آموزشی  HSEو ارزیابی زیست محیطی

کارگاه آموزشی  HSEو ارزیابی زیست محیطی به همت معاونت پژوهشی روز چهارشنبه یکم دی ماه برگزار شد .قرار است به دستور وزارت علوم
اداره ی HSEدر دانشگاه تأسیس شود .قرار است تا انتهای سال ،هفده کارگاه آموزشی توسط معاونت پژوهشی در این خصوص برگزار گردد.
مبحث  HSEبه معنای بهداشت ،ایمنی و محیط زیست؛ و شامل موارد بسیار متنوع و گسترده ای است.

برگزاری کارگاه آموزشی نرمافزار «کامسول مولتی فیزیک»
 COMSOL Multiphysicsدر دانشکده فیزیک
روز دوشنبه  ۱۳دی ماه در سالن کنفرانس انجمنهای علمی ،با همت
انجمن علمی دانشجویی فیزیک و دفتر ارتباط با دانشآموختگان ،کارگاه
آموزشی نرم افزار کامسول برگزار شد.
مدرس کارگاه آقای دکتر جالل صادقی از دانشآموختگان دانشکدهی
فیزیک دانشگاه خوارزمی بود که هم اکنون برای ادامهی فعالیتهای
پژوهشی خود در مقطع پسادکتری عازم کشور آمریکاست.
نرم افزار کامسول یک نرمافزار شبیهسازی برای حل مسائل مختلف در
حوزههای فیزیک ،شیمی و مهندسی است .آقای دکتر صادقی در این کارگاه
ضمن آموزش نرمافزار ،به بررسی مسائل مربوط به شبیهسازی ادوات اپتیکی پرداخت .در این جلسه اکثر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای
فیزیک و همچنین استادان دانشکده فیزیک ،سرکار خانم دکتر سلمانی و آقایان دکتر مجلسآرا و دکتر کنجوری حضور داشتند.
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برگزاری کارگاه«نیمه ی گمشده ی من»

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی واحد تهران ،کارگاه « نیمه ی
گمشده ی من « در خصوص ضرورت آموزش پیش از ازدواج را در
روز پنج شنبه 9دی ماه با حضور دانشجویان در خوابگاه شهید سقایی
(الله زار) برگزار نمود.
در ابتدای کارگاه بعد از معرفی مدرس ،همه ی شرکت کنندگان
خود را معرفی نمودند و شرایط و ضوابط حضور در کارگاه مرور
شد .در ادامه و در قالب یک فعالیت گروهی ،مسائل و مشکالت و
دغدغههای ازدواج دانشجویان مورد بحث قرار گرفت .این کارگاه که
با هدف آموزش دانشجویان در زمینه ی ازدواج و افزایش مهارت آنها
جهت ازدواج آگاهانه صورت گرفته بود ،با توضیح اینکه این کارگاه
تنها میتواند به بخش کوچکی از آموزش پیش از ازدواج بپردازد ،به
صورت اختصاصی مباحث زیر را دنبال نمود:

• ضرورت آموزش پیش از ازدواج.
• دوران آشنایی.
• منظور از آشنایی چیست؟
• مراحل ازدواج.
• جذابیت.
• سوء تفاهم زنان و مردان در دوران آشنایی.
• فواید و محدودیتهای آشنایی.
• خطاهای رایج دوران آشنایی.

برگزاری نشست علمی

«چالش ترجمه ی ادبی بین فارسی و عربی» در دانشکده ی ادبیات

به همت انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی ،نشست علمی
«چالش ترجمه ی ادبی بین فارسی و عربی» با حضور موسی بیدج شاعر و
مترجم در کافه کتاب دانشگاه خوارزمی واقع در دانشکده ی ادبیات و علوم
انسانی برگزار شد.
در این نشست ،دانشجویان و استادانی از گروه زبان و ادبیات عربی و
عالقه مندان به ترجمه ادبی از سایر گروه ها از جمله زبان و ادبیات فارسی،
زبان و ادبیات انگلیسی ،فلسفه ،معارف ،فیزیک و  ...حضور یافتند.
در این نشست ،اوضاع امروز ترجمه متون ادبی بین فارسی و عربی بررسی
شد .چالش ها و مسائل موجود در برابر ترجمه ی ادبی و روش های عبور از این چالش ها نیز از جمله موضوعات مورد بررسی دراین نشست بود.
همچنین یکی از دانشجویان به خواندن اشعاری از موسی بیدج و متون ترجمه شده توسط ایشان پرداخت.
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برگزاری نشستهای

«گفتگوی فیزیک و فلسفه» در دانشکدهی فیزیک

ن علمی دانشجویی فلسفه و انجمن علمی دانشجویی
با همت انجم 
فیزیک ،در روزهای دوشنبه و سه شنبه ،نشستهایی با عنوان
«گفتگوی فیزیک و فلسفه» ،در دانشکدهی فیزیک برگزار شد.
سخنرانان نخستین نشست در روز دوشنبه آقای دکتر رسولیپور
عضو هیئت علمی گروه فلسفه و آقای دکتر مؤمنی عضو هیئت علمی
دانشکدهی فیزیک بودند .در ادامه ،طبق برنامهی تعیین شدهی این
نشستها ،جلسهی پرسش و پاسخ دانشجویان آغاز شد و آقایان دکتر
رسولیپور و دکتر مؤمنی به پرسشهای دانشجویان پاسخ گفتند.این
نشستها به گونهای برنامهریزی شده بود که سخنرانی استادان کوتاه
باشد تا زمان بیشتری به پرسشهای دانشجویان اختصاص یابد.
در روز دوم ،آقایان دکتر غیاثوند از گروه فلسفه و دکتر گنجعلی از

دانشکدهی فیزیک به ایراد سخنرانی پرداختند و مانند روز نخست در
ادامه ،جلسهی پرسش و پاسخ دانشجویان با این استادان برگزار شد.
در این جلسه آقای دکتر علیزاده از گروه فلسفه به جمع دو استاد دیگر
پیوستند و به پرسشهای دانشجویان پاسخ دادند .این نشستها با
استقبال پر شور دانشجویان همراه بود.
در پایان استاد مشاور انجمن علمی فیزیک ضمن ابراز خرسندی از
استقبال دانشجویان و تشکر از آقایان محمدامین عبدایمانی و حامد
فیروزی ،دبیران انجمنهای فلسفه و فیزیک و اعضای فعال این
انجمنها ،نوید برگزاری کارگاههایی در زمینهی فلسفهی فیزیک را
در ترم آینده با همکاری این دو انجمن ،دادند.

برگزاری نشست
«تحلیل جامعه شناختی فیلم فروشنده»
انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی در راستای
نشست های تحلیلی خود و با هدف روشن ساختن نسبت سینما با
جامعه ،در تاریخ  29آذرماه اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان
«تحلیل جامعه شناختی فیلم فروشنده» کرد.
در این نشست که با حضور خانم دکتر جواهری و آقای دکتر قادری
صورت گرفت ،ضمن نمایش بخش هایی از فیلم ،هریک از استادان،
نظرهای خود را بیان کردند و به بحث و گفت و گو با دانشجویان
پرداختند.
خانم دکتر جواهری ضمن اذعان به این که بطور حرفه ای یک نقاد
فیلم نیست ،اظهار کرد که فقط برخی برداشت های خود را با حضار
درمیان می گذارد.
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ایشان ابتدا به اهمیت انتخاب نام فیلم «فروشنده» اشاره داشتند.
اتفاق تخریب خانه و شکاف هایی را که بر دیوار آن ایجاد شد
نشانه ی آغاز لرزش هایی در زندگی خانوادگی زوج فیلم دانست.
سپس به این که در فیلم نشان داده می شود که مردان متأهل (بابک
و مردی که به رعنا متعرض شد) بیش از مردان مجرد مشتریان
فحشاء هستند ،اشاره کرد .این واقعیت با وضعیت گزارش شده در
سایر نقاط دنیا همخوانی دارد .درواقع می توان گفت ،تقاضای مردان
برای فحشاء الزاما به دلیل عدم تأمین یک نیاز اساسی نیست بلکه
بیشتر به دلیل تنوع طلبی است.
در ادامه دکتر جواهری به حضور سه زن در این فیلم اشاره کرد .زن
اول رعناست که بر اثر یک غفلت کوچک یعنی باز کردن در خانه
بدون اطمینان از این که شوهرش پشت در است یا یک فرد غریبه
در معرض تعرض قرار گرفت .این امر شاید به این مهم اشاره داشته
باشد که زنان باید سطح هوشیاری خویش را افزایش دهند تا کمتر
قربانی جرم شوند.
زن دوم زنی است که از طریق فحشاء زندگی می گذراند و به دلیل
انتقام از رعنا که وارد اتاق او شده بود ،یکی از مشتریانش را به خانه
رعنا فرستاد تا برای او مزاحمت ایجاد کند .آن زن هم نمونه یک زن
درمانده است .چنین زنانی که پایبند اخالق نیستند ،گاهی اجحافی به
زنان دیگر روا می دارند ،که بزرگ تر از آسیب هایی است که مردان

