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آبامناه پرماجرا

رسمقاله 

حسنت به اتفاق مالحت، جهان گرفت                        آری به اتفاق، جهان می توان گرفت

آبانماه 1395 یکی از پرماجراترین روزهای تقویم دانشگاه خوارزمی را رقم زد. شایعه ی تفکیک دو بخش تهران و کرج دانشگاه و یا مرکزیت 

یافتن سایت کرج و کمرنگ شدن نقش تاریخی و علمی سازمان مرکزی یعنی بخش تهران دانشگاه، موجی از نگرانی و اعتراض استادان و 

دانشجویان را برانگیخت. استادان، کارکنان و دانشجویان در نامه های سرگشاده ای به رئیس محترم جمهور و وزیر محترم علوم، تحقیقات 

و فناوری، مخالفت شدید خود را با این موضوع اعالم کردند؛ رئیس دانشگاه در جلسه ای با اعضای محترم هیأت علمی گفتگو کرد و از 

صدمات جبران ناپذیر چنین ایده ای با آنان سخن گفت. اتحاد، یکدلی و یکصدایی دانشگاهیان در دفاع از کیان و یکپارچگی دانشگاه عزیز 

و عظیم خوارزمی، به بار نشست و دانشگاه خوارزمی، نخستین مؤسسه ی آموزش عالی کشور، دانشگاهی که اندک اندک، آماده ی برگزاری 

جشن یکصدمین سال تأسیس خود می شود، از خطر تفکیک و تضعیف، به سالمت عبور کرد.

این همدلی و همداستانی، پدیده ی مبارک و سرمایه ی گرانقدری است که پاسداشت و تقویت آن باید سرلوحه ی پندار و گفتار و کردار 

ما باشد. دانشگاه خوارزمی، از پیشینه ی تلخ تصمیم گیری های شتابزده و خارج از دانشگاه و در نتیجه جداشدن بخش هایی از خود آزرده 

دل است و برآن است که تصمیم گیری در باره ی سرشت و سرنوشت آن باید با نظر و مشورت خود دانشگاهیان و بهره گیری درست 

و شایسته از خرد جمعی صورت گیرد. پس شایسته است که قدر این با هم بودن را بدانیم و برای دانشگاهی که دارد مسیر ارتقا و رشد و 

بالندگی را می پیماید و از جای جای آن، شمیم دلنواز حرکت، سازندگی و پویایی به مشام می رسد، با تمام وجود مایه بگذاریم و توسعه و 

شکوفانی آن را وجهه ی همت خود کنیم.

 
بهادر باقری

مدیر حوزه ی ریاست و روابط عمومی
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دفاع یکصدای استادان از یکپارچگی دانشگاه خوارزمی

نشست مهم دیدار و پرسش و پاسخ اعضای محترم هیأت علمی 
آبان، ساعت 15تا 1۸ در سالن  نهم  دانشگاه، یکشنبه  رئیس  با 

1۷شهریور )تهران( برگزار شد.  
جمع زیادی از استادان به دلیل اهمیت مسائل جاری دانشگاه، در 

این نشست شرکت کردند.
 ابتدا رئیس دانشگاه، ضمن برشمردن برنامه ها و سیاست های کلی 
دانشگاه، براهمیت تاریخچۀ دانشگاه خوارزمی به عنوان نخستین 
موسسۀ آموزش عالی کشور و هویت تاریخی و همچنین ملی بودن 
آن تأکید کرد و افزود که دانشگاه به هیچ روی تفکیک دو سایت 

تهران و کرج را نمی پذیرد.
   هویت این دو بخش درهم گره خورده است و دانشگاه توسعۀ هر 

دو را دنبال می کند و با تمام قوا، یکپارچگی خود را حفظ و حراست 
خواهد کرد. 

 پس از ایشان، دکتر سارلی، دبیر انجمن اعضای هیئت علمی، 
از اعتراض استادان نسبت به این موضوع و تصمیم گیری دربارۀ 
کهن ترین دانشگاه ایران در خارج از دانشگاه سخن گفت و افزود 
که استادان در برابر این کار توهین آمیز خواهند ایستاد و از کیان 

دانشگاه دفاع خواهند کرد. 
سپس چند تن از استادان به اظهارنظر پرداختند و ضمن تشکر از 
هیأت  رئیسۀ دانشگاه که استادان را در جریان مسائل مهم قرار 
داده اند، همگی بر حفظ یکپارچگی و مرکزیت تهران تأکید کردند و 
حضور و حساسیت بیش ازپیش استادان، کارکنان و دانشجویان در 

این مقطع حساس را بسیار ضروری دانستند.



7

13
95

اه 
ن م

 آبا
می

وارز
ی خ

یما
ه س

شری
ن

در جلسه ایی که با حضور استادان دانشگاه در تاریخ  9 آبان ماه 
برگزار شد آقای دکتر سبحان اللهی در مورد زمزمه ها و شایعاتی که 
در زمینۀ تفکیک دو پردیس تهران و کرج و یا مرکزیت بخشیدن 
به پردیس کرج مطرح شده بود توضیحاتی ارائه دادند و یادآور شدند 
که این موضوع باعث نگرانی اکثر اعضای هیأت علمی، کارکنان و 

دانشجویان این دانشگاه شده است. 
دانشگاه خوارزمی، قدیمی ترین مؤسسۀ آموزش عالی کشور، دارای 
دو پردیس در تهران و کرج است. پردیس کرج در زمانی که این 
شهر جزو استان تهران بوده است، به عنوان فضایی برای توسعۀ 
دانشگاه در اختیار آن قرار گرفته و تاکنون، هیچ مصوبۀ قانونی 

مبنی بر استقرار دانشگاه در کرج وجود نداشته است.  
 مأموریت این دانشگاه از ابتدا در سطح ملی تعریف شده است، نه 
استانی؛ و خوشبختانه اینک با تعیین این دانشگاه به عنوان دانشگاه 
محور برای همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه های ایران با 
کشور اتریش، به سطح بین المللی ارتقا یافته و فروکاست سطح 
این دانشگاه به فعالیت های استانی، به هیچ وجه به صرفه و صالح 

دانشگاه و وزارت علوم نیست. 
  تاریخ یکصدسالۀ دانشگاه خوارزمی با تاریخ آموزش عالی کشور 
عجین و همراه است. در آستانۀ برگزاری یکصدمین سال تأسیس 
دانشگاه و آغاز فعالیت آموزش عالی هستیم و ضروری است که 
هویت و ارزش قدمت آن حفظ شود و شایسته و بدیهی است که 
ازهرگونه اقدامی که به این پیشینۀ ارزشمند و افتخارآمیز و پیوند 
دیرین و وثیق آن با تاریخ آموزش عالی کشور آسیب می رساند 

پرهیز شود.
  به راستی برماست که دیرین ترین نهاد آموزش عالی کشور را 
پاس بداریم و در توسعۀ آن بکوشیم؛ نه اینکه آن را تضعیف و 
کرج  و  تهران  پردیس های  دانشگاه،  مدیریت  کنیم.   تجزیه 
را یک مجموعه تلقی می کند و بر این باور است که هیچ کدام 
به تنهایی نمی توانند راه توسعه را درپیش بگیرند؛ بنابراین، برای 
هردو  مأموریت  دقیق  تعیین  پی  در  دانشگاه،  همه جانبۀ  توسعۀ 
پردیس است. برای فعالیت  های علمی که نیاز به فضای فیزیکی 
و تجهیزات بیشتری ازجمله آزمایشگاه است، در کرج برنامه ریزی 
ایم؛  راه اندازی کرده  را در کرج  نمونه مرکز رشد  برای  می شود؛ 
همچنین مقرر شده است که شهر سلولهای بنیادی را با مشارکت 
و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همزمان 
با یکصدمین سال تأسیس این دانشگاه در کرج تأسیس نماییم. 
جداکردن این دو سایت از یکدیگر،ضربۀ جبران ناپذیری به هردو 
بخش است؛ هویت گره خوردۀ آن دو به یکدیگر را خدشه دار می کند 
و با انفکاک و تقسیمی که ازنظر آماری در پیشینۀ علمی و پژوهشی 

فرازهایی از سخنان دکتر سبحان اللهی، در دیدار با استادان دانشگاه 

آنها صورت می گیرد، جایگاه و رتبۀ علمی آنها به طرز اسفباری، 
تنزل می یابد و تا سال های سال هیچ کدام نخواهند توانست به 
جایگاه کنونی خویش برسند و این لطمۀ تاریخی را جبران کنند.  

دانشگاه خوارزمی در سال های اخیر، ارتباط با صنعت و بخش های 
مختلف جامعه را جزو مهم ترین برنامه های خود قرار داده است. 
ارتباط با وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان های ملی تنها در تهران 
امکان پذیر است و در روزهایی که هیئت رئیسه در تهران حضور 
دارند، جلسات مهم و کارآمدی بین دانشگاه و این دستگاه ها تشکیل 
می شود و تفاهم نامه های ارزنده ای تاکنون امضا شده است؛ درحالی 
تعامالت  و  ارتباطات  در حد  در کرج،  ارتباطات  و  نشست ها  که 

محدود استانی و شهرستانی است.  
و  علمی  هیأت  محترم  اعضای  اکثر  و  اینجانب،  جدی  اعتقاد 
کارکنان دانشگاه خوارزمی، نخستین مؤسسۀ آموزش عالی کشور، 
این است که برگرداندن شأن و اعتبار دیرین ترین دانشگاه ایران به 
آن در گرو این است که هر دو بخش دانشگاه در تهران و کرج، با 
محوریت تهران، در حیطۀ مأموریت های خاص خود فعال و تقویت 
شوند و بدون همکاری این دو بخش، دانشگاه به برنامۀ راهبردی 
خود که قرار گرفتن در زمرۀ دانشگاه های سطح اول کشور است 

نائل نخواهد شد.  
برهمۀ ماست که ارزش قدمت و جایگاه ویژۀ دانشگاه را همیشه 
حفظ کنیم و اجازه ندهیم که محافل سیاسی و خارج از دانشگاه 
برای آن تصمیم بگیرند و در کارهای آن دخالت کنند. هرگونه 
تصمیم گیری خارج از دانشگاه و بدون درنظرگرفتن رأی و نظر 
خود دانشگاهیان، توهین به شأن و جایگاه آنان است و به هیچ وجه 

آن را نمی پذیریم. 
 اینجانب با وزیر محترم علوم و چندتن از نمایندگان مجلس در 
این خصوص صحبت کرده ام و بازهم به این مذاکرات ادامه خواهم 
داد و با یاری و همراهی استادان، کارکنان و دانشجویان گرامی، به 

حفظ هویت و یکپارچگی دانشگاه عزیزمان همت خواهیم گمارد.
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مصـــــاحــــبۀ اختصاصی سایت خبری 
تحلیلی  تابناک بـا آقای دکتر سبحان اللهی

دانشگاه خوارزمی تهران را باید پیشگام آموزش عالی در کشور 
راه  در  و  شد  تأسیس   129۷ سال  در  که  دانشگاهی  دانست؛ 
گذاشت.  گام  ایران  کشور  به  فرهنگی  و  آموزشی  خدمت رسانی 
این دانشگاه در مقاطع تاریخی مختلف با چالش هایی رو به رو بوده  
نیز رقابت و اختالف  نظر استانی و فشار نمایندگان  و هم اینک 
استان البرز در مجلس شورای اسالمی، التهاب جدیدی را برای 
این دانشگاه ایجاد کرده است؛ التهابی که رئیس دانشگاه خوارزمی 
تهران مدعی است، نتیجه ای جز کاهش کیفیت علمی دانشگاه 

ندارد و دانشگاه را از روند روبه رشدش، باز خواهد داشت.
محمدعلی  دکتر  با  »تابناک«  گفت وگوی  مشروح  ادامه،  در 

سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی را بخوانید:
- آقای دکتر سبحان اللهی، اگر موافق باشید، ابتدا کمی در بارۀ 
تاریخچه و پیشینۀ دانشگاه خوارزمی برای خوانندگان »تابناک« 

توضیح بدهید.
 تأسیس دانشگاه خوارزمی، نخستین مؤسسۀ آموزش عالی کشور 
با آغاز فعالیت آموزش عالی کشور همزمان است که به سال 129۷ 
»دارالمعلمین  عنوان  با   دانشگاه  این  سال،  این  در  گردد.  بازمی 
مرکزی« شکل گرفت و چند سال بعد، یعنی در سال 130۷ نام آن 
به »دارالمعلمین عالی« تغییر کرد و با اهداف جدید، وظیفۀ تدریس 
در مقطع تحصیالت عالی را برعهده گرفت. در سال 130۸ و با 