برای زنان ایجاد می کنند  .زن سوم ،همسر مردی است که به رعنا
تعرض کرده و از این که شوهرش بارها و بارها به او خیانت کرده،
غفلت دارد .هر سه شخصیت ضعف هایی را در نگرش ها و رفتارهای
زنان به نمایش می گذارند .به نظر می رسد راه برون رفت از این
وضعیت ،توانمند شدن چندجانبه ی زنان است .البته تأکید بر تقویت
عاملیت زنان به معنای نادیده گرفتن ضرورت اصالح ساختارهای
جامعه نیست بلکه عاملیت و ساختار هر دو می توانند مکمل یکدیگر
شوند.
در خاتمه به این نکته اشاره شد که بازنمایی انحرافات جنسی در
رسانه ها که طی چند سال گذشته شدت پیدا کرده ،هم متأثر از
شرایط واقعی موجود در جامعه و هم مؤثر بر آن است.
پس از سخنرانی دکتر جواهری ،دکتر قادری سخنان خود را آغاز
کرد .ایشان رویکرد فکری و معرفت شناختی اصغر فرهادی در
مقام کارگردان به واقعیت های اجتماعی را مهم دانست و از عوامل
اجتماعی موثر بر ساخت فیلم ،رابطه متقابل جامعه و سینما و تاثیرات
این دو برهم سخن گفت.
دکتر قادری نگاه فرهادی در فیلمسازی را با نظریات جامعه شناسان
کالسیک مقایسه کرد و دیدگاه او را در مباحثی همانند پرهیز از
قضاوت یکدیگر ،الزامات جامعه ی مدرن و ...همانند دیدگاه وبر
ارزیابی کرد.

ویژه برنامه ی بزرگداشت دهه ی فجر
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الف .پردیس کرج

وی افزود :نظام بر مبنای دو اصل مهم «جمهوری» و «اسالمی»
بناشده است« .جمهوریت» یعنی مشارکت همه جانبه ی مردم در اداره
کشور و اصل «اسالم» یعنی نظام ارزشی بر پایه ی اصول اسالمی.
دکتر سبحان اللهی در پایان گفت :رعایت اصول در تصمیم
گیری ها نهایتا در آینده و تاریخ منعکس خواهد شد.
آیت اهلل حائری با بیان چندین خاطره از انقالب و اسارت ایشان توسط
ساواک بیان کرد :الزم است به گذشته نگاهی بیندازیم و ببینیم که
چه بر ما گذشته است .ایشان تبیین کرد :آن دوره حتی امنیت حضور
در مدارس هم وجود نداشت و جامعه به سمتی پیش رفته بود که
دست نشانده ی بیگانگان است .ایشان در پایان افزود :حفظ نظام و
دستاوردهای انقالب از مهم ترین و ضروری ترین اقدامات است.
این مراسم به همت ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر برگزار شد.
ب) تهران

ویژه برنامه بزرگداشت دهه مبارک فجر روز دوشنبه  ۱۸بهمن با
حضور آیت اهلل حائری شیرازی ،ریاست ،مسئوالن و کارکنان دانشگاه
در سالن غدیر پردیس کرج برگزار شد.
دکتر سبحان اللهی با درود و سالم به شهدای اسالم ،انقالب اسالمی
و راه آزادی و روح بزرگ بنیانگذار کبیر انقالب حضرت امام خمینی
گفت :فرصت را مغتنم می شمارم برای یادآوری اتفاق بزرگ و انقالب
شکوهمند اسالمی و ارزیابی عملکرد خودمان که با گذشت  ۳۸سال
از پیروزی انقالب ،چقدر به وظایف خود عمل کردیم؟ چقدر در
چارچوب نظام و انقالب حرکت کردیم؟ تصمیم گیری و عملکردمان
چه بوده است؟

برگزاری مراسم دهه فجر در تهران به همت بسیج دانشگاه روز سه
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جشن دهه ی فجر با حضور مسئوالن ،استادان و کارکنان دانشگاه
روز سه شنبه  19بهمن در سالن  17شهریوربه همت بسیج دانشگاه
برگزار شد.
در ابتدای مراسم بعد از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی
آقای دکتر سبحان الهی رئیس دانشگاه ضمن تبریک دهه ی فجر
و خیرمقدم به همکاران و آقای دکتر سیدکاظم اکرمی مهمان برنامه
و رئیس اسبق دانشگاه ،عنوان کرد :این ایام بهترین فرصت برای
ارزیابی گذشته و عملکرد انقالب است .پایه و اساس انقالب ما دو
واژه ی کلیدی «مردم و اسالم» است.
وی گفت :شالوده ی اصلی انقالب ،اسالمیت آن است و مردم سرمایه
های اجتماعی هستند .ایشان در پایان افزود :مشارکت همگانی و

خرد جمعی در ارتقاء ،توسعه و پیشبرد اهداف عالی کشور بسیار حائز
اهمیت است و باید از همه ی نیروها ،سلیقه ها و اندیشه ها برای هم
افزایی بیشتر استفاده شود.
پس از اجرای موسیقی سنتی ،آقای دکتر کاظم اکرمی (وزیر اسبق
آموزش و پروش ،رئیس اسبق دانشگاه و یار دیرین انقالب) در
جایگاه حاضر شدند و ضمن عرض تبریک به مناسبت پیروزی
انقالب اسالمی ،عنوان کرد :مردم ایران دارای دو ویژگی هستند
یکی ملی و دیگری مذهبی است .مردم ایران در مقابل تحقیر ناراحت
می شوند و موضع می گیرند .در طول صد سال اخیر ،ملّت ایران سه
دوره را پشت سر گذاشتند :اول دوران انقالب مشروطیت ،دوم دوران
مصدق و ملی شدن صنعت نفت و سوم دوران انقالب اسالمی .بعد

از کودتای  28مرداد آمریکایی ها احساس کردند همه کاره ی ایرانی ها
هستند و ماهی  50میلیون دالر از خزانه ی ملّت حقوق می گرفتند؛
اما ملّت ایران در مقابل ظلم سکوت نکردند .همان طور که در دوران
دفاع مقدس نیز حضور پر شور داشتند و بیش از  30هزار معلّم به
شهادت رسیدند و مردم ایران در مقابل تسلّط بیگانه بی اعتنا نیست.
مظلومیت در درون انسانها فطری است؛ یعنی انسانها از ظلم بیزار
هستند و این مسئله عامل مهمی بود که انقالب اسالمی با رهبری

امام خمینی (ره) به پیروزی رسید .انقالب اسالمی بر پایه جمهوریت
و اسالمیت بنا نهاده شده است .عده ای با جمهوریت نظام مخالف
هستند؛ اما طبق گفته ی رهبر کبیر انقالب ،در جمهوری ،اصل ،مردم
هستند .بنابراین جمهوریت و اسالمیت با هم و همراه هم هستند .در
پایان آقای دکتر اکرمی اظهار امیدواری کرد این انقالب که با خون
شهیدان به ثمر نشسته است ،روز به روز پربارتر شود.
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نشست معاون نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری با نیروهای خدماتی دانشگاه

اخبار ورزشی

روز یکشنبه ،پنجم دی ماه ،معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ،نشست صمیمانه ای با نیروهای خدوم و زحمت کش
خدمات و فضای سبز داشتند.
حجت االسالم و المسلمین استاد
در این جلسة معنوی و باصفاّ ،
نعمتی ،ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی نیروهای خدمات و فضای
سبز در آبادانی و ایجاد فضای مساعد و بانشاط دانشگاه ،جایگاه کار و
کارگر را در آموزه های دینی بسیار ارزشمند دانستند.
در بخش پایانی این جلسة متفاوت ،کارگران ضمن بیان نقطه نظرات
و سواالت ،خواستار تشکیل جلسات آموزشی با موضوعات مورد نیاز
احکام و عقاید شدند.

کسب دو مدال طالی جهانی توسط
سعید رضاییان دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاهخوارزمی

کسب مدال طالی مسابقات بزرگساالن
تیم ملی سنگ نوردی
آقایمحمدمهدیجلیلیدانشجوی
کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه در
هفدهمین مسابقات دوره جام فجر
انتخابی تیم ملی سنگ نوردی که
به میزبانی همدان برگزار شد موفق
به کسب مدال طال در ماده اوورال شد.

صعود به قله ی  4075متری شيركوه
انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه متشکل از دکتر حمید جاللیان،
موسی الرضا بنفشه ،علی نژاد طهرانی
نعمت آزادی ،سجاد خورشیدوند ،رحمان
رزاقی و آیدین عاشوری ،برنامه ی صعود
به قله ی شیرکوه را از تاريخ  20تا 23
بهمن 1395و به سرپرستی آقای موسی
الرضا بنفشه برگزار نمودند.

سعید رضاییان دانشجو ی کارشناسی ارشد تربیت بدنی در مسابقات
رزمی بین المللی  2016میالدی کشور کره جنوبی موفق به کسب دو
مدال طال در رشته ی تیکن و سی سی ریوم شد.
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کسب مقام دوم تیم دانشگاه خوارزمی
درمسابقات قهرمانی جودو

کسب دو مدال طال و یک مدال نقره حاصل تالش جودوکاران
دانشگاه خوارزمی و مقام دوم تیمی در مسابقات قهرمانی دانشجویان
پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی
دانشگاه شیراز در بهمن ماه سال 95
اسامی نفرات تیم اعزامی:
 -۱سید حبیب اهلل سیدمیرزاجانی :مدال طال
 -۲سعید رضائیان :مدال طال
 -۳مسلم بهمنی :مدال نقره

برگزاری نشست هم اندیشی
کارآفرینی در ورزش
هم اندیشی کارآفرینی در ورزش در دانشکده ی تربیت بدنی
و علوم ورزشی دانشگاه روز پنج شنبه دوم دی ماه برگزار شد.
هدف از برگزاری این هم اندیشی بررسی چالش ها ،فرصت ها
و تهدیدهای پیش روی کارآفرینی در ورزش کشور بود .در بخش
اول رئیس دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی جناب آقای دکتر
عباس بهرام چارچوبی کلی از مباحث مطرح در زمینه ی کارآفرینی
ورزشی را مطرح کردند.
در ادامه از کار آفرینان موفق در زمینه ی ورزش ،آقایان مالک
میرزایی و فاضل نورانی دعوت شد تا آنچه موجب تبدیل شدن آن
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در این بخش همچنین آقای ناصر غالمی که سالهاست به عنوان
پژوهشگر در زمینه ی کسب و کار ورزشی فعالیت دارد ،به تشریح
مدل کسب و کار ورزشی پرداخت .سپس خانم دکتر فریده هادوی
استاد بازنشستهی دانشگاه خوارزمی و رئیس مرکز اشتغال و کارآفرینی
وزارت ورزش و جوانان ٬گزارشی از فعالیت های انجام شده در زمینه
ی رفع مشکالت آموزشی و صنفی ارائه کرد و ضمن برشمردن موانع
موجود ،راهکارهایی برای عبور از این موانع ارائه نمود.
بخش دوم نشست ،میزگردی چالشی با حضور آقای دکتر عباس
بهرام ،دکتر علیرضا الهی ،دکتر محمدرضا برومند و دکتر رضا
محمدکاظمی بود .در این نشست ،نقاط ضعف و موانع پیش رو
با نگاهی دقیق تر مورد بحث قرار گرفت که نتایج این بخش را
می توان در چند عنوان زیر خالصه کرد:
 .1حرکت دانشگاه ها به سمت دانشگاه های کارآفرین و نسل سوم
 .2ایجاد مراکز حمایتی برای دانشجویان علوم ورزشی با هدف مهیا
کردن آنها جهت ورود به بازار کار
 .3ایجاد اصالحات ساختاری در سیستم آموزشی و برنامه های درسی
به سمت ایجاد هرچه بیشتر جو کارآفرینی در فضاهای آموزشی کشور
و تخصصی کردن دانشجویان در راستای برآورده سازی نیازهای جامعه.
 .4همت ویژه ی استادان فعال در حوزه ی ورزش در جهت توانمند
کردن خود در تربیت افراد کارآفرین
 .5شناسایی و ارائه ی فرصت های شغلی در قالب یک بسته ی کامل
 .6حرکت در جهت تغییر دانش و نگرش استادان ٬دانشجویان و عموم
جامعه نسبت به ورزش.
در بخش پایانی و در نوبت بعدازظهر ٬کارگاهی با عنوان اکوسیستم
کارآفرینی در ورزش توسط جناب آقای دکتر رضا محمدکاظمی مدیر
گروه کسب و کار دانشگاه تهران تشکیل شد که در آن ،ایشان مبانی
نظری بحث کارآفرینی و کسب و کار در ورزش را مطرح نموده و به
ذکر اولویت ها برای بروز کارآفرینی ورزشی پرداخت.
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کسب مقام سوم تیم تنیس روی میز
کارکنان در جشنواره دانشگاه های
منطقه یک کشور

دراین مسابقات که به مدت دوروز در تاریخ 19و 20بهمن ماه به
میزبانی دانشگاه تربیت مدرس با حضور  8تیم و  36ورزشکار برگزار
گردید تیم دانشگاه خوارزمی پس از دانشگاه علم وصنعت و امیرکبیر
موفق به کسب مقام سوم مشترک با تیم شهید بهشتی گردید.
اسامی شرکت کنندگان در این رقابت ها :دکترعظیم ضیایی؛
دکترحسین محمدی؛ دکترحسن رضا زین آبادی؛ دکترمسعود
گرامی پور
سرپرست :آقای مهدی زارع نژاد.

اولین جشنواره مسابقات ورزشی
شنای کارکنان (مرد)
دانشگاه های منطقه یک کشور

اولین جشنواره مسابقات ورزشی شنای کارکنان (مرد) دانشگاه
های منطقه یک کشور در مورخ 10بهمن ماه با شرکت  ۷دانشگاه
( خوارزمی -صنعتی شریف -علم صنعت -علم و فرهنگ -شهید
رجایی -عالمه طباطبایی -الزهراء) و تعداد  ۴۰شناگر در سه رده سنی
در استخر دانشگاه خوارزمی (کرج) برگزار گردید.
نتایج این رقابت ها:
ماده ۵۰متر کرال سینه زیر  ۴۰سال
مقام اول:مسعود جوکار (خوارزمی)
مقام دوم :آرش امینی (صنعتی شریف)
مقام سوم:علی اکبر کریمی(علم وصنعت)

۵۰متر کرال سینه زیر  ۵۰سال
مقام اول :رضا حبیبی( خوارزمی)
مقام دوم:علی صادقی( صنعتی شریف)
مقام سوم:فریبرز حکاک(علم و فرهنگ)
 ۵۰متر کرال سینه باالی  ۵۰سال
مقام اول:عین الدین صادق زاده(شهید رجایی)
مقام دوم :فریبرز ثقفی(صنعتی شریف)
ماده  ۵۰متر کرال پشت زیر  ۴۰سال
مقام اول سعید خادمیان( علم و صنعت)
مقام دوم:مهدی جهانبخشی(خوارزمی)
 ۵۰متر کرال پشت زیر  ۵۰سال
مقام اول :محسن بهمن یار( صنعتی شریف)
مقام دوم:فرهاد یوسفی(علم و صنعت)
مقام سوم:علی سرپرست(خوارزمی)
 ۵۰متر کرال پشت باالی  ۵۰سال
مقام اول :محمد ولی مدرسی(خوارزمی)
مقام دوم :محمد نظر زاده(شهید رجایی)
ماده  ۵۰متر قورباغه زیر  ۴۰سال
مقام اول :پژمان معتمدی(خوارزمی)
مقام دوم:فرشاد خزائی(صنعتی شریف)
مقام سوم:محمد حسین شاکری(علم و صنعت)
 ۵۰متر قورباغه زیر  ۵۰سال
مقام اول:محمد علی کوچک زاده(صنعتی شریف)
مقام دوم:مجید نوروزی(علم و صنعت)
مقام سوم:محمد حکمت(عالمه طباطبائی)
 ۵۰متر قورباغه باالی  ۵۰سال
مقام اول:مهرداد نوری خواجوی( شهید رجایی)
مقام دوم:مهدی بهزاد(صنعتی شریف)
ماده  ۴×۵۰متر آزاد
مقام اول :تیم دانشگاه خوارزمی
مقام دوم :تیم دانشگاه صنعتی شریف
مقام سوم :تیم دانشگاه شهید رجایی
مقام چهارم :تیم دانشگاه علم و صنعت
این رقابت ها را  ۱۵داور به سرپرستی آقای ابراهیم راشدی ( داور بین
المللی ) به انجام رساندند.
در مجموع امتیازات:
دانشگاه صنعتی شریف با کسب  ۱۴۸امتیاز( مقام اول)
دانشگاه علم و صنعت با کسب  ۱۴۳امتیاز (مقام دوم)
دانشگاه خوارزمی با کسب  ۱۳۹امتیاز (مقام سوم) را کسب کردند.
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کسب مقام سوم تیم والیبال کارکنان
دانشگاه (آقایان)