تصویب قانونی در مجلس وقت، نام این دانشگاه به »دارالمعلمین 
عالی«؛ در سال 1312 به »دانشسرای عالی« و در سال 1342 به 
»تربیت معلم و تحقیقات تربیتی« تغییر یافت. در آن زمان وزارت 
علوم و آموزش عالی، وجود خارجی نداشت و پس از تأسیس وزارت 
علوم در سال 1346، بار دیگر این سازمان به »دانشسرای عالی« و 
در ادامه نیز در سال 1353 با تصویب مسئوالن به »دانشگاه تربیت 
معلم تهران« تغییر نام پیدا کرد و مدیریت آن نیز به صورت هیئت 
امنایی درآمد. در آن زمان هدف این دانشگاه بیشتر تربیت دبیر در 

رشته های مختلف بود.
اولین رئیس این دانشگاه، زنده یاد دکتر میرزا ابوالحسن خان فروغی 
در  تا 1312  سال 129۷  از  که  فروغی(  محمدعلی  )برادِر  است 
عیسی  دکتر  ایشان  از  پس  است؛  داشته  مدیریت  دانشگاه  این 
علی  دکتر  و  نصر  خان  ولی اهلل  دکتر  تا 1319(؛   1311( صدیق 
اکبر سیاسی، پدر روان شناسی نوین ایران و از چهره های علمی 
را  دانشگاه  ریاست  تا 1334  از 1319  ایران،  اخالقی محبوب  و 
برعهده داشته اند. این دانشگاه مفتخر به نام بزرگان بی بدیلی است؛ 
چون پرفسور غالمحسین مصاحب، پدر علم ریاضی نوین ایران؛ 
استاد عبدالعظیم قریب؛ استاد عبدالکریم قریب؛ پروین اعتصامی 
که چند سال در کتابخانۀ این دانشگاه کار می کرده است؛ شهید 
محمدعلی رجایی )تحصیلکردۀ این دانشگاه( و بسیاری از نامداران 
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عرصۀ دانش و ادب و فرهنگ کشور.
 درست است که در ابتدای کار، وظیفۀ این دانشگاه بحث تربیت 
معلم و دبیر بود؛ اما از آنجا که در رشته های مختلف فعال بود، به 
یک مجموعۀ علمی جامع تبدیل شد. دانشگاه خوارزمی کنونی در 
آن زمان چندین شعبه در شهرهای مختلف ازجمله سبزوار، اراک 
تبریز، زاهدان، کاشان و یزد با همین نام ایجاد کرد که هرکدام 
شعبه هایی از این دانشگاه بودند و با مدیریت دانشگاه مادر اداره 
می شدند؛ اما بعداً در سال 1369 اغلب این شعبه ها دانشگاه های 

مستقلی شدند.
فرازونشیب های  خوارزمی،  دانشگاه  در  نام  تغییر  فرایند  گویا   -
نام  انتخاب  دربارۀ چگونگی و چرایی  لطفاً  فراوانی داشته است. 

»خوارزمی« برای این دانشگاه بفرمایید.
دبیر  تربیت  و  آموزش  مرکز  تأسیس  و  اسالمی  انقالب  از  پس 
شهید رجایی، وظیفۀ تربیت دبیر را عماًل آن مرکز به عهده گرفت 
و پس از تأسیس دانشگاه فرهنگیان، دیگر دانشگاه تربیت معلم 
رابطۀ کاری خود را با وزارت آموزش و پرورش قطع کرد؛ البته 
در بعضی رشته ها، به دلیل کمبودی که آموزش و پرورش داشت 
رابطه همچنان حفظ شد که با برطرف شدن این نیاز در دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی، این ارتباط حداقلی نیز قطع شد. در این 
زمان، هیئت علمی دانشگاه به دنبال این مهم برآمدند که با توجه 
به موضوعیت نداشتن نام دانشگاه با حوزۀ کاری و رسالت جدیدش 
نام دانشگاه را از تربیت معلم به خوارزمی تغییر دهند. این تغییر 
نام در سال 1390 در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد 
و نام دانشگاه به اعتبار اینکه  مسائل ریاضیات جدید توسط دکتر 
مصاحب، استاد برجستۀ این دانشگاه، به ایران وارد شد و خوارزمی 
نیز یکی از بزرگ ترین دانشمندان ریاضیات ایران و جهان اسالم 

بود، بر این اساس به خوارزمی تغییر یافت.
انتقال دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خوارزمی  - سال 93 

پرحاشیه بود. اگر امکان دارد دربارۀ این انتقال صحبت کنید.
 از دیگر تحوالت مهم در دانشگاه، می توان به ادغام دانشگاه 
علوم اقتصادی سابق در دانشگاه خوارزمی تهران اشاره کرد که در 
سال 93 بر اساس مصوبۀ شورای عالی انقالب فرهنگی رخ داد. در 
مصوبۀ شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید شده بود که دانشگاه 
علوم اقتصادی به یکی از دانشگاه هایی که در تهران فعالیت دارند 
واگذار شود و شورای گسترش در همان سال تصویب کرد که 

دانشگاه علوم اقتصادی، به دانشگاه خوارزمی ملحق شود.
و  علمی  بخش های  چه  از  حاضر  حال  در  خوارزمی  دانشگاه   -

مدیریتی بهره می برد؟
دانشگاه خوارزمی 16 دانشکده، 5 معاونت، 5 پژوهشکده، 2 قطب 
علمی و 4۸0 هیئت علمی دارد و سازمان مرکزی این دانشگاه در 

تهران واقع است.
 - اجازه بدهید وارد بحث پرحاشیۀ انتقال دانشگاه خوارزمی به 

استان البرز بشویم. بفرمایید این موضوع اساساً از کجا ریشه می 
گیرد؟

قبل از انقالب اسالمی، در کرج به گروهی از مراکز آموزشی و 
پژوهشی مستقر در تهران، زمین واگذار شد. دانشگاه خوارزمی نیز 
یکی از این نهادهاست که در حصارک کرج، زمینی به وسعت 200 
هکتار به آن واگذار شد و با توجه به محدودیت فضایی که در تهران 

داشت، طرح های توسعۀ فضای فیزیکی خود را در کرج ادامه داد.
 - پس اینکه می گویند جنبش دانشجویی و فعالیت های سیاسی  
محمدرضاشاه را بر آن داشت تا دانشجویان را از مرکز شهر تهران 

دور کند، درست نیست؟
بله این موضوع نیز در تصمیم گیری برای واگذاری زمین اثر داشته 
و  دانشجویی  سیاسی  جنبش های  پراکنده ساختن  باالخره  است. 
دورکردن دانشجویان از مرکز کشور طبیعی بود؛ اما دلیل اصلی این 
رخداد، بیشتر به دلیل محدودیت فضای فیزیکی در تهران بود؛ چرا 
که در کرج بسیاری از سازمان های دیگر مثل پژوهشگاه استاندارد 

پژوهشگاه زمین شناسی، سازمان سنجش و... نیز زمین گرفتند.
 - دانشگاه خوارزمی در دهکدۀ المپیک تهران نیز زمین هایی داشته 

است. این زمین ها اکنون تحت تملک چه نهادی است؟
دانشگاه  از  متأسفانه  بوده،  مهم  و  شاخص  خیلی  که  مواردی 
خوارزمی گرفته شده است. یکی از آن ها زمین های دهکدۀ المپیک 
به وسعت 1۸ هکتار بود که چند سال پیش از دانشگاه خوارزمی به 
دانشگاه عالمه طباطبایی واگذار شد؛ همچنین دانشگاه خوارزمی 
در بزرگراه شهید حقانی یک ساختمان عظیم داشت که متأسفانه 
به سازمان تربیت بدنی منتقل شد ولی خوشبختانه ما هنوز درآنجا 

مستقریم و به دنبال آنیم که آن را به دانشگاهمان بازگردانیم.
البرز، امکان  انتقال دانشگاه خوارزمی به استان   - به نظر شما 

افزایش بودجه و حمایت های مالی دانشگاه را افزایش نمی دهد؟
بودجۀ  همانند  استانی  بودجۀ  با  و  است  ملی  دانشگاه ها  بودجۀ 
تفاوت  است،  استانی  مدیریت  اختیار  در  که  پرورش  و  آموزش 
دارد؛ به عبارت دیگر دانشگاه ها در استان ها دستگاه ملی هستند 
و ریالی از بودجۀ استان به آن ها تعلق نمی گیرد. البته استانداران 
می توانند به دانشگاه های حاضر در استانشان کمک کنند که این 
بودجۀ آن  نیست؛ چرا که  بزرگ  پروژه های  حمایت ها در سطح 
ها محدود است. آن ها با بودجه ای که دارند، اگرهمان مشکالت 

استان هایشان را حل کنند، شاهکار کرده اند. 
موضوع دیگری که باید به آن بپردازم، این است که شرایط موجود 
استان البرز، موقعیتی استثنایی است و استان البرز باید از آن به 
بهترین شکل استفاده کند. دانشگاه خوارزمی یک برند و جایگاه 
ملی و بین المللی دارد و قدر مسلم این است که درآمدهای ملی 
امکانات ملی، ارتباطات بین المللی و بسیاری از توانمندی های علمی 
این دانشگاه، می تواند در اختیار رشد و توسعۀ استان البرز قرار بگیرد.
- اگر ممکن است دربارۀ اینکه استان البرز و شهر کرج می توانند از 
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دانشگاه خوارزمی تهران بیشتر بهره مند شوند، توضیح دهید.
برای مثال ما کنفرانس ها و ارتباطات بین المللی داریم و با بسیاری 
از دانشگاه های خارجی ارتباط داریم. بسیاری از فعالیت های علمی 
و بین المللی را در کرج برگزار می کنیم. وقتی یک دانشگاه به سطح 
استانی تنزل کند، برندهای محدودی خواهد داشت و برای ارتقا 
نیاز داشته باشد. دانشگاه برای  ممکن است 40-30 سال زمان 
ندارد و آن چیزی  نیاز  تنها به ساختمان و زمین  دانشگاه شدن 
در  که  است  برتری  دانشجویان  و  علمی  هیئت  است،  مهم  که 
آن تحصیل می کنند. مطمئناً کرج و استان البرز می توانند از این 

توانمندی دانشگاه خوارزمی به  خوبی بهره ببرند. 
اصرار  دلیل  االن  حساب،  این  با  سبحان اللهی  دکتر  آقای   -

نمایندگان مجلس کرج بر موضوع انتقال چیست؟
برای  که  هستند  این  دنبال  محترم  نمایندگان  بعضی  طبیعتاً   
انتخابات مجلس از همین االن تالش کنند و به دنبال افزایش 
پایگاه اجتماعی خود هستند. آنها دوست دارند در کارنامۀ دوران 
ملحق  البرز  به  را  خوارزمی  دانشگاه  ما  بنویسند  نمایندگی شان 
کردیم. اما اینکه پشت این تصمیم، چه حکمت و چه منفعتی برای 
مردم منطقه و یا در سطح ملی وجود دارد، شاید برای آنها مهم 
نباشد. سخن ما به دوستان استانی مان این است که اگر به دنبال 
استقالل دانشگاه هستید، امروز اصاًل شرایط برای این کار مناسب 
نیست و این اقدام در نهایت به ضرر دانشگاه و استان خواهد شد. 
آنچه به دانشگاه اعتبار می دهد، کیفیت هیئت علمی و دانشجویان 
آن است. دانشگاه خوارزمی اولین دانشگاه با روابط بین المللی است 
و چهره های بین المللی دارد و با انتقال آن به استان البرز، به کیفیت 
وارد  سنگین  ضربات  آن  بین المللی  و  ملی  داشته های  و  علمی 
از دانشجویان برتر آزمون های دانشگاهی  خواهد شد و بسیاری 

نیز از انتخاب این دانشگاه برای تحصیل صرف نظر خواهند کرد.
دانشگاه  انتقال  قبال  در  علوم  وزارت  و  دولت  هیئت  موضع   -  

خوارزمی به استان البرز چیست؟
این  حمایت های  از  است.  مخالف  موضوع  این  با  علوم  وزارت 
دیرین ترین  به  نسبت  فرهادی  دکتر  آقای  جناب  و  وزارتخانه 
دانشگاه ایران و حفظ یکپارچگی آن و اطالعیه ای که در این زمینه 
صادر کردند سپاسگزاریم. ما از طرف هیئت دولت نیز اصاًل تحت 
فشار نیستیم؛ اما استانداری البرز نیز هم راستا با نمایندگان مجلس 
کرج، در پی به دست آوردن امتیاز یک دانشگاه است و چون دانشگاه 
خوارزمی یک مجموعۀ حاضر و آماده است، آن ها عالقه دارند 
به استان خود ملحق کنند. همان طور که گفتم  را  این دانشگاه 
این موضوع نشدنی است؛ اما مجموعۀ دانشگاه خوارزمی تهران 
این آمادگی را دارد که به آنها کمک کند تا یک دانشگاه جدید و 

مستقل تأسیس کنند.
- شما بنا دارید به مناسبت صدمین سال تأسیس دانشگاه در سال 
139۷ برای دانشگاه مراسم ویژه ای بگیرید. اگر ممکن است، در 

مورد جزئیات این برنامه توضیح دهید.
دانشگاه خوارزمی در سال 129۷ تأسیس شده است و از این رو 
سال 139۷ منطبق خواهد بود با صدمین سال تأسیس آن؛ یا به 
عبارتی یکصدمین سال شروع آموزش عالی مدرن کشور. از این 
رو بنا داریم در سال 139۷ مراسم یکصدمین سال تأسیس این 
دانشگاه را برگزار کنیم. از آنجا که دانشگاه خوارزمی اولین دانشگاه 
کشور است، برآنیم که برنامۀ صدمین سال تأسیس را به صورت 

ملی برگزار کنیم. 
ازجمله برنامه هایی که برای صدمین سال درنظر داریم اجرا کنیم 

عبارتند از:
اعالم خواهرخواندگی با برخی دانشگاه های معتبر جهان، آماده کردن 
طرح جامع توسعۀ دانشگاه، تدوین کتاب تاریخ دانشگاه، تهیۀ سرود 
دانشگاه، ساخت تندیس بزرگان دانشگاه، تأسیس موزۀ وزارت علوم 
در دانشگاه خوارزمی، ساخت سردر دانشگاه، برگزاری کنفرانس 

جهانی نقش دانشگاه خوارزمی در توسعۀ ایران و... .  
- دانشگاه خوارزمی به دلیل قدمتی که دارد، دارای ساختمان های 
قدیمی و تاریخی ازجمله ساختمان پروین اعتصامی است. شما 

برای حفظ و توسعۀ ارزشی این بناها چه کرده اید؟
  این ساختمان حدود 90 سال عمر دارد؛ ساختۀ مارکوف معمار 
نامدار روسی است و تاکنون محل کتابخانۀ مرکزی دانشگاه بوده 
تهران، صالح  استان  فرهنگی  میراث  کارشناسان محترم  است. 
ندیدند که بار سنگین کتاب ها و مجالت بر دوش این ساختمان 
قدیمی باشد؛ بنابراین کتاب ها به جای دیگری منتقل شده است و 
این ساختمان زیبا، قدیمی و فرهنگی در حال مرمت است و قرار 
است دانشکدۀ هنر و معماری و همچنین موزۀ آموزش عالی کشور 
شهرداری  زیباسازی  سازمان  شوند.  راه اندازی  ساختمان  این  در 
تهران نیز در کنار سازمان میراث فرهنگی برای مرمت این اثر 
قدیمی و ارزشمند به ما کمک می کنند که از آنان صمیمانه تشکر 
می کنیم. این ساختمان زیبا پس از بازسازی، به همراه فضای سبز 
اطراف آن، به یکی از جاذبه های تاریخی و گردشگری دانشگاهی 

تهران تبدیل خواهد شد. 
- برنامه های شما برای تقویت علمی دانشگاه چیست؟

ما در دانشگاه بنا داریم رشته های تحصیلی را به روز کنیم. عقیده 
داریم نباید بیهوده انرژی و هزینه را مصرف کرد و به همین دلیل 
در صددیم به دنبال رشته هایی برویم که بازار کار داشته باشند. 
مثال  برای  بین رشته ای است؛  راه اندازی رشته های  بر  ما  تأکید 
از سال آینده در مقطع دکتری در رشتۀ پالسماپزشکی دانشجو 

می پذیریم.
- منظور شما از ایجاد میان رشته، دنبال کردن طرح دانشگاه تهران 

در شکل دادن به دانشگاه علوم و فنون است؟
   ما از تجربۀ دانشکدۀ علوم و فنون دانشگاه تهران استفاده کردیم 
و بررسی ها نشان داد که  این طرح موفق نبوده است. رشته های 
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و  دارند  را  دانشکده ها  از  یکی  در  جایابی  قابلیت  ای،  میان رشته 
نمی توان رشته های میان رشته ای را به صورت جدا راه اندازی کرد. 
ما رشته های جدید را بررسی می کنیم و هر رشته ای که نزدیکی 
و سنخیت بیشتری داشت، این رشته را به آن دانشکده متصل 

می کنیم.
دانشگاه خوارزمی بنا دارد در سال های آینده در حیطه های بین المللی 
و دانشگاه های معتبر جهان همکاری داشته باشد. از پیش از انقالب 
با دانشگاهUCLA  آمریکا خواهرخواندگی داشته ایم که در پی احیا و 
استمرار آن هستیم. هم اکنون با تعیین وزارت علوم، هماهنگ کنندۀ 
با  و  هستیم  اتریش  کشور  با  ایران  دانشگاه های  همکاری های 
اتریش همکاری های نزدیکی  ایتالیا، مالزی و  کشورهای عراق، 
داریم و درصدد هستیم در بحث تعامل دانشجو و همکاری های 
مطالعاتی مشترک با آن ها وارد کار شویم و به زودی ادارۀ امور 
بین الملل دانشگاه را به سطح معاونت بین الملل ارتقا خواهیم داد. در 
زمینۀ گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های معتبر جهان 
نیز، دانشگاه ما خوشبختانه تاکنون نقش و همکاری گسترده و 
درخشانی با وزارت علوم داشته و دارد و همچنین در پی تأسیس 

مرکز آموزش زبان فارسی برای دانشجویان خارجی هستیم.
که  کرده ایم  تأسیس  مرکزی  آزمایشگاه  خوارزمی  دانشگاه  در 
اداره  آزمایشگاه های دانشگاه تحت یک مدیریت  قراراست همۀ 
از توان هم بهره مند شوند. یک مرکز پژوهشی  بتوانند  تا  شوند 
نفت نیز در دانشگاه خوارزمی راه اندازی کرده ایم و در دیداری که با 
جناب مهندس زنگنه وزیر محترم نفت داشتیم، طرح روابط کاری 

و علمی گسترده، با وزارت نفت را دنبال می کنیم.
استادان و دیگر دانشگاهیان عزم خود را جزم کرده اند که در ارتقای 
دانشگاه  رتبۀ  خوشبختانه  بکوشند.  وجود  تمام  با  دانشگاه  رتبۀ 
خوارزمی در مقاالت با اچ. اندیکس باال، به نسبت تعداد استادان 
از دانشگاه تهران نیز باالتر است. یکی از کارهای مهم ما بحث 
راهبردی دانشگاه بود که برای دانشگاه، برنامۀ راهبردی تدوین شد 
و براساس این برنامه، قرار است دانشگاه خوارزمی را به دانشگاه 
سطح اول کشور ارتقاء دهیم. پیش بینی می کنیم که به خواست 
خداوند، در سال آینده و قبل از اتمام برنامۀ راهبردی، بتوانیم به 

اهداف خود برسیم. 
مرکز آزمون زبان، مرکز استعداد های درخشان و مرکز آموزش های 

آزاد و مجازی را نیز راه انداخته ایم. 
- آقای دکتر رتبۀ دانشگاه خوارزمی در بین دانشگاه های برتر کشور 

راضی کننده نیست. نظر شما چیست؟
در مورد رتبه بندی دانشگاه ها، نکتۀ اول این است که در سطح بندی 
که وزارت علوم انجام داده است، باید به برخی شاخص ها توجه 
می شد که نشده است. این گزارش، مرحلۀ اول است و بنابراین، این 
رنکینگ ها قطعی نیست. با این حال، دانشگاه خوارزمی توانمندی 
ارتقا به سطح اول دانشگاه های ایران را صددرصد دارد و در این 

زمینه کارگروه و نشست های متعددی برگزار شده است و بناست تا 
در این زمینه اقدامات جدی انجام شود.

- بر خالف دانشگاه تهران و بسیاری از دانشگاه های بزرگ که 
توانسته اند در فضاهای پیرامونی خود، اثر بگذارند و این فضاها را 
نیز فرهنگی آموزشی کنند، اطراف دانشگاه خوارزمی را مکانیکی 
جگرکی، تعمیرگاه ها و... فراگرفته است. شما برای تغییر این فضاها 

برنامه ای دارید؟ 
طرح جامع دانشگاه در حال آماده سازی است و مهندسان مشاور در 
حال بررسی و کار روی آن هستند. در برنامۀ طرح توسعۀ دانشگاه 
دیده شده که دانشگاه خوارزمی مانند دانشگاه های تهران و صنعتی 
شریف، گسترش یابد و  به خیابان انقالب متصل شود. این طرح 
می تواند به ارتقا و بهبود سطح علمی و فرهنگی در حوزۀ شهرسازی  
کالنشهر تهران نیز کمک کند. در این زمینه باید منابع مالی الزم 
تأمین شود که یکی از منابع ما، امالکی است که در مناطق مختلف 
تهران و دیگر شهرها داریم. البته حمایت و یاری کالِن دولت نیز 
ضروری است. به این دلیل که این طرح هنوز تصویب نشده است، 
من نمی توانم برای اجرای آن، زمان مشخصی اعالم کنم؛ اما با 

جدیت به دنبال تصویب این طرح و اجرایی کردن آن هستیم. 
همچنین از شهرداری محترم تهران خواسته ایم که به دلیل قدمت 
و اصالت فرهنگی و تاریخی این دانشگاه، خیابان شرقی آن یعنی 
خیابان خاقانی، به یکی از گذرهای فرهنگی تهران تبدیل شود و 
نام یکی از ایستگاه های مترو دروازه دولت یا طالقانی نیز به نام 
دانشگاه خوارزمی تغییر یابد یا اسم دانشگاه به آن ها افزوده شود و 
بدین ترتیب، هویت و قدمت چشمگیر دانشگاه، در نام و عنوان این 

منطقه، بیش ازپیش، دیده و سنجیده شود.

- آقای دکتر دانشگاه خوارزمی تهران برخالف بسیاری از دانشگاه ها 
سردر ندارد. به نظر شما این بد نیست؟

طراحی و اجرای سردری زیبا و در شأن این دانشگاه تاریخی و 
قدیمی، یکی از برنامه های صدمین سال تأسیس دانشگاه است که 
حتماً انجام خواهد شد. ضمن اینکه در حیاط دانشگاه نیز آب نما و 
باغ ایرانی ایجاد خواهیم کرد که زیبایی و جلوۀ بنای تاریخی پروین 
اعتصامی را دوچندان خواهد کرد و بر زیبایی و طراوت خیابان مفتح 

خواهد افزود.
- پروژۀ مسجد دانشگاه به عنوان بزرگ ترین مرکز فرهنگی مذهبی 
دانشگاه، نیمه کاره باقی مانده است. برای اتمام آن برنامه ای ندارید؟

دانشگاه خوارزمی در تهران، مشکل نداشتن یک مسجد مناسب 
را داشت که شهرداری تهران در این زمینه به کمک دانشگاه آمد 
در  است  قرار شده  است.  رفته  پیش  پروژه  تاکنون 50 درصد  و 
روزهای آینده، اجرای بخش دوم مسجد نیزاز سر گرفته شود و چند 

ماه دیگر به پایان برسد.
- چرا دولت برای اتمام پروژۀ مسجد کمک نمی کند؟
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دولت و وزارت علوم، محدودیت مالی دارند و ظاهراً امکان کمک 
در این زمینه را ندارند.