اولین جشنواره مسابقات ورزشی شنا
کارکنان (بانوان)
دانشگاه های منطقه یک کشور

این مسابقات با حضور  8تیم از دانشگاه های منطقه یک کشور و
بمدت  10روز در بهمن ماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار
وتیم دانشگاه خوارزمی موفق به کسب مقام سوم گردید .تیم های
دانشگاه شهید رجایی وتهران به ترتیب مقام اول و دوم را کسب
نمودند.
اسامی نفرات تیم:
 .1دکترعظیم ضیائی حلیمه جانی
.2دکترهادی بهزادی
.3سید رضا حسین پور
.4مجید وفائی
.5مجید سبزواری
.6هادی کلیدری
.7حسین اکبری
.8حسین نظری
.9شهرام طهماسبی
.10حمید بدرلو
.11علی اصغر خوئینی
.12اکبر صداقت
سرپرست
.13مرتضی محمدنیا
.14حبیب حسن قمی مربی
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مسابقات شنا کارکنان خانم دانشگاههای منطقه یک کشور روز شنبه
مورخ  9بهمن به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار ونتایج ذیل در
بخش تیمی و انفرادی کسب گردید.
در بخش تیمی:
مقام اول دانشگاه علم وصنعت
مقام دوم دانشگاه شهید رجایی
مقام سوم دانشگاه صنعتی شریف
در بخش انفرادی با رده بندی سنی دانشگاه خوارزمی موفق به
کسب مقام های ذیل گردید.
 .1اعظم احمدی مقام اول گروه سنی A
 .2رویا زاهدی مقام اول گروه سنی C
 .3مریم دژوان مقام دوم گروه سنی C
در بخش تیمی گروه سنی Cخانم ها مریم دژوان و رویا زاهدی
موفق به کسب مقام دوم گردیدند.
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مسابقات ورزشی کارکنان سلف سرویس دانشگاه
گرامیداشت دهة مبارک فجر

مدیریت تربیت بدنی با هدف ترویج ورزش وتشویق به فعالیت های ورزش همگانی اقدام به برگزاری مسابقات همگانی ویژه کارکنان خانم وآقا
سلف سرویس نمود .این مسابقات با همکاری مدیریت امور دانشجویی و پیمانکاری سلف سرویس در سه رشته طناب کشی ،پرتاب حلقه و دارت
برگزار گردید ونتایج ذیل کسب شد.
*************************************
تیم های برتر طناب کشی
تیم اول:
یدالله رفیعی
حسن رحیمی
اکرب زربانی
علی موسی زاده
نوح علی محمدی

تیم دوم:
اسامعیل جعفر وند
اصغر جعفروند
محمد عباسی
علی رسولی نژاد
پدرام دهقان
پرتاب حلقه آقایان:
نفر اول :حسن رحیمی
نفر دوم :غیاث کاملی
نفر سوم :علی موسی زاده

تیم سوم:
حسن محمد پور
رضا محمدی
حمید مرادی
روح الله فتحی
غیاث کاملی
پرتاب حلقه بانوان:
نفر اول :هام احمدی
نفر دوم :مریم چرخه
نفر سوم :شهین حبیبی

دارت بانوان:
دارت آقایان:
نفر اول :هام احمدی
نفر اول :علی موسی زاده
نفردوم :اسامعیل جعفر وند و حسن رحیمی نفر دوم:کربی میرزایی
نفر سوم :مهین حبیبی
نفر سوم:محمد نقی نریامنی
برگزار کنندگان و دواران :یعقوب محمدی – صنعان محمدی – پرویز امامی  -امین خالقی – مصطفی شریفی
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معرفی کتاب نجوم امروز ................................................................................

ترجمه آقای دکتر فرزان مؤمنی

به قلم مترجم کتاب:
نجوم ضمن آنکه کهن ترین دانش بشری است همواره دروازه های
فردا را نیز رو به انسان گشوده است .از روزگار قصه های اساطیر
آسمان و زمین گرفته تا دوران خردورزی یونانی ،و پس از آن در عصر
روشنگری و زایش دانش نوین ،و تا امروز که فضاپیماهای روبوتیک
سامانه ی خورشیدی را پشت سر گذاشته و در فضای میان ستاره ای
می تازند و تلسکوپ های سهمگین ،ژرفنای فضا را به پیش چشم
های ما آورده اند ،نجوم در هر حالی همواره تخیل آدمی را تا بسی
فراتر از امکانات در اختیارش به پیش رانده است.
کتاب  ،Astronomy Todayکه به نجوم امروز ترجمه شده ،به خوبی
از عهده ی ارائه ی تصویری روشن از دانش نجوم تا به امروز برآمده
است .در کتاب نجوم امروز دانش نجوم از آغاز تا به امروز همراه با
زیبایی های نفس گیرش با زبانی گیرا و رسا بیان می شود .این کتاب
از جمله معتبرترین کتاب ها در عرصه معرفی دانش نجوم است و
ویرایش های جدید و به روز شده آن در طول بیش از بیست سال
گذشته هر چند سال یک بار بیرون آمده است و از این رو ترجمه کتاب
از دید مترجم بسیار ضروری به نظر می رسید.
البته با توجه به حجم زیاد کتاب مناسب تر دیده شد تا ترجمه ی آن
در دو جلد آماده شود .کتاب حاضر ،که توسط انتشارات نص آماده و
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به بازار کتاب ارائه شده ،ترجمه دو ُجستا ِر نخست از چهار جستار کتاب
است که در آن به مبانی نجوم و اجرام سامانه خورشیدی ،همراه با
شرح دل انگیز ماموریت های فضایی به مقصد آنها ،پرداخته شده
است .دو جستار آخر کتاب هم ،که شامل مباحثی گسترده و فراگیر
پیرامون ستارگان و کهکشان ها و روند زایش و مرگ آنها و نیز معرفی
مدل های کیهانشناسی می شود ،قرار است تا نیمه های سال آینده در
قالب جلد دوم به عالقه مندان ارائه گردد.

معرفی کتاب مارک ............................................
مترجمان :دکتر یحیی قائدی ومعصومه رمضانی
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مارک داستان پسر  ۱۶ساله دبیرستانی است که در تیم بسکتبال
مدرسه بازی می کند .بیشتر اتفاقات داستان در مدرسه ای رخ می
دهد که مارک در آن تحصیل می کند .محور اصلی داستان را
ویرانگری در مدرسه تشکیل می دهد که عامل آن مارک به نظر
می رسد .کالس درس مطالعات اجتماعی قرار است محلی باشد که
قاضی پرونده مارک ،قاضی برتویا ،همراه با معلم آن ها خانم ویلیامز
و دانش آموزان در آن حضور می یابد تا طی گفتگوهای کالسی به
ادراکی از مسائل اجتماعی و دیدگاه نوجوانان نسبت به آن ها دست
یابد.
انتشارات دانشگاه خوارزمی منتشر کرد:
ترجمه داستان « مارک» از مجموعه داستان های برنامه فلسفه برای
کودکان ،ویژه پایه  ۱۱و ۱۲
نوشته متیو لیپمن

انتشار شماره دوازدهم و سیزدهم خبرنامه امید توسط مرکز مشاوره
و خدمات روانشناختی معاونت دانشجویی و فرهنگی
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ص