- گفته می شود دانشگاه خوارزمی در زمینۀ امکانات دانشجویی به 
ویژه خوابگاه محدودیت دارد. نخست بفرمایید این موضوع صحت 
دارد و اگر دارد برای برطرف کردن این نگرانی چه برنامه ای در 

دستور کار دارید؟
   در کرج ما به این دلیل که فضای گسترده ای داریم، خوشبختانه 
مشکلی از بابت خوابگاه و امکانات دانشجویی نداریم؛ اما در تهران 
به دلیل محدودیت فضا مشکل داریم و درصددیم برای خوابگاه 
خوابگاه  موضوع  از  جدا  کنیم.  خریداری  جدید  ساختمان های 
دانشجویان ایرانی، بنا داریم برای دانشجویان خارجی نیز امکانات 
و خوابگاه های ویژه ای درنظر بگیریم. در مجموع اینکه در حال 
دانشجویی، محدودیت  زمینۀ خدمات  در  که  داریم  قبول  حاضر 
مشکالت  بتوانیم  امیدواریم  آینده  در  اما  داریم؛  کمبودهایی  و 

خوابگاهی را حل کنیم.
- آقای دکتر موضع شما در مورد دانشجویان پردیس چیست؟

- به نظر شما این دانشجویان به کیفیت علمی دانشگاه آسیب نمی زنند؟
محدودیت  دلیل  به  که  بود  دانشجویانی  جذب  کار،  این  فلسفۀ 
پذیرش در دانشگاه های داخلی، درصدد بودند در خارج از کشور 
تحصیل کنند. پذیرش دانشجوی پردیسی، البته کمک مالی هم 
برای دانشگاه بود. نکته ای که اینجا باید بگویم این است که اگر 
مشکالت مالی دانشگاه حل شود، دیگر دانشگاه به دانشجویان 
پردیسی، نگاه مالی نخواهد داشت. در شرایط جدید، دانشجویانی 
که به پردیس ها معرفی می شوند، از طریق آزمون سراسری سازمان 
سنجش است که باید نمرۀ حداقلی را به دست آورند. بر خالف 
سال های گذشته، از سال جدید دیگر هر کسی که ثبت نام کند، در 
دانشگاه قبول نمی شود و باید نمرۀ حداقلی را به دست آورد. البته این 
واقعیت را نیز باید گفت که در بسیاری از موارد دانشجویان پردیسی 
از نظر علمی در شرایط خوبی هستند و تفاوتی با دانشجویان روزانه 
و عادی ندارند. بسیاری از آنان در وزارتخانه ها و شرکت های بزرگ 
مشغول کار هستند و مطالعات و تحصیالت خود را در محیط کاری 

نیز تجربه می کنند و به کار می گیرند.
در پایان از زحمات شما در اطالع رسانی، نقد و نظر کارشناسانه و 
ارزشمندتان و فرصتی که برای معرفی قدیمی ترین دانشگاه ایران 
فراهم کرده اید، سپاسگزارم و آرزوی سالمت و سعادت برای شما و 

همکاران کوشا و صدیقتان دارم.

کمیته ی دانشگاهی استقبال از رییس محترم جمهور در سفر استانی 
باقری، دکتر سارلی، دکتر  نبیونی، دکتر  آقایان دکتر  از  متشکل 

امیری و حمید رنجبر در حوزۀ ریاست دانشگاه تشکیل شد. 
 مقرر شد دانشگاه خوارزمی با هماهنگی کمیته ی مردمی استقبال 

در این برنامه حضوری فعال بیابد

    استقبال دانشگاهیان از 
رییس محترم جمهور

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

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



13

13
95

اه 
ن م

 آبا
می

وارز
ی خ

یما
ه س

شری
ن

ــوم  ــی عل ــش بین الملل ــمین همای ــزاری شش برگ
و فنــاوری نانــو در دانشــگاه خوارزمــی

ششمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو با حضور دانشمندان مطرح این رشته 5 تا ۷ آبان ماه سال  جاری در پردیس کرج دانشگاه 
خوارزمی برگزار شد.

 دکتر محمدحسین مجلس آرا دبیر ششمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو)ICNN2016( گفت: طبق نظر انجمن نانو فناوری ایران، 
همایش به صورت 2 ساالنه برگزار می شود. کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو 30 و 31 اردیبهشت سال گذشته در دانشگاه خوارزمی برگزار 

شد و طبق قاعده، همایش بین المللی آن نیز امسال از پنجم تا هفتم آبان ماه )26 تا2۸ اکتبر( برگزار گردید.
 وی افزود: بیش از ۷00 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که بعد از داوری 514 مقاله پذیرفته شد و مقاالت پذیرفته شده به صورت ارائۀ 
شفاهی و پوستر  به زبان انگلیسی در سه روز شد ، در کنار آن 10 کارگاه  مختلف در حوزۀ نانو فناوری که تعدادی از کارگاه ها،  توسط ستاد 

ویژۀ توسعۀ فناوری نانو به شکل رایگان برای دانشجویان رشته نانو و بقیه توسط استادان فیزیک و شیمی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
برگزاری دو امتحان ملی و بین المللی ساعت ۸ تا 9 صبح روز جمعه  و برپایی نمایشگاه هایی از دستاوردهای شرکت های خصوصی و       

عالقه مندان به حوزۀ نانو که کار پژوهشی آنها به محصول تبدیل شده است، از دیگر برنامه های همایش بود.
شایان ذکر است که؛ دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه شیراز، دانشگاه کاشان و دانشگاه تربیت مدرس، میزبان برگزاری این همایش در 

دوره های قبل بودند.



14

نشریه سیمای خوارزمی آبان ماه 1395

برگزاری مراسم اختتامیۀ ششمین کنگرۀ 
بین المللی علوم و فناوری نــانـــو

 ICNN2016 ،برگزاری باشکوه مراسم اختتامیۀ ششمین کنگرۀ بین المللی علوم و فناوری نانو
این مراسم در روز جمعه، سومین روز کنگرۀ بین المللی علوم و فناوری نانو، ICNN2016، با برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های تخصصی و 

آموزشی در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی با حضور مسئوالن دانشگاه ادامه یافت.
 در این کنگره 21 میهمان خارجی از 11 کشور مختلف دنیا ازجمله کانادا، انگلیس، ترکیه، افغانستان، کرواسی، تایوان، عراق، مالزی، 

هندوستان، پاکستان و آلمان به همراه استادان، دانشجویان و دانش پژوهان کشورمان حضور داشتند.
  آخرین سخنران علمی کنگره، آقای دکتر رامین گلستانیان، استاد دانشگاه آکسفورد بودند که با استقبال جمع زیادی از استادان و دانشجویان 

روبه رو شدند.
 در مراسم اختتامیه، ابتدا آقای دکتر مجلس آرا، دبیر کنگره، گزارش برگزاری سه روزۀ کنگره را به زبان انگلیسی و فارسی ارائه کرد؛ سپس 
آقای دکتر رضایت، معاون ستاد ویژۀ توسعه و فناوری نانو معاونت محترم ریاست جمهوری، دربارۀ پیشرفت های اخیر کشور در حوزۀ علوم و 

فناوری نانو سخن گفت. 
 در پایان مراسم، از کارگروه های مختلفی که در برگزاری باشکوه این کنگره نقش داشته اند، تقدیر شد.

  مقرر شد در یک مراسم ویژه از همه استادان و دانشجویان و کارکنان برگزارکنندۀ کنگره با حضور مسئوالن محترم دانشگاه تقدیر شود.
 از نکات بسیار برجستۀ سومین روز این کنگره، حضور آقای  دکتر نعمت اهلل گلستانیان، استاد پیشکسوت دانشکدۀ فیزیک بود که در فضایی 
بسیار صمیمی و عاطفی مورد استقبال گرم و پرشور استادان و دانشجویان قرار گرفتند. شایان ذکر است که بسیاری از خبرگزاری ها، اخبار این 

کنگرۀ بین المللی را پوشش دادند.

برگزاری مسابقات همگانی برای شرکت کنندگان کنگرۀ نانودر راستای برگزاری ششمین کنگرۀ نانو مدیریت تربیت بدنی برای غنی سازی 
اوقات فراغت شرکت کنندگان، مسابقات همگانی ازجمله دارت،تیراندازی با تپانچه ،پرتاب حلقه و شوت بنر برگزار کرد. به برندگان  این 

مسابقات هدیۀ ورزشی اهدا گردید.
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همکاری دانشگاه خوارزمی و وزارت نفـت

دکتر سبحان اللهی، رئیس دانشگاه به  همراه دکتر مشهدی زاده 
سرپرست معاونت پژوهشی؛ دکتر دانشیان، رئیس مرکز پژوهشی 
مهرابی  دکتر  زمین؛  علوم  دانشکدۀ  رئیس  رضایی،  دکتر  نفت؛ 
استاد این دانشکده و دکتر شاکری، مدیر دفتر ارتباط با صنعت 
دانشگاه در وزارت نفت با آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت 
با  دیدار و دربارۀ همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه خوارزمی 
معرفی  ضمن  سبحان اللهی  دکتر  کردند.  گفتگو  وزارتخانه  این 
توانمندی های علمی دانشگاه، دربارۀ سطوح مختلف همکاری و 

مشارکت دانشگاه در حوزه های باالدستی و پایین دستی صنعت 
با محوریت  از تشکیل کنسرسیوم  نفت سخن گفت. وزیر نفت 
کرد؛  استقبال  نفتی  مخازن  مطالعات  به  ورود  برای  دانشگاه 
همچنین ایشان از همکاری دانشکدۀ علوم زمین با ادارۀ اکتشاف 
نیز  پایین دستی  در حوزۀ  استقبال کرد.  ایران  نفت  ملی  شرکت 
تولید الیسنس  تا حد  به ویژه  امکان ورود دانشکده های مرتبط، 
مورد تأکید وزیر بود. در پایان، درخواست های دانشگاه با پیوست 
مستندات الزم، برای بررسی و صدور دستور وزیر تحویل ایشان شد.
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همکاری دانشگاه خوارزمی و خواجه نصیر الدین طوسی

در راستای برنامۀ راهبردی دانشگاه درخصوص استفاده از ظرفیت دیگر دانشگاه ها در حوزۀ پژوهش و فناوری، دومین جلسۀ مشترک معاون 
و مدیران حوزۀ پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی و معاون و مدیران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار شد.  

در این جلسه ابتدا توانمندی های دو دانشگاه معرفی و به منظور تسریع در انجام همکاری های مشترک، تصمیمات زیر گرفته شد: 
1. مقرر شد پنج کارگروه مشترک در حوزۀ فناوری اطالعات، نشر، ارتباط با صنعت، بین الملل و مرکز رشد تشکیل و ظرف مدت 10 روز 

زمینه های همکاری مشترک بررسی شود تا براساس آن، تفاهم نامۀ نهایی برای امضای رؤسای دو دانشگاه آماده شود. 
2. پیشنهاد شد پژوهشکده ها، مراکز پژوهشی، قطب های علمی و گروه های پژوهشی هر دو دانشگاه، در برخی زمینه های تحقیقاتی و فناورانه 

به منظور اجرای پروژه های ملی و بین المللی تشکیل کنسرسیوم مشترک دهند.
 3.  در زمینۀ نحوۀ چاپ کتاب و نشریات مشترک و همچنین فروش آنالین کتاب نیز بحث و تبادل نظر شد.

 4.  پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک در زمینۀ انجام پروژه های مشترک مورد نیاز جامعه و جهت دهی به پایان نامه های تحصیالت تکمیلی 
مطرح و دربارۀ آن، بحث و گفتگو شد.

 5.  استفاده از ظرفیت های آزمایشگاه مرکزی هر دو دانشگاه، همراه با تخفیف قیمت خدمات برای دانشجویان و همچنین استفاده از ظرفیت 
دو دانشگاه برای فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان مورد تأیید دو طرف قرار گرفت.

 6.  در حوزۀ فناوری اطالعات مقرر شد راهکارهای استفاده از ظرفیت دو طرف، در زمینۀ KNowLedge shArINg بررسی شود. 
۷. دربارۀ استفاده از ظرفیت های مرکز رشد دو دانشگاه، در زمینۀ برگزاری کارگاه های کسب وکار و توانمندسازی و همچنین استقرار برخی 

شرکت های دانش بنیان در دانشگاه خوارزمی با توجه به محدودیت فضا در دانشگاه خواجه نصیر، بحث و تبادل نظر شد.

تفاهم نامه قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه با پژوهشکدۀ سوانح طبیعی

قطب علمی تحلیل فضایی مخاطر محیطی دانشگاه خوارزمی با 
بین المللی  پژوهشی  طرح  طبیعی،  سوانح  پژوهشکدۀ  همکاری 
»پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه MEAN با تأکید بر مخاطرات 

سیالب، خشکسالی و گردوغبار« را به انجام می رساند.
بر اساس تفاهم نامه ای که قطب علمی و پژوهشکدۀ سوانح طبیعی 
در خرداد ماه سال جاری امضا کرده اند، قطب علمی به مطالعات 
گسترده و جامع پیامدهای تغییر اقلیم در منطقۀ خاورمیانه و شمال 

آفریقا می پردازد. در جلسه ای که روز سه شنبه 25  آبان ماه با 
حضور رئیس دانشگاه، آقای دکتر سبحان اللهی، برای آغاز همکاری 
علمی برگزار شد، مقرر گردید  پروپوزال این پروژۀ مطالعاتی، پس از 
تأیید و تصویب در کرسی یونسکو )کرسی سوانح طبیعی یونسکو( 
با همکاری گروهی از متخصصان کارآمد ملی، در قطب علمی 

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی انجام شود.
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مبادلۀ تفاهم نامۀ همکاری بین دانشگاه خوارزمی و بانک انصار

مبادلۀ تفاهم نامۀ همکاری آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه خوارزمی و بانک انصار با محوریت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هدف از 
تنظیم و اجرای این تفاهم نامه، بهره مندی از ظرفیت های متقابل در ارتقای فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزۀ دانش 
بانکی از طریق همکاری منسجم و متقابل در گسترش مطالعات علمی،  در جهت ایجاد زمینه های الزم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

 موضوع تفاهم نامه:انجام پژوهش های علمی در قالب طرح های پژوهشی و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت نقش نظام 
بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

برگزاری دومین کنگرۀ سراسری روان شناسی ایران

و  توسعه  منظور  به  ایران  روان شناسی  سراسری  کنگرۀ  دومین 
ترویج مبانی علمی روان شناسی، توسعۀ پژوهش ها و ارائۀ راه حل 
برای مسائل روان شناختی جامعه در روزهای 19 و 20 آبان ماه 
1395 درمرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری 

برگزار شد.
سخنان دبیر علمی دومین کنگرۀ روان شناسی ایران

تربیتی،  تحقیقات  مؤسسۀ  رئیس  فراهانی  محمدتقی  دکتر 

روان شناختی و اجتماعی و دبیرعلمی دومین کنگرۀ روان شناسی 
ایران در مراسم افتتاحیۀ این کنگره گفت: باعث افتخار است که 
دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی به همراه 
مؤسسۀ تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی این دانشگاه 
با برگزاری دومین دورۀ کنگرۀ سراسری روان شناسی، برای دو 
دورۀ پیاپی، میزبان پیشکسوتان، استادان، همکاران ودانشجویان 

گروه های روان شناسی و مشاورۀ سراسر کشور است.
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دکتر فراهانی افزود:کنگرۀ اول با هدف اولیۀ مشارکت همه جانبۀ 
همۀ متخصصان روان شناسی در کشوربرگزار شد و هدف دومین 
کنگره، بررسی تحوالت عظیم اجتماعی و فرهنگی است که در 
کشور به وقوع پیوسته است و بر همین  اساس برنامه ریزی کنگره 
به سمت و سویی است که در کنار پرداختن به جدیدترین تحوالت 
علمی در شاخه های مختلف روان شناسی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی 
این موضوعات نیز در بخش های مختلف کنگره پوشش داده شود. 
کنگره  دبیرخانۀ  به  ارسالی  مقالۀ   322 میان  از  افزودند:  ایشان 
160 مقاله به  صورت خالصۀ مبسوط و از بین آن ها 1۸ مقاله 
متخصصان  از  است.  شده  پذیرفته  شفاهی  ارائۀ  به  صورت  نیز 
و صاحب نظران دانشگاه های مختلف که در شاخه های مختلف 
روان شناسی مشغول به آموزش و پژوهش بودند، دعوت به شرکت 
در کنگره و شرکت در میزگردهای اختصاصی شد و در نهایت 12 
میزگرد اختصاصی در شاخه های مختلف روان شناسی و دو میزگرد 
روان شناسی  با عنوان »مرزهای صالحیت حرفه ای در  عمومی 
اجتماعی  فرهنگی  تحوالت  سیر  و  و»روان شناسی  مشاوره«  و 
باال بردن  و  علمی  بار  تقویت  برای  شد.  گرفته  درنظر  ایران« 
مهارت های حرفه ای نیز، کارگاه های جنبی در حوزه های مختلف 
ازجمله درمان رفتاری شناختی اعتیاد، و مهارت های نگارش مقاله 
به  صورت کلی و آموزش مهارت های روان شناختی برای کارکنان 

شهرداری به  صورت اختصاصی درنظر گرفته شد. 
وی در ادامه افزود: دومین کنگرۀ ملی روان شناسی ایران افتخار 
دارد که از چهرۀ علمی خالقیت ایران، جناب آقای دکتر حسن 
حوزه های  در  پژوهش  و  آموزش  سال ها  پاس  به  قاسم زاده، 
مختلف علمی تقدیر نماید. ایشان در پایان، اظهار امیدواری کرد 
که برگزاری این کنگره، براي دانشجویان عزیز گشایندۀ افق های 
جدید فکری باشد؛ مسائل روان شناختی را با دیدگاه و زاویۀ دید 
از  بتوانیم  تا  بشکفد  آن ها  در  تازه ای  ایده های  و  بنگرند  جدید 
آخرین تأمالت و اندیشه های استادان محترم شاخه های مختلف 
روان شناسی بهره مند شویم و برگزاری دومین دورۀ کنگره، نقطۀ 
به   بعدی کنگره  استمرار دوره های  و  تداوم  نویدبخش  و  عطف 

همت دیگر دانشگاه های کشور باشد.

سخنرانی دکتر کمال خرازی در دومین کنگرۀ ملی 
روان شناسی ایران

 یکی از سخنرانان دکتر کمال خرازی، رئیس پژوهشکدۀ علوم 
می توانیم  شناختی  علوم  توسعۀ  با  گفت:  ایشان  بود.  شناختی 
علوم  کنیم.  ایجاد  درمانی  روش های  در  گسترده ای  تغییرات 
شناختی چندوقتی است که در کشور مطرح شده و سند راهبردی 

آن را  شورای عالی فرهنگی تصویب کرده است.
 وی ادامه داد: درواقع علوم شناختی به آشنایی بیشتر با محیط مغز 
در ارتباط است و می تواند به درمان بیماری های روانی و مشکالت 

شناختی افراد کمک شایانی کند.
داد: در حال  حاضر، در  ادامه  پژوهشکدۀ علوم شناختی  رئیس   
کشور امکاناتی فراهم شده تا متخصصان بتوانند فعالیت مغز را 

بررسی کنند.
 خرازی افزود:  در گذشته برای درمان بیماران با اختالالت روانی، 
تنها به بررسی رفتاری پرداخته می شد اما امروزه با وجود مراکز 
آزمایشگاهی خاص می توان مغز را به  صورت زنده بررسی کرد. به 
برکت فناوری های نوین در زمینۀ شناخت مغز، تغییرات بسیاری 

در روش های درمان بیماران ایجاد شده است.
 رئیس پژوهشکده علوم شناختی گفت: آزمایشگاه ملی نقشه برداری 
مغز که مرداد امسال افتتاح شد، کمک بسیاری به دانشگاه های 

روان شناسی در زمینۀ بررسی مغز می کند. 
نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  افزود:  آزمایشگاه  این  دربارۀ  وی 
مغز متعلق به شخص خاصی نبوده و همۀ دانشگاه های کشور 
می توانند از امکانات آن برای کار تحقیق و پژوهش استفاده کنند.
 خرازی با اشاره به کاربردهای نقشه برداری مغز گفت: نقشه برداری 
از مغز دریچه ای جدید به  سوی شناخت بیشتر مغز باز می کند و 
تا چند سال آینده تغییرات بسیاری در شیوۀ درمان بیماران ایجاد 

خواهد کرد.
 رئیس پژوهشکده علوم شناختی در پایان سخنرانی بیان کرد: 
ابداع روش های نوین درمانی  ابزاری جدید برای  علوم شناختی 

است.
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رئیس  سبحان اللهی،  محمدعلی  مراسم،  ادامۀ  در   
دانشگاه خوارزمی، اظهار داشت: در بخش روان شناسی 
از  دانشگاه  اجتماعی  و  روان شناختی  تربیتی،  تحقیقات  مؤسسۀ 
زمان تأسیس، دارای آزمایشگاه روان شناسی بود و شخصیت های 
روان شناسی  علم  پدر  سیاسی،  علی اکبر  دکتر  رشته  این  مطرح 
ایران و دکتر مشایخی، چندین سال مسئولیت ریاست دانشگاه 
را به عهده داشتند و دکتر منصور، دکتر ثنایی و دکتر هومن، از 

بزرگان این رشته هستند که با این مؤسسه ارتباط داشتند.
دانشگاه  مؤثر  و  تعیین کننده  نقش  بر  تأکید  با  دانشگاه  رئیس 
اظهار  کشور  روان شناسی  و  تربیتی  علوم  توسعۀ  در  خوارزمی 
داشت: امروز در کنار دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی مؤسسۀ 
تحقیقات تربیتی با شش گروه تخصصی با مدیریت دکتر فراهانی 

راه اندازی شده است. 

ایشان سیاست و رویکرد دانشگاه را چنین توصیف کرد: ارتباط با 
صنعت )برای رفع نیا زهای جامعه(؛ انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های 
تفاهم نامه ها؛  اجرایی  شدن  کارگروه  تشکیل  و صنعتی؛  اجرایی 
)مانند  میان رشته ای  رشته های  ایجاد  و  رشته ها  مجدد  بررسی 
راه اندازی رشتۀ پالسمای پزشکی برای اولین بار در کشور(؛ در 
رشته های مرتبط با علوم انسانی، فعال کردن مراکز روان شناسی 
بالینی و در بخش بین الملل: ارتباط با دانشگاه های معتبر جهان و 

تبادل استاد و برگزاری دوره های مشترک بین المللی.
دکتر سبحان اللهی گفت: دانشگاه خوارزمی به جهت سبقۀ ملی 
کشور  مربیان  تربیت  و  فرهنگ  علم،  توسعۀ  در  که  خدماتی  و 
را  دانشگاه  ملی  سبقۀ  که  هستند  این  دنبال  به  عدهای  دارد، 
کوچک کنند که با اعتراض شدید اعضای محترم هیئت علمی و 
دانشجویان روبه رو شدند. رئیس دانشگاه با تشکر از مسئوالن این 
همایش در وزارت آموزش و پروش، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 
خوارزمی افزود: اگر هر حرکت خود را با تغییر و تحول تطبیق 

دهیم، می توانیم به اهداف بلند و واالی خود برسیم.

رئیس دانشگاه خوارزمی به همراه هیئتی از معاونان و مدیران این 
دانشگاه از پارک علم و فناوری البرز بازدید کرد. 

دارویی  گیاهان  پژوهشکدۀ  از  سبحان اللهی  محمدعلی  دکتر 
پژوهشکدۀ توسعۀ صنایع شیمیایی، مرکز بیوتکنولوژیکی و تولید 
حیوانات آزمایشگاهی رویان و تعدادی از شرکت های خصوصی 

واقع در پارک علم و فناوری البرز بازدید کرد. 
مهندس عطااهلل ربانی، رئیس پارک علم و فناوری البرز و دکتر 
سیدعلی اکبر هاشمی راد، رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز، دکتر 

سبحان اللهی را در این بازدید همراهی کردند.

بازدید رئیس دانشگاه از 
مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد 

دانشگاهی البرز
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سخنان دکتر سبحان اللهی در پارک علم و فناوری البرز

ایجاد کانون های کارآفرینی دانشگاه خوارزمی با جهاد 
دانشگاهی البرز

دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی با تأکید بر 
همکاری بیشتر میان دانشگاه خوارزمی و جهاد دانشگاهی گفت: 
این دو نهاد می توانند از پتانسیل های یکدیگر در جهت هم افزایی 

علمی استفاده کنند. 
جهاد  شهدای  تحقیقاتی  مجتمع  از  بازدید  حاشیۀ  در  ایشان 
دانشگاهی و  پارک علم و فناوری البرز که روز شنبه)22 آبان( 
انجام شد، گفت: مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی درزمینه هایی 
انجام  را  اقدامات خوبی  به دانش و محصول،  ایده  تبدیل  چون 

داده است. 
دکترسبحان اللهی گفت : در این مجتمع شرکت های خصوصی و 
پژوهشکده های جهاد دانشگاهی کارهای جالبی انجام می دهند 
که ازجملۀ آن می توان به پژوهشکدۀ گیاهان دارویی اشاره کرد. 