دکتر حسن مهدیان عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

استاد نمونه کشوری شد

در بیست و پنجمین آیین معرفی اعضای هیأت علمی نمونه کشور
که روز شنبه سی بهمن ماه  1395با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم
تحقیقات و فناوری در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران برگزار شد
آقای دکتر حسن مهدیان عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک به
عنوان یکی از  13عضو هیأت علمی نمونه کشور معرفی شد.
به گفته عبدالرضا باقری رئیس مرکز اعضای هیأت علمی و ممیز
وزارت علوم که در مراسم تقدیر از اعضای هیأت علمی نمونه
دانشگاهها حضور یافته بود ،دانشگاهها از بین افراد واجد شرایط
استادان را به دبیرخانه هیأت ممیز معرفی میکنند که در کمیتة هیأت
ممیز وزارت علوم که شامل معاون آموزشی ،معاون فرهنگی ،معاون
پژوهشی و سایر مسئوالن وزارت علوم است نسبت به برگزیده شدن
استادان تصمیم گیری میکنند.
آقای دکتر حسن مهدیان استاد پژوهشکده پالسما
استاد نمونه کشوری
تحصيالت:
دکتری :فیزیک پالسما -دانشگاه میزوری کلمبیا (آمریکا)
کارشناسی ارشد :فیزیک -دانشگاه میزوری کلمبیا (آمریکا)
کارشناسی :فیزیک -دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) -ایران
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زمينه های پژوهشی :
ليزر الکترون آزاد
برهمکنش ليزر پالسما
گداخت هسته ای
پرتو ذرات باردار
پالسمایفضایی
افتخارات:
برنده جایزه البرز (دانشجویان ليسانس)
شاگرد اول دوره ليسانس
استاد نمونه دانشگاه تربيت معلم تهران خوارزمی( برای  2دوره)
استاد نمونه مدعو دانشگاه تربيت مدرس
پژوهشگر نمونه دانشگاه تربيت معلم خوارزمی( برای  3دوره)
استاد نمونه کشوری سال 95
ارائه  84مقاله isi
ارائه  8طرح پژوهشی
تألیف کتاب:
 روشهای ریاضی در فيزیک -ترجمه آشنایی با فيزیک پالسما
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انتخاب سه دانشجوی نمونه کشوری از دانشجویان دانشگاه خوارزمی
در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه در سال 95
سه تن از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشجویان نمونه ی کشوری برگزیده
شدند.
آقایان:
علیرضا احمدیان دانشجوی دکتری مشاوره
مهرداد نوری کوپایی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
محمد بیطرفان دانشجوی دکتری تاریخ ایران پس از اسالم

آقای مهرداد نوری کوپائی
دانشجوی نمونه کشوری در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه در سال 95
دکتری تخصصی ( )Ph. Dرشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع دانشگاه
خوارزمی
گذراندن آزمون جامع دکتری با معدل کل18/86 :
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – گرایش تولید دانشگاه آزاد اسالمی
کارشناسی مهندسی صنایع  -گرایش تکنولوژی صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی
افتخارات:
 .1دانشجوی نمونه کشوری در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه در سال ( 95گروه فنی مهندسی -مقطع دکتری)
 .2چاپ  18مقاله  ISI، ISCو علمی -پژوهشی در ژورنال های معتبر بین المللی
 .3ارائه و چاپ  15مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
 .4مؤلف  7عنوان کتاب تخصصی و رفرنس دانشگاهی ( 5کتاب چاپ شده و  2کتاب در دست چاپ)
 .5مجری  3طرح پژوهشی
 .6داور بین المللی در  4ژورنال ISI
 .7کسب رتبه اول قبولی در مقطع دکتری تخصصی
 .8کسب رتبه دوم فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد
 .9کسب رتبه دوم فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی
 .10کسب مقام های متعدد در جشنواره ها و مسابقات دانشجویی
 .11دارای کمربند نارنجی سبک «شیتوریو شوکوکای یونیون» ،فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران
 .12دارای گواهینامه سبک بین المللی دابل فول کنتاکت ،فدراسیون ورزش های رزمی ،سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران
کتاب های چاپ شده:
 .1کتاب «آشنایی با سیستمهای ارابه فرود هواپیما»،امیر حری ،مهرداد نوری کوپائی
 .2کتاب «سیستم مدیریت کیفیت هوایی»،امیر حری ،مهرداد نوری کوپائی ،فرهاد زیوری خرسند
 .3کتاب «مواد و سخت افزار هواپیما»امیر حری ،مهرداد نوری کوپائی ،علیرضا نوروزی
 .4کتاب «مدیریت زنجیره تامین ،توزیع و فروش»،مهرداد نوری کوپائی ،امیر حری ،مصطفی قدم خیر
 .5کتاب «سیستم های هواپیماهای موتور توربینی»،امیر حری ،مهرداد نوری کوپائی ،مهدیه رجبی
 .6کتاب «کاربرد هوش تجاری در صنعت هوایی»،مهرداد نوری کوپائی ،امیر حری ،سید علی علوی کیا در دست چاپ.
 .7کتاب «کاربرد سوخت زیستی در صنعت هوایی»،امیر حری ،مهدی توسلی ،مهرداد نوری کوپائی در دست چاپ.
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آقای محمد بیطرفان

آقای محمد بیطرفان دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه خوارزمی دانشجوی نمونه کشوری در بیست و پنجمین جشنواره
دانشجوی نمونه در سال 95
تحصیالت :
دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه خوارزمی
کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه بین المللی قزوین
کارشناسی رشته تاریخ محض دانشگاه بین المللی قزوین
افتخارات:
دانشجوی نمونه کشوری1395
دانشجوی نمونه دانشگاه خوارزمی تهران1395
دانشجوی نمونه دانشگاه خوارزمی تهران1394
شاگرد اول دوره دکتری دانشگاه خوارزمی
عضو بنیاد نخبگان (منتخب جوایز تحصیلی)تهران1394
استفاده از تسهیالت جایگزین خدمت بنیاد نخبگان تهران 1393
 ارائه بیش از  20مقاله در مجالت معتبر علمی و همایش های ملی و بین المللی مشارکت در پروژه های تحقیقاتی با سازمان زیباسازی شهر کرج ،دانشنامه جغرافیای تاریخی و مرکز اسناد قوه قضائیه اجرا و برپائی جشنواره جایزه تهران دوم و سوم ( 1394و  )1395با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران ،سازمان زیباسازی شهرتهران و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران
 همکاری با نهادهای خارج از دانشگاه نظیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی عضویت در هیئت تحریریه نشریه تهران اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران عضویت در موسسه تهران پژوهی و استفاده از فرصت تحقیقاتی خارج از کشورتألیف کتاب :مدیریت شهری نوین در ایران  -انتشارات نشر تاریخ ایران

یادداشت تفاهم همکاری علمی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه نورنبرگ

جلسۀ بحث و گفتگو و امضای تفاهم نامه بین دانشگاه خوارزمی
و دانشگاه نورنبرگ آلمان با حضور دکتر محمدعلی سبحان اللهی
رئیس دانشگاه ،دکتر جعفر کیوانی معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی ،دکتر کریمی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی
دکتر نوری مدیر تحصیالت تکمیلی ،دکتر طهایی کارشناس ارشد
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی و پرفسور فیفکا
رئیس دانشکده ی مدیریت اقتصاد نورنبرگ آلمان و هیأت همراه روز
یکشنبه  17بهمن در دفتر ریاست برگزار شد.
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ابتدا معرفی اجمالی از هر دو دانشگاه (خوارزمی و نورنبرگ آلمان)
صورت گرفت و سپس طرفین عالقه مندی خود را درخصوص
زمینه های مشترک همکاری علمی و پژوهشی مطرح نمودند .اجرای
دوره ی مشترک ارشد دانشگاههای خوارزمی و نورنبرگ آلمان ،تبادل
استاد و دانشجو ،اجرای پروژه های مشترک علمی پژوهشی و تعیین
اعضای کمیتۀ مشترک اجرایی ،از موارد مطرح شده در این جلسه
بود .در پایان ،تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه خوارزمی و دانشگاه
نورنبرگ آلمان امضا شد.
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برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی اعضای هیأت علمی دانشگاه
اردوی فرهنگی زیارتی باحضور بیش از  ۵۰تن از اعضای هیأت علمی
دانشگاه خوارزمی به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
خوارزمی و همکاری بسیج استادان دانشگاه روز پنج شنبه  ۳۰دی ماه برگزار
گردید :از جمله برنامه های این اردو:
زیارت حرم حضرت معصومه(س)
دیدار با آیت اهلل مکارم شیرازی
بازدید از کتابخانه ی مرحوم آیت اهلل مرعشی
بازدید از منزل حضرت امام خمینی (ره)
بازدید از موسسه ی نرم افزاری نور
و...

برگزاری ششمین دوره ی دانش افزایی و معرفت افزایی

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی با همکاری دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ششمین روره ی دانش افزایی و معرفت
افزایی را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه (  5الی  7بهمن
ماه) برگزار نمود.
برنامه روز سه شنبه:
 )1آموزش مبتنی بر دیالوگ در دانشگاه،

برنامه روز چهارشنبه:
 )1آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی،
 )2کاربرد مدیریت هیجان در آموزش و زندگی روزمره استادان،
برنامه روز پنج شنبه:
)1دوره معرفتی نهاد،
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انتصابات
آقای دکتر افشین متقی
آقای دکتر غالمرضا نوری
آقای دکتر مهدی عباسی سرمدی
آقای دکتر علی معصومی
آقای دکتر غفور خوئینی
آقای دکتر داریوش علیمحمدی
آقای دکتر حسین مصدق
آقای دکتر سید حسین سراج زاده
آقای دکتر بهزاد مهرابی
آقای دکتر عباس شکروی
خانم دکتر الهام اسدی مهماندوستی
آقای دکتر علی عباسی
خانم دکتر فریده محمد علی پور
آقای دکتر حمید رجبی
آقای دکتر محمد دلنواز
آقای دکتر کامران احمدگلی
آقای دکتر حامد صدقی
آقای دکتر کمال حاجی شریفی
آقای دکتر علی حسن بیگی
اقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی
آقای دکتر حسن مهدیان
آقای دکتر محمود سادات کیایی
آقای دکتر محمد کاظم رفوئی
آاقای دکتر محمد نبیونی
آقای دکتر محمد فرهادی
آقای دکتر بیژن عبداللهی
آقای دکتر بهرام تقی پور
آقای دکتر محمد نبیونی
آقای دکتر مراد کاویانی راد
آقای دکتر کاظم رفوئی
آقای دکتر بهادر باقری
آقای دکتر محمد حسین مشهدی زاده
آقای دکتر محمد نقی فراهانی
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مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه
مدیر ادارة تحصیالت تکمیلی دانشگاه
رئیس دانشکدة حقوق وعلوم سیاسی
رئیس دانشکدة فنی و مهندسی
رئیس پژوهشکدة فلسفه و حقوق تطبیقی
رئیس کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
مدیر گروه زمین شناسی
مدیر گروه جامعه شناسی پردیس بین الملل
مدیر گروه پژوهشی ژئوشیمی نفت و گاز
مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
مدیر گروه پژوهشی زمین شناسی و اکتشاف
مدیر گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی پردیس بین الملل
مدیر گروه روابط بین الملل پردیس بین الملل
مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی پردیس بین الملل
معاون مدیریت خدمات آموزشی
سرپرست معاونت آموزشی و اداری مالی دانشکدة ادبیات و زبانها
نمایندة ریاست در کمیتة ترفیعات دانشگاه
عضو شورای عمومی گروه پالسما پزشکی دانشگاه
عضو شورای عمومی گروه پالسما پزشکی دانشگاه
عضو شورای عمومی گروه پالسما پزشکی دانشگاه
عضو شورای عمومی گروه پالسما پزشکی دانشگاه
عضو نیمه وقت شورای عمومی گروه پالسما پزشکی دانشگاه
عضو نیمه وقت شورای عمومی گروه پالسما پزشکی دانشگاه
عضو نیمه وقت شورای عمومی گروه پالسما پزشکی دانشگاه
عضو نیمه وقت شورای عمومی گروه پالسما پزشکی دانشگاه
عضو شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
عضو شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
عضو شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
عضو شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
بازرس شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
مسئول تدوین تاریخ شفاهی دانشگاه
نمایندة تام االختیار ریاست در گروه کرسی های آزاد اندیشی
دبیر گروه کرسی های آزاد اندیشی
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عضو گروه کرسی های آزاد اندیشی
آقای دکتر سید حسین سراج زاده
عضو گروه کرسی های آزاد اندیشی
آقای دکتر عباس بهرام
عضو گروه کرسی های آزاد اندیشی
آقای دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم
عضو گروه کرسی های آزاد اندیشی
آقای دکتر صادق موسوی
حجت االسالم والمسلمین حاج آقا ابراهیم زاده عضو گروه کرسی های آزاد اندیشی

تقدیر و تشکر
آقای دکتر ناصر قلی سارلی
آقای دکتر افشین متقی
خانم دکتر الهام اسدی مهماندوستی
آقای دکتر مهدی عباسی سرمدی
آقای دکتر غفور خوئینی
آقای دکتر جمشید شنبه زاده
آقای دکتر یزدان منصوری
آقای دکتر جمشید شنبه زاده
آقای دکتر اسماعیل بابلیان
آقای دکتر طاهر قاسمی هنری
آقای دکتر میر محسن پدرام
آقای دکتر جعفر جهان پناه

در دوران تصدی مدیریت امور اداری
در دوران تصدی مدیریت تحصیالت تکمیلی
در دوران تصدی مدیریت گروه زمین شناسی
در دوران تصدی سرپرستی گروه آموزشی حقوق بین الملل
در دوران تصدی ریاست دانشکدة حقوق و علوم سیاسی
در دروان تصدی ریاست دانشکدة فنی و مهندسی
در دوران تصدی ریاست کتابخانة مرکزی
در دوران تصدی کمیتة ارتقای دانشگاه و کمیته نظام فیزیکی
در دوران عضویت شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
در دوران عضویت شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
در دوران عضویت شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
در دوران عضویت شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه

ابقاء
آقای دکتر بهلول علیجانی
آقای دکتر رسول رسولی پور
آقای دکتر عباس بهرام
آقای دکتر ناصرقلی سارلی
آقای دکتر عطاء شاکری

مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
عضویت شورای فرهنگی دانشگاه
عضو شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
عضو شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
عضو شورای مرکزی انجمن اعضای هیأت علمی دانشگاه
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دیدار رئیس دانشگاه با رئیس سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری کشور

با هماهنگی و پیگیری آقای دکتر مجتبی جاودان ،استاد دانشکده
ی علوم جغرافیایی و مدیر دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت گردشگری
نشست و گفتگوی آقایان دکتر سبحان اللهی رئیس محترم دانشگاه
دکتر قنواتی رئیس محترم دانشکده ی علوم جغرافیایی و آقای دکتر
مجتبی جاودان مدیر دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت گردشگری ،با
حضور در دفتر کار سرکار خانم دکتر احمدی پور ،در روز دوشنبه 11
بهمن برگزار شد.
در این جلسه ،ضمن طرح مسائل کلی و دغدغه های جدی در زمینه
ی صنعت گردشگری کشور ،برنامه ی پیشنهادی دانشگاه خوارزمی
برای طرح حوزه های همکاری و اقدام مشترک با سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری کشور ارائه و مقرر شد که با ارجاع برنامه
ی پیشنهادی دانشگاه خوارزمی به معاونت های سازمان میراث
زمینه برای همکاری در خصوص تأسیس دانشکده ی گردشگری

برگزاری نشست های تخصصی موضوعی و همایش های علمی و
همچنین فعالیت های پژوهشی ارزیابی شود .خانم دکتر احمدی پور
دانش آموخته ی دوره ی کارشناسی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
است.
در طی این نشست ،خانم دکتر احمدی پور ریاست سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور آقای دکتر مجتبی جاودان
را به عنوان عضو شورای عالی سیاستگذاری سازمان میراث پیشنهاد
دادند و ریاست دانشگاه با استقبال از این موضوع ،با اتکا به توانمندی
تمام همکاران دانشگاه خوارزمی ،همکاری و حمایت همه جانبه ی
دانشگاه برای تسریع و تسهیل در سیاست کلی رشد و توسعه ی صنعت
گردشگری را اعالم نمود.

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت برگزار شد
دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت نکوداشت دکتر خسرو
باقری با حضور دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ریاست ،معانان و مدیران دانشگاه
محقيقان و صاحب نظران در حوزه هاي علم و فلسفه ،فلسفه علم و
معرفت شناسي سه شنبه  26بهمن در تاالر هفده شهریور دانشگاه
خوارزمی برگزار شد.
ابتدا دکتر محمدنقی فراهانی دبیر علمی همایش با خیرمقدم به جمع
حاضرگزارشی از روند فعالیت های چند ماه گذشته همایش به شرح
ذیل ارائه نمود:
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«پس از بررسي پروفايل هاي محققان و صاحب نظران در حوزه
هاي علم و فلسفه ،فلسفه علم و معرفت شناسي و حوزههاي مختلف
استاد ارجمند و نظريه پرداز دكتر خسرو باقري را به عنوان چهره دوم
همايش جامعه و تعليم و تربيت برگزيدهشد.
كميتة علمي همايش با حضور دکتر باقری به دسته بندي آثار و
نظريه هاي ارايه شده در مجامع علمي بخصوص در كرسي هاي
نظريه پردازي ،نقد و بررسي شوراي انقالب فرهنگي پرداخت ودر
نهايت آنها را در پنج مقوله دسته بندي كرد:
 -1نظريه علم ديني -2 ،فلسفه روان شناسي -3 ،فلسفه تعليم
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و تربيت در جمهوري اسالمي ايران -4،فلسفه براي كودكان
 -5فلسفه تعليم و تربيت
دکتر خسرو باقری استاد دانشگاه تهران با اشاره به حرکت
شتابان دانش در دنیا و وارد کردن اندیشه ها از راه ترجمه برای
جبران عقب ماندگی از یک سو ،گسترش بسیار وسیع دانشگاه
در دهه های اخیر و رشد افقی بسیار عظیم آن از سوی دیگر
عوارض سطحی و صوری شدنِ پژوهشها را دربر داشته است.
برای جبران عقب ماندگی و پوچ ناشی از گسترده شدن الزم
است دو گام مهم برداشته شود .گام اول :به روز رسانی اندیشه ها
با شرکت در همایش های بین المللی ،ترجمه .گام دوم :عالوه
بر شناسایی نظریه های جدید ،به لحاظ تئوریک گام برداریم و
با تکیه بر سرمایه فرهنگ و سابقه غنی علمی ،نظریه و ایده
ابداع کنیم .که با  3مانع مواجه هستیم.1 :تفکری است که در
دانشگاهها ست (علم علم است و عینیت دارد چه نیازی به زمینه
فرهنگی دارد؟ )  .2فهم نااستوار از دین و فهم ناقص از علم
است.3 .بحث علم و دین یک پروژه سیاسی – اجتماعی نیست