وی به بازدید از پژوهشکده های حیوانی رویان، صنایع شیمیایی، 
تولید دکل های نفتی و برخی از شرکت های خصوصی مستقر در 
اشاره و خاطرنشان  مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی 
کرد: اقداماتی که در این مراکز صورت می گیرد از پتانسیل باالی 

جهاد دانشگاهی حکایت دارد. 
رئیس دانشگاه ادامه داد: دانشگاه خوارزمی نیز می تواند با پتانسیل 
علمی خود به همکاری با پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی در 
زمینه های مختلف بپردازد. ایشان تصریح کرد: دانشگاه خوارزمی 
یک دانشگاه جامع است که در تمامی رشته ها به  جز پزشکی و در 

همۀ مقاطع دانشجو دارد؛ ازهمین  رو می تواند همکاری مناسبی با 
مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و  پارک علم و فناوری مانند 

انجام پایان نامه ها داشته باشد.
وی به دیگر زمینه های همکاری این دو نهاد اشاره و اعالم کرد: 
در  دانش آموختگان  اشتغال  برای  کارآفرینی  کانون های  ایجاد 
دانشگاه خوارزمی و ارتباط این کانون ها با جامعه از طریق پارک 

علم و فناوری می تواند صورت بگیرد. 
رشد  مراکز  خوارزمی  دانشگاه  اینکه  بیان  با  سبحان اللهی  دکتر 
جهاد  تحقیقاتی  مجتمع  افزود:  دارد،  دانش بنیان  شرکت های  و 
با  می توان  راحتی  به   و  است  بزرگ  پتانسیل  یک  دانشگاهی 
استفاده از این ظرفیت، کانون های کارآفرینی را در دانشگاه مستقر 
کرد. عالوه بر اینها، دو نهاد می توانند از امکانات یکدیگر استفاده 
کنند؛ مثاًل دانشکدۀ شیمی دانشگاه خوارزمی، دستگاه هایی دارد 
که پژوهشکدۀ صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی می تواند از آن در 

جهت تحقیقات و اقدامات خود استفاده کند. 
نیز  و...  فنی  فیزیک،  دانشکده های  را  این همکاری  افزود:  وی 
می توانند صورت دهند و درواقع نوعی هم افزایی است که خروجی 

آن به رفع نیازهای جامعه منجر خواهد شد. 
رئیس دانشگاه در پایان به موضوع دانشجوی مشترک بین دانشگاه 
خوارزمی و جهاد دانشگاهی اشاره و اعالم کرد: جهاد دانشگاهی 
یک نهاد علمی است و ازهمین  رو می توانیم با همکاری آن با 
پذیرش دانشجوی مشترک، کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام 

دهیم.
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برگزاری دومین نوبت آزمون بسندگی زبان انگلیسی در
 دانشگاه خوارزمی

دومین نوبت آزمون بسندگی زبان انگلیسی ساعت 14 روز پنج شنبه 95/۸/6 با حضور دکتر رسولی پور، رئیس دانشکدۀ ادبیات و زبان ها و 
دکتر سیدمحمدرضا  هاشمی، رئیس مرکز آزمون دانشگاه، در ساختمان دانشکدۀ ادبیات و زبان های دانشگاه خوارزمی برگزار شد.این آزمون 

با شرکت 194 داوطلب از دانشجویان دکتری دانشگاه های سراسر کشور به مدت 120 دقیقه برگزار شد.

برگزاری جلسۀ هوش سازمانی )BI( در دفتر ریاست تهران

جلسه هوش سازمانی )BI( در تاریخ 95/۸/16 در دفتر ریاست تهران برگزار شد. 
شایان ذکر است دانشگاه در حال راه اندازی پروژۀ هوش سازمانی به منظور دسترسی سریع و صحیح به آمار و اطالعات مدیریتی است. این 
پروژه را مدیریت برنامه و بودجه انجام می دهد وشورایی متشکل از ریاست محترم دانشگاه، معاونان دانشگاه، مدیر برنامه و بودجه، مدیر 

مرکز فناوری اطالعات و مدیر نظارت و ارزیابی، آن را راهبری می کند.
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بازدید هیئت دانشگاهی یو پی ام upm مالزی
 از دانشگاه خوارزمی

رئیس  از  متشکل  مالزی  پوترای  دانشگاه  از  نفره ای  هیئت 13 
هیئت امنا، رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی و رئیس تحصیالت 
تکمیلی با هیئت رئیسۀ دانشگاه، عصر روز یکشنبه 95/۸/16 از 

دانشگاه خوارزمی دیدار کردند. 
این دیدار، دکتر محمدعلی سبحان اللهی، رئیس دانشگاه،    در 
گزارشی از وضعیت دانشگاه، ظرفیت و توانمندی های دانشکده های 
دانشگاه را ارائه نمود و رئیس دانشگاه Upm مالزی، ضمن استقبال 

از گسترش همکاری با دانشگاه خوارزمی، آمادگی خود را برای 
همکاری با دانشکده های فنی و مهندسی و علوم زیستی دانشگاه 

خوارزمی اعالم کرد.
تفاهم  یادداشت  نزدیک،  آیندۀ  در  دیدار مقرر شد که  این  در    
دانشجو،  و  استاد  تبادل  درخصوص  دانشگاه  دو  بین  همکاری 
اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی و آموزشی به ویژه برگزاری 
دوره های مشترک آموزشی در سطوح تحصیالت تکمیلی امضا شود.
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 دومین نشست از سلسله نشست های گروه جامعه شناسی

با  جامعه شناسی  گروه  نشست های  سلسله  از  نشست  دومین 
سخنرانی  با  جامعه شناسی  دانشجویی  علمی  انجمن  همکاری 
جناب آقای دکتر بیژن زارع، با موضوع » تحلیل جامعه شناختی 
گرایش جوانان به مدرک گرایی در ایران« در تاریخ 1۸ آبان در 
سالن کنفرانس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه خوارزمی پردیس تهران 

برگزار شد. 
را  مقدمۀ خود  دکتر سراج زاده  آقای  برنامه جناب  این  درابتدای 
درخصوص برنامۀ کلی نشست های گروه و زمان بندی آن ها و 

همچنین ضرورت بحث های ساختاری در تهران بیان کردند. 
از اخذ مدرک در طیف  از آن دکتر زارع به مسابقه ای که  پس 
وسیعی از دانشگاه های دولتی پردیس ها و...  به راه افتاده، اشاره و 
اضافه کردند که بنابر آمار، 5 برابر کشورهای پیشرفته در کشور ما 
دانشگاه وجود دارد که 6۸ درصد آن را دانشگاه دولتی و 32 درصد 

را دانشگاه آزاد تشکیل می دهند. 
ایشان دانشگاه های کشورهای اروپایی و امریکا را مثال زدند که 
در آمریکا تنها 300 دانشگاه وجود دارد؛ پس وسعت کشور تعداد 

فزایندۀ دانشگاه ها را توجیه نمی کند. 
بحث عدالت آموزشی و معضالت اقتصادی که در پی مدرک گرایی 
پدید آمده است، بخش دیگری از سخنان دکتر زارع در دانشگاه 

خوارزمی تهران بود. 

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان به مدرک گرایی مسئوالن 
که شبه رقابتی را ایجاد کرده است، پرداختند و توجه به مدرک 
با کابینۀ  ایران را  تحصیلی باال در رسیدن به جایگاه دولتی در 
دولتی انگلیس مقایسه کردند که ۸0 درصد کابینۀ انگلیس مدرک 

لیسانس دارند. 
دکتر زارع در تبیین مدرک گرایی به دوجنبۀ مثبت و منفی آن هم 
اشاره کردند، که از طرفی این مقوله در وضعیت ایران می تواند 
افراد  اجتماعی  و  اقتصادی  موقعیت های  و  فردی  رفاه  موجبات 
را فراهم آورد و ازطرف دیگر، کسب مدرک تنها برای استفاده از 

مزایا در ایران است. 
دکتر زارع در بخش پایانی سخنان خود کسب مدرک را وسیله ای 
معمواًل  کردند:«  اشاره  و  دانستند  جامعه  در  خاص گرایی  برای 

دانشگاه، یک هدف ایده آل برای همه است«. 
افزایش حضور بانوان بعد ازانقالب در دانشگاه ها نیز، از نگاه دکتر 

زارع از عوامل افزایش دانشجو و توجه به مدرک گرایی است. 
در ادامه، دانشجویان و حاضران سؤاالتی مطرح کردند ک استادان 

محترم پاسخگوی این سؤاالت بودند. 
در این نشست عالوه بر دانشجویان تحصیالت تکمیلی، استادان 
محترم گروه جامعه شناسی: آقایان نبوی، گلچین و سرکار خانم 

باقری حضور پیدا کردند.
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آقای دکتر رسول رسولی پور، رئیس دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی

 مسئول کارگروه فرهنگی و علمی شورای سیاست گذاری برگزاری مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه 

******************************************** 

آقای دکتر بهادر باقری مدیر حوزۀ ریاست و روابط عمومی 

 دبیر شورای سیاست گذاری برگزاری مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه

******************************************** 

 سرکارخانم دکتر مهری اکبری، عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم جغرافیایی 

 مسئول کارگروه اجرایی شورای سیاست گذاری برگزاری مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه

******************************************** 

آقای دکرت عزیز الله حبیبی معاون امور دانشجویی

رسپرست معاونت فرهنگی دانشگاه 

******************************************** 

آقای دکتر داریوش علی محمدی، معاون آموزشی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی 

آقای دکتر محمدحسین مشهدی زاده، عضو حقوقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

آقای رضا حبیبی، مدیر امور دانشجویی

 انتصابات
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سمینار یک روزۀ معرفی علوم 
شناختی با همکاری ستاد توسعۀ علوم 

و فناوری های شناختی

یکشنبه 95/۸/23  روز  شناختی  علوم  معرفی  روزۀ  یک  سمینار 
که  سمینار  این  در  شد.  برگزار  دانشگاه  شهریور   1۷ سالن  در 
دانشکده های فنی مهندسی ، روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه، 
مجری  شناختی  فناوری های  و  علوم  توسعۀ  ستاد  همکاری  با 
اصفهان؛  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  برکتین،  دکتر  بودند،  آن 
دکتر حسین زاده، معاون مرکز ملی نقشه برداری مغزایران؛ دکتر 
ستاد  نمایندۀ  رستمی،  وآقای  امیرکبیر  دانشگاه  استاد  ستایشی، 

توسعۀ علوم و فناوری های شناختی حضور داشتند.
دکتر علیرضا مرادی )مسئول و دبیر برگزاری سمینار( اهداف این 
سمینار را  معرفی حوزههای مختلف علوم شناختی عنوان کرد که 

به شرح زیر است:
1. تصویربرداری شناختی مغز؛ 2. شناخت اجتماعی؛ 3. مدل سازی 
با حمایت های  آشنایی   . اعصاب شناختی؛ 5  شناختی؛ 4. علوم 
ستاد توسعۀ علوم و فناوریهای شناختی؛ 6 . آشنایی با مرکز ملی 

نقشه برداری مغز ایران.

در اختتامیۀ بیست و سومین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی 
که روز سه شنبه 25 آبان ماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری 
برگزار شد، از کتاب » ورزشکاران پارالمپیکی« )راهنمای علوم و 
طب ورزشی( اثر ارزشمند علیرضا نصیرزاده و علی فتاحی ولیالئی، 
دانشکده  ورزشی  بیومکانیک  رشتۀ  دکتری  مقطع  دانشجویان 
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، به عنوان کتاب 

برتر در گروه علوم انسانی، شاخۀ تربیت بدنی تقدیر شد.
این مراسم با حضور دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی؛ دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی؛ 
دکتر سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و جمعی از استادان دانشگاه ها و دانشجویان در پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.
عادل تقوی، دبیر بیست و سومین جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی 
گفت: از 629 اثری که حائز شرایط برای ورود به مرحلۀ داوری 
شدند، 12 کتاب برگزیده و 25 اثِر شایستۀ تقدیر انتخاب شدند که 

امروز معرفی و تقدیر شدند.
برگزیدگان و شایستگان تقدیر این دوره در 6 شاخۀ دانشگاهی 
علوم پایه،   دامپزشکی،  و  پزشکی  علوم  اجتماعی،  و  علوم انسانی 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  هنر و معماری، فنی و مهندسی 
معرفی و تجلیل شدند. بخش ویژۀ این دوره نیز به دو موضوع 
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و اشتغال و کارآفرینی اختصاص 

داشت.
این سمینار که با سخنرانی افتتاحیۀ جناب آقای دکتر شنبه زاده، 
ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه، ساعت 9 صبح 
آغاز شده بود و با استقبال پرشور محققان، استادان و دانشجویان 

از سایر دانشگاه ها همراه بود، در ساعت 14 خاتمه یافت.

 افتخارآفرینی دو دانشجوی رشتۀ 
تربیت بدنی در انتخاب کتاب سال 

دانشجویی
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برگزاری مجمع عمومی انجمن های علمی

مدیریت  شورای  اعضای  تمامی  حضور  با  که  نشست  این  در 
انجمن های  کارکرد  شد،  برگزار  دانشجویی  علمی  انجمن های 
علمی و اهداف حضور در این تشکل های دانشجویی شرح داده 
در  فعال  حضور  همچنین  و  رو  پیش  فعالیت های  دربارۀ  و  شد 

جشنوارۀ حرکت بحث و گفت وگو شد.

برگزاری کارگاه آموزشی برنامۀ 
حمایت مالی کمیسیون اتحادیۀ اروپا

برگزاری کارگاه آموزشی برنامۀ حمایت مالی کمیسیون اتحادیۀ 
اروپا از پروژه های علمی و تحقیقاتی بین المللی، طرح ماری کوری   
»کارگاه آموزشی برنامۀ حمایت مالی کمیسیون اتحادیۀ اروپا از 
پروژه های علمی و تحقیقاتی بین المللی، طرح ماری کوری«  روز 
آقای دکتر  با حضور  تا 16  از ساعت 14  آبان ماه  سه شنبه 25 
علی طهایی، دانش آموختۀ دانشگاه فررارا ایتالیا، در جمع استادان 
تهران  دانشگاه های  دکتری  دورۀ  دانشجویان   و  پژوهشگران 
برگزار شد. با عنایت به بستر وسیع ارتباطات و فعالیت های علمی 
و فناورانه در اتحادیۀ اروپا و همچنین با توجه به تفاهم نامه های 
کمیسیون  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزرای  بین  منعقدشده 
آموزش و فناوری اتحادیۀ اروپا، به منظور گسترش همکاریهای 
با  پروژههای مشترک تحقیقاتی  و  اجرای طرحها  و  دانشگاهی 
علمی  همکاری های  دفتر  اروپایی،  کشورهای  دانشگاههای 
بین المللی دانشگاه، کارگاه آموزشی طرح ماری کوری را برگزار 

کرد.
دانشگاه  از  مواد  مهندسی  دکترای  دارای  طهایی  علی  دکتر 
کوری  ماری  طرح  آموزشی  کارگاه  خصوص  در  ایتالیا،  فررارا 
توضیح اجمالی به این شرح بیان کرد: اتحادیۀ اروپا برای جذب 
پژهشگران از تمام کشورها، به روزکردن اطالعات و تحقیقاتشان و 
درگیرکردن پژوهشگران در فعالیت های تحقیقاتی، برنامه ای را با  
عنوان افق 2020 مدنظر گرفت و با اختصاص بودجه ای حدود ۷9 
میلیارد یورو به این پروژه، بر اساس نیا زهای مختلف، این موضوع 
عالی  به ساختارعلوم  این طبقه بندی ها  از  یکی  طبقه بندی شد. 
برمیگردد که شامل پروژۀ ماری کوری است. این پروژه بیشتر 
برای دانشجویان دکتراست که مدرک خود را گرفته اند و تمایل به 
انجام فعالیت درازمدت آکادمیک یا انجام فعالیت های تحقیقاتی 
در شرکت های خصوصی دارند و یا پژوهشگران و استادانی که به 

استفاده از منابع مالی بیشتر برای انجام پروژه هایشان نیاز دارند.

در این نشست که در روز دوشنبه 24 آبان ماه در سالن فرهنگ 
نوذری،  دکتر  صنعت؛  با  ارتباط  مدیر  شاکری،  دکتر  برگزارشد، 
مدیر کارآفرینی؛ دکتر آصف، استاد دانشکدۀ علوم زمین و آقای 

قاسم پور، مدرس کارآفرینی از جهاد دانشگاهی حضور داشتند. 
اهمیت کار کانونی  استادان دربارۀ  از  این نشست هر کدام   در 
در حوزۀ ترویج کارآفرینی، تشکیل گروه های ایده یابی و جریان 

سازی فرهنگی در حوزۀ کار و کارآفرینی صحبت کردند. 
 در پایان نیز اعضای شورای مرکزی کانون کارآفرینی دانشگاه در 

کرج با رأی گیری انتخاب شدند.

نشست کانون کارآفرینی و مدیران 
معاونت پژوهش و فناوری و استادان 

دانشگاه برگزار شد
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برگزاری سومین نشست بحران آب در ایران 
و سیاست گذاری متناسب با آن

با  جامعه شناسی  گروه  نشست های  سلسله  از  نشست  سومین 
موضوع »بحران آب در ایران و سیاست گذاری متناسب با آن« 
برنامه  میهمان  با حضور  و  ریزی  دکتر سبکتکین  با سخنرانی 
آقای دکتر سالجقه، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی 

دانشگاه تهران، برگزارشد. 
ابتدای مراسم مستند »مادرکشی« پخش شد که به بحران آب 
در ایران پرداخته بود؛ پس از آن دکتر سبکتکین، دلیل انتخاب 
این مسئله،  توجیه عنوان کردند که  با ذکر دو  را  این موضوع 
معضل امروز جامعه است و باید از منظر جامعه شناسی بررسی 
شود و پیوستگی جامعه با محیط زیست را به عنوان دلیل دوم 

عنوان کردند.
 پس از آن دکتر سالجقه به ایراد سخنرانی پرداختند. 

ایشان صحبت های خود را با آیات قرآن مرتبط با محیط زیست 
و رعایت توازن در آن، شروع کردند و آماری از وضعیت بحرانی 
جهانی  میانگین  ایشان  کردند.  اعالم  ایران  در  آب  مصرف 
آمار  و  اعالم؛  درصد   40 درجهان  را  مصرف  پرخطر  وضعیت 
مصرف ایران را حدود ۸0 الی 90 درصد عنوان کردند که بیشتر 

این مصرف در بخش کشاورزی اتفاق می افتد.
 دکتر سالجقه در ادامۀ سخنانش، آماری از سرانۀ جمعیتی آب 
قابل استحصال کشور ارائه کردند و این هشدار را دادند که در 
آیندۀ نزدیک، تعارض های آبی و درگیری بر سر آب رخ خواهد 

داد و اولین آن هم، احتمااًل جنگ آبی تهران و کرج خواهد بود.
حوزۀ  به  بی توجهی  به  خود،  ارائۀ  بعدی  بخش  در  ایشان   
ایران  کم نظیر  سیالب های  از  استفاده نکردن  و  آبخیزداری 
اشاره کردند و روند افزایش جمعیت را با توجه به کاهش سرانۀ 

آب های تجدیدپذیر در کشور مقایسه کردند.
 دکتر سالجقه به بحث مهم » تجارت مجازی آب« که در دنیا 
رایج شده است، اشاره کردند و افزودند:» ردپای آب در صنعت 
تا کشاورزی باید دنبال شود تا از مصرف بی رویه جلوگیری شود 

تا بتوانیم به نحوۀ مدیریت صحیح برسیم.«
مدیریت  استراتژیک  راهکارهای  ارائۀ  به  پایان  در  ایشان   
جامع آبخیزداری پرداختند و یکی از این اقدامات را نرخ گذاری 
کشورهای  همانند  کنترلی  قانونی  اقدامات  و  آب  اقتصادی 

اروپایی عنوان کردند و افزودند:
 »استفاده از قنات ها به عنوان پیشرفته ترین امکان استحصال 

آب در مناطق خشک باید تجدید شود.«
مطرح  را  خود  پرسش های  دانشجویان  و  استادان  پایان،  در   

کردند.
بی خردی  جمع،  جمع بندی سخنان  در  سراج زاده  دکتر   سپس 
جمعی و غفلت از آینده را دلیل مشکالت زیست محیطی دانستند 
بر  به راهکاری رسید که عقالنیت مبتنی  باید  و عنوان کردند 

پیشینۀ فرهنگی و دینی داشته باشد.
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 اعطای مجوز مرکز پژوهشی 
آپای به رئیس دانشگاه

در روز چهارشنبه 26 آبان، مجوز مرکز پژوهشی آپای دانشگاه 
حوادث  و  آسیب پذیری ها  برای  امداد  پشتیبانی،  )آگاهی رسانی، 
به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  توسط  سایبری(  امنیتی 

رئیس دانشگاه اعطا شد. 
در این مراسم سرپرست محترم پژوهش و فناوری و رئیس مرکز 

فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه نیز حضور داشتند.

انتشار نشریۀ 
»Iranian Journal Of Applied Linguistics «

نشریۀ » Iranian Journal Of Applied Linguistics« شمارۀ اول 
جلد 19 در سال 2016 با امتیاز علمی و پژوهشی، با مدیر مسئولی 
و سردبیری دکتر محمودرضا عطایی و با صاحب امتیازی دانشگاه 

خوارزمی منتشر شد.
مقاالت این نشریه در وب سایت :

 http://ijal.khu.ac.ir   قابل دسترسی است.

تربیت بدنی 

کوه پیمایی و دوچرخه سواری 
دانشجویان

کوه پیمایی عمومی دانشجویان دختر به مقصد طالقان و مسابقۀ 
دوچرخه سواری دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه مورخ 95/8/6 

برگزار شد
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برگزاری مسابقۀ دارت و برنامۀ 
کوه پیمایی عمومی دانشجویان

در  ساکن  دختر  دانشجویان  ویژۀ  حلقه،  وپرتاب  دارت  مسابقۀ 
خوابگاه با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان روز جمعه 

مورخ 95/8/14 برگزارشد.
مورخ  جمعه  روز  پسر  دانشجویان  عمومی  کوه پیمایی  برنامۀ   
95/8/14 به مقصد طالقان روستای حسنجون  به تعداد 26نفر 
به سرپرستی آقای محمد شیرینی  و برنامۀ کوه پیمایی عمومی 
غار  مقصد  به  مورخ 95/8/13  پنجشنبه  روز  دختر  دانشجویان 
رودافشان)تهران جاده دماوند(  به تعداد 40 نفر به سرپرستی آقای 

موسی الرضا بنفشه انجام شد.

کوه پیمایی عمومی دانشجویان دختر به 
مقصد دریاچۀ هویروتار

کوه پیمایی عمومی دانشجویان دختر روز پنجشنبه مورخ 95/8/20 
به مقصد دریاچۀ هویروتار به تعداد 40 نفر از ساعت6/30 صبح 
تا 15 به سرپرستی آقای شیرینی و راهنمایی آقای موسی الرضا 

بنفشه  برگزار شد.
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کسب مقام اول
 مسابقات کشتی آزاد دانشجویان

کسب مقام اول مسابقات کشتی آزاد دانشجویان جهان به میزبانی 
کشور ترکیه با حضور جناب آقای دکتر دهخدا عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی و رئیس فدراسیون دانشگاهی کشور به عنوان 
کادر اجرایی و استاد هادی حبیبی به عنوان مربی تیم دانشجویان

یادداشت 
30 نـــــــــــــکتۀ ساده و مؤثر برای رفع چربی شکم

1. مسئولیت خوردوخوراک خود را کاماًل به عهده بگیرید. دونات، 
چیپس و شکالت دست  و پا ندارند و به زور وارد دهان شما 

نمی شوند!
2. به  طور منظم و همیشگی ورزش کنید.

3. هر روز صبحانه بخورید.
4. برای ازبین بردن چربی دورشکم ، ورزش هایی انجام دهید که 

تمام بدنتان را حرکت دهد، نه فقط شکم و پهلوها را.
5. برای جلوگیری از عادت و توقف فرایند چربی سوزی، گه گاه نوع 

فعالیت های ورزشی را تغییر دهید.
بدون  و  زیاد  مدت  به  معمولی،  سرعت  با  دویدن  جای  به    ..6
استراحت، با حداکثر سرعت در مدت کوتاه بدوید؛ مثاًل 6  بار یک 
مسافت 200 متری را با باالترین سرعتی که می توانید بدوید و بین 

هر دور 4 دقیقه استراحت کنید.
7. هرگز با شکم خالی ورزش نکنید.