بلکه یک عنصر فرهنگی در نظر گرفته شود .دانست.
دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم به
جمع حاضر و تبریک به دکتر خسرو باقری اظهار داشت :دانشگاه
خوارزمی اصو ًال فعالیتش با تعلیم و تربیت شروع شد و بحث تعلیم
و تربیت بحث مهمی است زيرا با انسان سر و کار دارد و انسان
سرمایه جامعه و عامل توسعه یافتگی هر جامعه است و جامعه ای
که انسان توسعه یافته داشته باشد جامعه توسعه یافته است و این
توسعه یافتگی براساس تعلیم و تربیت است.
رئیس دانشگاه با اشاره به اولین همایش جامعه و تعلیم و تربیت
که دو سال پیش با نقد نظر و اندیشه های مرحوم استاد علی
شریعتمداری در دانشگاه خوارزمی برگزار شده بود افزود :ما امروز
شاهد بزرگداشت یکی دیگر از استادان برجسته این رشته دکتر
خسرو باقری هستیم از ویژگی های استاد باقری این است که
توانسته موضوع تعلیم و تربیت را با روش جدید و نیاز روز بررسی
کرده و در تئوری های خود و تربیت دانشجو که دو وظیفه و رسالت
اصلی هر موسسه علمی است پیاده کند.
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دکتر سید ضیاء هاشمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری از برگزاری این همایش تقدیر و تشکر
کرد و گفت :باعث خرسندی است که در دانشگاه خوارزمی و در
بین پیشگامان تعلیم و تربیت حضور دارم .وقتی آثار بزرگان نقد
می شود ،گویی منظری جدید و ابزاری برای نگاه مجدد برای آثار او
در اختیار خود شخص قرار می گیرد و این اقدام شایسته و سنت حسنه
ای است که در دانشگاه خوارزمی صورت گرفته است و امیدواریم
تداوم پیدا کند .موضوع این همایش مختص به یک علم نیست و
حوزه های علوم تربیتی ،جامعه شناسی و فلسفه را در بر می گیرد .اگر
قرار باشد نقد آثار یک دانشمند صورت گیرد ،ناقدان باید ویژگی هایی
داشته باشند هم از حیث محتوایی و هم از حیث روشی و این کار را
سخت می کند .ناقد منصف عالم ،یعنی کسی که هم علم به محتوای
یک اثر دارد و هم با روش نقد آشناست و انصاف و روش علمی
دارد .اخالق حرفه ای را در آثار باید رعایت کند و این نقد و نقادی به
توسعه ی جریان علم کمک می کند و ما به گفتگوهای انتقادانه و ترویج
نقد سازنده در جامعه نیاز داریم ،هنوز نقد به عنوان یک جریان علمی
و فکری در جامعة ما جا نیفتاده است و تا جایی که نقد را به معنای
انتقاد و انتقاد را به معنای اعتراض می دانیم .این کار دشواری نیست
ولی بعید است که اعتراض معادل خوبی برای انتقاد باشد .نقادی به
معنای سنجش دقیق ابعاد مثبت و منفی یک پدیده است و نقادی
مستلزم داشتن علم،دانش،انصاف و دغدغ ه مندی است.

همکاری دانشگاه های خوارزمی
و ماالردالن سوئد
با توجه به سیاست جدید دانشگاه در گسترش ارتباطات بین المللی
و برگزاری دوره های مشترک تحصیالت تکمیلی ،با پیگیری دفتر
بین الملل دانشگاه مقرر شد یک دوره ی مشترک دکتری با دانشگاه
ماالردالن سوئد با همکاری دانشکده ی فنی مهندسی ،گروه
مهندسی صنایع برگزار شود.
بدین منظور در روز سه شنبه  ۱۹بهمن جلسه ای آنالین با حضور
آقای دکتر کریمی مدیر دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه
آقای دکتر میرزازاده معاون پژوهشی دانشکده ی فنی مهندسی ،آقای
دکتر طهایی پژوهشگر دفتر همکاری های علمی بین المللی در دفتر
بین الملل دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد ابتدا یادداشت تفاهم همکاری های مشترک
بین دو دانشگاه امضاء و سپس مراحل انجام شروع دکتری مشترک
آغاز گردد .ضمن ًا آقای دکتر میرزازاده از طرف دانشگاه خوارزمی به
عنوان پیگیری کننده ی این قرارداد معرفی شد.
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جذب دانشجویان منع شده از تحصیل
در آمریکا در دانشگاه خوارزمی
در واکنش به تصمیم خصمانه ی دولت آمریکا مبنی بر ممنوعیت
ورود اتباع هفت کشور اسالمی ،دانشگاه خوارزمی آمادگی خود را
برای پذیرش دانشجویان منع شده از ادامه ی تحصیل در کشور
آمریکا ،اعالم می دارد.
دانشگاه خوارزمی ضمن ابراز تأسف از سیاست غیرعلمی دولت آمریکا
در خصوص ممنوعیت ورود ایرانیان و شش کشور اسالمی به خاک
آن کشور ،در نظر دارد از میان پذیرفته شدگان  ۱۰۰دانشگاه برتر
آمریکا در سال  ،۲۰۱۷در مقاطع تحصیالت تکمیلی پذیرش نماید.
متقاضیان تا پایان اسفند فرصت دارند مدارک مربوط از جمله اصل
پذیرش و ریزنمرات را به دفتر همکاری های علمی و بین الملل
دانشگاه به نشانی :تهران ،خیابان شهید مفتح ،شماره ( ۴۳شماره
تماس )88825818 :ارسال نمایند.

تسلیت

آقای دکتر حیدر صادقی
عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
*********************
آقای دکتر محمد نبیونی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم زیستی
*********************
خانم دکترحکیمه دبیران
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و زبان ها
*********************
آقای رضا زند
همکار آموزش
*********************
آقای سعید نصراله زاده
امور خوابگاه
*********************
خانم معروفخانی
همکار مدیریت امور عمومی
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ارتقای رتبه ی علمی استادان دانشگاه

دکتر مهدی زمانیان دانشکدة فنی و مهندسی
ارتقاء به دانشیاری

دکتر غالمرضا زباندان دانشکدة ریاضی
ارتقاء به دانشیاری

دکتر رویا امجدی فرد دانشکدة فنی و مهندسی
ارتقاء به دانشیاری

دکتر عظیم ضیائی حلیمه جانی دانشکدة شیمی
ارتقاء به دانشیاری

دکتر خسرو منطقی دانشکدة علوم مالی
ارتقاء به دانشیاری

دکتر غالمعلی فالح دانشکدة ادبیات و زبان ها
ارتقاء به استادی

دکتر جعفر جهان پناه دانشکدة فیزیک
ارتقاء به استادی
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«عفونتاضطرابی»