8. جوری ورزش کنید که واقعاً بعد از انجام تمرین خسته شوید. 
خستگی بعد از ورزش نشانۀ وجود اسید الکتیک در خون است. 
اسید الکتیک موجب ترشح هورمون رشد می شود و در نهایت، 

این دو ماده، چربی های دورشکم را از بین می برند.
9. به جای دویدن روی تردمیل در خیابان یا پارک بدوید. ورزش 
کاردیو روی دستگاه های برقی میزان کورتیزول بدن را افزایش 
می دهد وکورتیزول فرایند سوختن چربی در بدن را مختل می کند.

10. شب ها زود شام بخورید. بین آخرین وعدۀ غذا و ساعت خواب 
حداقل 3 ساعت فاصله باشد.

غذاهای   ( کنید.  خداحافظی  فراوری شده  غذاهای  انواع  با   .11
کنسروی یا هر مادۀ خوراکی در قوطی و پاکت های بسته بندی شده(

12. حذف کامل چربی از برنامۀ غذایی شکم شما را کوچک تر 
نمی کند. )منظور چربی های مفید است نه چربی های اشباع شده، 
آووکادو، دانه های روغنی مانند   ، مثل روغن زیتون، دانۀ زیتون 

بادام وگردو(
پروتئین در  بدن میزان مصرف  باالبردن سوخت وساز  برای   .13

برنامۀ غذایی تان را افزایش دهید.
14. با مصرف امگا 3 نوسان قند خونتان را کنترل کنید.

15. خوردن کربوهیدرات ها و مواد نشاسته ای به انباشت چربی در 

                                                                                                                                  
نادیا کاظمی

کارشناس تربیت بدنی
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30 نـــــــــــــکتۀ ساده و مؤثر برای رفع چربی شکم

بدن کمک می کند نه خوردن چربی های مفید!
16. اگر می خواهید دورکمرتان باریک شود، به جای نان با کره و 
مربا برای صبحانه، پروتئین و یک مشِت کوچک بادام یا گردو 

جایگزین کنید.
17. آردهای سفید را از برنامۀ غذایی تان حذف کنید و تأثیرسریع 

آن را در کوچک شدن شکم ببینید.
18. ویتامین  دی)D( را جدی بگیرید.کمبود این ویتامین در بدن، 

باعث جمع شدن چربی در ناحیۀ شکم   می شود.
فیبر  را هرگز فراموش نکنید. 25 گرم  19. مصرف مواد فیبری 
در روز باعث ثابت نگه داشتن قند خون و سوختن چربی می شود.

20. دستگاه گوارش خود را با خوردن غذاهای سالم، سبزیجات و 
میوه ها تمیز نگه دارید. تمیزی درون بدن برای چربی سوزی بسیار 

مهم است.
21. در خوردن میوه های پوست کلفت مثل هندوانه، موز و آناناس 
زیاده روی نکنید؛ زیرا این میوه ها قند بیشتری نسبت به میوه هایی 

مثل توت فرنگی وکیوی دارند.
22. به اندازۀ کافی بخوابید.

23. شب ها زود به رختخواب بروید و صبح ها زود بیدار شوید.
24. برای کاهش میزان استرس و کورتیزول که دشمن شماره 
یک فرایند چربی سوزی است، به آنچه دارید دلخوش باشید. برای 
داشته هایتان شکرگزار و شاد باشید. هر شب قبل از خواب به چند 

تا از بهترین چیزهایی که دارید فکر کنید و برایشان خوش حال 
باشید.

در  پیاده روی  و  تمرکز  رزمی،  ورزش های  یوگا،  پیالتس،   .25
هوای آزاد و طبیعت به کاهش سطح استرس کمک می کند. به 
خاطر داشته باشید که استرس و کورتیزول باال، عامل مهمی در 

بزرگ شدن شکم است.
26. آب زیاد بنوشید. نوشیدن 8 تا 12 لیوان آب در روز برای از 

بین بردن چربی دور شکم الزم است.
نوشابه های  و  الکل، آب میوه های شیرین، سودا  نوشیدن  از   .27
را  قهوه  و  سبز  آب، چای  کنید.  خودداری  جداً  رنگی  و  شیرین 

جایگزین نوشابه های فوق نمایید.
28. مصرف شکر را قطع یا محدود کنید. اشتباه بیشتر مردم این 
است که فکر می کنند اگر خرما و توت خشک و عسل و از این 
قبیل شیرینی ها بخورند چاق نمی شوند. فراموش نکنید قند، قند 

است؛ از هر منبعی که باشد!
 500 مصرف  شود،  باریک  کمرتان  دور  می خواهید  اگر   .29
باعث کاهش  را جدی بگیرید. منیزیم  میلی گرم منیزیم در روز 

کورتیزول است.
انواع توت های سیاه،  30. مصرف آنتی اکسیدان های قوی مثل 
روغن زیتون و سبزیجات با برگ سبز را در اولویت های غذایی تان 

قرار دهید.
منبع: وب سایت تخصصی پزشکی ورزشی
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کتاب نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلمان نظریه و عمل ترجمۀ آقای دکتر بیژن عبداللهی، استاد دانشکدۀ مدیریت، در انتشارات 
دانشگاه خوارزمی منتشر شد. 

این کتاب ضمن مفهوم سازی جدید از نظارت آموزشی به عنوان استراتژی آموزش های حین خدمت برای بالندگی حرفه ای معلمان و رهبری 
فرایند یاددهی یادگیری، به تعریف جدیدی از ارزشیابی عملکرد معلمان و تفاوت های آن با نظارت آموزشی پرداخته است.

دو کتاب از آقای دکتر حمیدرضا ایزد بخش
دو کتاب آقای دکتر حمیدرضا ایزدبخش، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، با عناوین زیر به چاپ رسید:

1. مقدمه ای بر شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد )چاپ چهارم (
2. تحلیل و طراحی سیستم های اطالعاتی دردنیای در حال تغییر)چاپ سوم (.
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آنفوالنزای پرندگان ) مرغی (

گاهی اطالع رسانی به منظور افزایش آگاهی مردم است که این، از سر دلسوزی است؛ پس صادقانه بیان می شود و افزایش آگاهی مردم، 
موجب آرامش خاطر آنها می شود اما گاهی اطالع رسانی برای ایجاد هراس، نگرانی و غفلت مردم از مسائل اصلی و مهم است؛ بدون اینکه 
مسئلۀ مطرح شده در حدی که اطالع رسانی می شود، اهمیت داشته باشد. نمونۀ آن در مورد آنفوالنزای مرغی و پرندگان است  که از سال 
199۷ تا کنون در کل دنیا کمتر از 500 نفر تلفات داشته است؛ چرا که  شیوع این بیماری  در حال حاضر، تنها در حوزۀ پرندگان وحشی  
است؛ البته در میان پرندگان اهلی از قبیل مرغ، بوقلمون، اردک و غاز نیز دیده شده است . امکان انتقال این بیماری به انسان کم است؛ 
مگر اینکه شخص، تماس مستقیم با ترشحات آلودۀپرندۀ بیمار داشته باشد و از آن مهم تر اینکه، انتقال این بیماری از انسان مبتال، به انسان 

سالم تا کنون دیده نشده است.

این روزها خبر شیوع این بیماری، با عناوین مختلف در صدر اخبار قرار می گیرد؛ در حالی که در کشور ما، ساالنه چند هزار نفر بر اثر حوادث 
رانندگی جان می سپارند. در حال حاضر، تمام مراکز پژوهشی غرب به آنفوالنزای پرندگان، تنها به عنوان یک مسئلۀ تحقیقاتی می نگرند و 
این مطلب را پیگیری می کنند: آیا بر اثر جهش های ژنتیکی که در ساختار همۀ ویروس ها ازجمله این ویروس اتفاق می افتد، امکان انتقال 
این بیماری از فرد مبتال،  به فرد سالمی که در تماس با پرندگان آلوده نیست، وجود دارد یا نه؟ در صورت بروز این اتفاق، شاید انجام بعضی 

اقدامات پیشگیرانه ضرورت داشته باشد.

اما این بیماری چیست ؟ نام دیگر بیماری آنفوالنزای پرندگان، بیماری آویان) avian(است. آنفوالنزای مرغی، معمواًل در پرندگان وحشی 
دیده می شود و گاه ممکن است در پرندگانی همچون مرغ، بوقلمون، اردک و غاز نیز دیده شود. بازارهای روباز و شلوغی که تخم مرغ و 
مرغ را در شرایط غیربهداشتی می فروشند، یکی از مهم ترین کانون های انتقال این بیماری است. مصرف مرغی که کاماًل پخته نشده باشد 
و یا تخم مرغ خام، می تواند موجب انتقال این بیماری شود؛ اما اگر گوشت مرغ و یا تخم مرغ با حرارت باالی ۷5 درجه پخته شود، کاماًل 
سالم است و  انتقال بیماری ممکن نیست. انتقال این بیماری از راه ترشحات آلودۀ پرندگان از قبیل بزاق، مخاط، ترشحات چشم، دهان و 

بینی  صورت می گیرد.

به طور کلی انتقال آن به انسان، به دو روش صورت می گیرد:

ذرات معلق ویروس، برخاسته از ترشحات پرندگان بیمار، در هوا زیاد باشد و فرد در آن  هوا تنفس کند؛ یا از طریق چشم، بینی و دهان، آن 
ذرات وارد بدن فرد شود.

دست فرد با ترشحات پرندۀ بیمار آلوده شده باشد و شخص بدون تمیز کردن دست، آن را وارد بینی، دهان و یا چشم خود نماید.
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عالئم بیماری: این بیماری در صورت انتقال به انسان می تواند نشانه هایی متنوع از عالئم بسیار ضعیف تا شدید بروز دهد؛ مانند:

-   پرخونی چشم
-    عالئم معمولی ابتال به سرماخوردگی مربوط به قسمت فوقانی سیستم تنفسی

-    عالئم مربوط به سیستم تنفسی پایینی شامل سینه پهلو یا پنومونی )عفونت ریه(

که به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد.
بنابراین، در صورت ابتالی فرد به این بیماری از عالئم خفیف تا شدید ممکن است اتفاق بیفتد:

-    التهاب چشم
-    عالئم سرماخوردگی معمولی:

-    تب
-    سرفه

-    سوزش گلو
-    دردعضالت

-    درگیری سیستم تنفس تحتانی:
-    سینه پهلو )پنومونی( که در این صورت شاید به بستری شدن در بیمارستان نیاز باشد.

-    تنگی نفس ، کوتاه شدن نفس، اختالل تنفسی
گهگاه عالئم باال ممکن است همراه با عالئم گوارشی باشد؛  از قبیل:

-    تهوع
-    درد شکم

-    اسهال
-    استفراغ

در موارد بسیار نادر، با درگیری عصبی همراه خواهد بود؛ نظیر تشنج، تشخیص این بیماری به تنهایی به لحاظ بالینی به هیچ وجه امکان  
ندارد و به آزمایشهای تشخیصی آزمایشگاهی نیاز است. بنابراین،  الزم است از ترشحات بینی و گلوی مبتالیان به این بیماری، در طول 

هفتۀ اول بیماری، نمونه برداری و آزمایش شود.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
در صورتی که سابقۀ مسافرت به مناطق آلوده به این بیماری داشته باشید.

اگر تب و سرفه و بدن درد شدید تا روز چهارم ادامه داشت، به دکتر مراجعه کنید.
در صورتی که در کنار پرندگان، یا مرغ یا در مزرعه حضور داشته اید حتماً به دکتر بگویید.

درمان بیماری
با توجه به بیماری های مختلفی که موجب مرگ ومیر فراوان در سراسر دنیا می شود، آنفوالنزای پرندگان در حال حاضر، نگران کننده نیست.

نکتۀ آخر
باتوجه به اینکه امکان انتقال این بیماری از فرد مبتال، به افراد سالم وجود ندارد، نباید ایجاد نگرانی کند و درمان آن مانند سایر بیماری های 

ویروسی است.

                                                                                                          نویسنده : دکتر علیرضا داودی 
پزشک دانشگاه و مسوول مرکز بهداشت )تهران(



همکاران گرامی درگذشت عزیزانتان را صمیمانه تسلیت می گوییم و برای 
آنان بخشش و آرامش ایزدی و برای شما سالمت و سعادت آرزومندیم.

                آقای دکتررسول رسولی پور رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
                آقای دکتر پاکیزه مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و مهندسی مالی

                خانم شریف زادگان همکار معاونت دانشجویی 
 