چند وقتی بود که اسهال داشتم ،شکمم هم نفخ می کرد .دو بار به
مراکز تخصصی و فوق تخصصی گوارش مراجعه کردم ،هربار بین
یک تا دو نوع چرک خشک کن ،به من دادند .با اینکه سعی کردم
طبق دستور و به موقع ،مصرف کنم ،نه تنها مشکلم حل نشد ،بلکه
نفخ شکم و بی اشتهایی ام هم بیشتر شد .به سفارش یکی از دوستان
سراغ پزشک سوم که او هم تخصص داخلی داشت ،رفتم .خنده ام
گرفته بود .برای یک مشکل گوارشی که با اسهال خود را نشان
داده بود ،برای بار سوم داشتم به دکتر مراجعه می کردم .عالوه بر
هزینه ی زیاد ،مقدار زیادی دارو هم خورده بودم و نتیجه ای نگرفته
بودم.
مطب دکتری که به من معرفی شده بود برخالف دو مطب قبلی
خیلی خلوت بود .ماجرا را برای دکتر تعریف کردم و داروهایی هم
که خورده بودم ،نام بردم .ایشان لبخندی بر لب آورد که همزمان هم
خنده دار بود ،هم ناراحت کننده بود.
با تعجب پرسیدم :ببخشید دکتر حرف بدی زدم؟ پاسخ داد :نه ،به
هیچ وجه .حرف بدی نزده اید؛ اما هربار کلمه ی چرک خشک کن
میشنوم ،متوجه تفاوت فرهنگ ما فارسی زبان ها با انگلیسی زبان
ها می شوم .انگلیسی زبان ها این دارو را آنتی بیوتیک نهاده اند که
ترجمه ی کلمه به کلمه ی آن به فارسی می شود:
آنتی=ضد بیوتیک= زندگی
و به فارسی روان ما می شود :کشنده خودت می توانی تصور کنی
که کلمه ی کشنده چقدر می تواند بار روانی منفی داشته باشد و بیمار
انگلیسی زبان ،با ترس و لرز ،آن را مصرف می کند .آنها به این دلیل
نام آن را به زبان ما کشنده ،یا مرگ آور نهاده اند که مصرف بی رویه
ی آنتی بیوتیک ،عوارض فردی و به ویژه اجتماعی بسیار زیادی دارد.
اما در فرهنگ ما ،آن را به «چرک خشک کن» ترجمه کرده اند ،و
عالوه بر اینکه این ترجمه موجب شده است به معنی آنتی بیوتیک
فکر نکنیم ،این عبارت بیجا و نادرست چرک خشک کن به حدی
به لحاظ تأثیر روانی ،مثبت است که ما نه تنها با تجویز پزشک ،که با
مراجعه ی مستقیم به داروخانه آن را می گیریم و مصرف می کنیم.
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از این بگذریم .ما برخالف تصورمان ،مشکالت فرهنگی فراوان داریم
و متأسفانه در اوضاع کنونی ،کسی در پی رفع آن نیست ،اما یک
سوال اساسی دارم.
گفتم :وای! من تا کنون به معنی آنتی بیوتیک فکر نکرده بودم و
همیشه به معادل فارسی آن ،یعنی چرک خشک کن فکر می کردم
و بر اساس تجویز پزشک ،با طیب خاطر آن را مصرف می کردم
ممنونم دکتر از راهنمایی شما .سوالتان چه بود؟ ایشان پرسید :در
طول شب ،چند بار اسهال ،تو را بیدار می کند و به توالت می فرستد؟
جواب دادم :در طول شب مشکلی ندارم و راحت می خوابم و اصال
بیدار نمی شوم .دکتر گفت :با همین یک سوال ساده ،به راحتی
می توان پی برد ،که به احتمال زیاد ،اسهال شما عفونی نیست .باید
به دنبال علت های دیگر گشت.
پرسیدم ،بیدار شدن من در شب ،چه ربطی به عفونی بودن یا نبودن
اسهالم دارد؟ جواب داد :عفونی نمی تواند باشد ،مگر اینکه باور داشته
باشیم ،میکروب هایی که به روده ی تو حمله کرده اند ،به حدی
مهربان و هوشیار هستند که با خوابیدن تو آن ها هم می خوابند و با
تو بیدار می شوند و فعالیت خود را آغاز می کنند.
پاسخ دادم :در عین اینکه این مثال زیبای شما و تصور آن ،خنده دار
است ،کامال متوجه منظور شما شدم .چرا پزشکان قبلی که من به
آنها مراجعه کرده ام ،این را از من نپرسیده اند؟ او جواب داد :ببخشید.
من وکیل همکارانم نیستم .هر ارگان یا عضو بدن به دو صورت دچار
مشکل می شوند:
 -۱اختالل ساختاری (ارگانیک) Organic

یعنی هر عضو یا ارگان بدن ،به دالیل مختلف دچار مشکل می شود
و باید ضمن رسیدگی به آن ،مشکل را برطرف کرد.
بیماریهاییچون :نارسایی قلبی ،سنگ کلیه ،دیسک کمر ،شکستگی
استخوان ،آب مروارید چشم و...
در اینگونه بیماری ها ،مشکل در داخل خود ارگان است که علت بروز
آن در بیشتر موارد ،به دلیل رفتار اشتباه و یا استفاده ی غلط از آن
عضو از بدن مان اتفاق می افتد که درمان آن هم ،بعد از تشخیص
ابتدا با اصالح رفتار غلط با بدن خودمان باید باشد و آنگاه اگر نیاز به
دارو بود ،باید مصرف کرد.
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 -۲اختالل عملکردی ( فانکشنانل) Functional

بدون اینکه یک ارگان ،مشکل اساسی پیدا کرده باشد ،به دلیل
اختالل کلی در بدن ،عملکرد آن ارگان ،به همراه بعضی ارگان های
دیگر به طور موقت مختل می شود که گاه این اختالل ،در یک ارگان
نمود بیشتری پیدا می کند .برای مثال :در زمان استرس زیاد ،به دلیل
ترشح هورمون استرس زای آدرنالین ،بیشتر ارگان ها به طور موقت
دچار مشکل می شوند ،از قبیل :قلب :به صورت تپش قلب ،اندام ها:
به صورت لرزش دست ،اعصاب :کاهش آستانه ی تحمل ،مغزی:
اختالل در خوابیدن و کاهش تمرکز و حافظه ،گوارش :به صورت
تهوع ،اسهال؛ اسهال و یبوست متناوب ،نفخ شکم و درد شکم ،ریوی:
به صورت تنگی نفس .دم یا فرو دادن هوا به داخل ریه ،مشکل
می شود ولی بازدم راحت است.
به عبارت دیگر ،هیچکدام از ارگان های یادشده اختالل ذاتی ندارند
بلکه به دلیل ترشح هورمون آدرنالین ،در عملکرد آنها اختالل ایجاد
شده است.
بیشتر عالئم فوق را می توان به نوعی توجیه و در نتیجه عالئم آن
را تحمل کرد و یا ممکن است زیاد آزاردهنده نباشند ،به جز اختالل
گوارشی که فرد با احساس ناراحتی در سیستم گوارش ،به مراکز
درمانی مراجعه می کند و از این عالئم شکایت می کند.
متاسفانه در بعضی مواقع پزشک به دلیل پیگیری نکردن همه
جانبه ی مشکل ،آن را مشکلی ساختاری یا ارگانیک تشخیص
می دهد و دارو ،تجویز می کند .بدتر از آن این است که داروهای
تجویزی در کوتاه مدت جواب می دهند.
اما در صورتی که استرس پایان نیافته باشد ،بعد از قطع دارو ،دوباره
مشکل خود را نشان خواهد داد.
همانطور که گفته شد بیشتر عالئم ،اختالل ارگانیک و عملکردی ،در
سیستم گوارشی ،شبیه هم است.
آنچه موجب تفاوت عملی این دو می شود ،عبارتند از:

آگاهی شخص از علت مشکل ایجاد شده ،کمک مهمی به درمان
می کند ،بدون اینکه حتی دارویی تجویز شود .در اینگونه موارد ،درمان
سه رکن اساسی دارد:
 -۱با کمک به شخص و آموزش رفتار درمانی و مشاوره ،و در کنار
آن ،با مصرف اندکی دارو ،سعی در تسکین استرس شود.
 -۲مواد غذایی محرک معده و سیستم گوارش ،در کوتاه مدت از قبیل
میوه ،سبزیجات و ساالد که موجب تحریک و تشدید حرکات روده و
در نتیجه ی آن افزایش اسهال می شوند ،مصرف نشود.
 -۳تا زمان بهبود اسهال ،با مصرف مایعات و نمک به میزان کافی به
بدن در کنترل سالمت و عملکرد آن کمک کرد.
اینجا بود که متوجه شدم یک سوال به ظاهر ساده ،چقدر می تواند در
تشخیص و درمان ،نقش اساسی داشته باشد و روند درمان را از این
رو به آن رو کند .جالب بود ،دکتر برایم داروی ضد اسهال ننوشت.
همین که من را بین وجود استرس و اختالل گوارشی موجود آگاه
کرد ،مشکلم بدون دارو و انجام آزمایش برطرف شد.
علیرضا داودی
پزشک دانشگاه خوارزمی و مسوول مرکز بهداشت (تهران)

* وجود اضطراب و استرس در روزهای اخیر ،بیشتر از گذشته؛
* تسکین بیشتر عالئم در زمان خواب ،حتی بدون مصرف
دارو.

در اینگونه موارد ،درمان اساسی ،کمک به بیمار و آگاه کردن او از
علت اختالل گوارشی و نیز کمک به تسکین و کاهش استرس است.
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