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بعد از گذشت یک سال از تاخیر در انتشار نشریه سیمای خوارزمی در سال ۱۳۹۹، با سیاست گذاری 
و اجرای برنامه راهبردی روابط عمومی بر آن شدیم تا در پایان سال ۱۳۹۹ و آغاز قرن جدید طرحی 
میان  در  هرچند  باشد.  خوارزمی  دانشگاه  نام  شایسته  نشریه،  محتوای  و  شکل  که  اندازیم،  در  نو 
اندیشمندان فرهنگ و رسانه در این باره که فعالیت های فرهنگی و رسانه ای قابل سیاست گذاری 
است یا نه؟! اختالف مشهود وجود دارد و مخالفان سیاست گذاری در فرهنگ و رسانه استدالل های 
قالب  در  سیاست گذاری ها  این  رسانه ها  کاربرد  و  تجربه  عمل،  عرصه  در  ولی  دارند،  نیز  محکمی 
برنامه های راهبردی، کارآیی خود را نشان داده است. در تبیین و تعیین هدف غایی برای مجموعه 
کارمند، ۳ عنصر  و  استاد  دانشجو،  روابط  تقویت  و  ایجاد  رسانه  سیمای خوارزمی،  و  روابط عمومی 
نماید. را تسهیل  دانشگاه  امور  انجام  و  ریزی  برنامه  دانشگاه می تواند،   اصلی تشکیل دهنده هویت 

   
 تقویت این روابط در دانشگاه، در سطح اول موجب سهولت در دسترسی به منابع و در سطوح عمیقتر باعث 
 شکل گیری فضای گفتگو و عرصه های کوچک همگانی می شود که در آن گفتمان های جدید شکل می گیرد.

فعالیت  در  عامل  سه  این  نقش  تقویت  و  محتوا  تولید  در  دانشگاهی  همکاران  مشارکت  بنابراین   
بود. خواهد  خوارزمی  سیمای  راهبردی  هدف  و  سیاست  عنوان  به  خوارزمی  سیمای   رسانه ای 

  
 امیدواریم نشریه سیمای خوارزمی و تیم رسانه ای روابط عمومی دانشگاه در سایه این مشارکت بتواند 
ضمن تقویت و ارتقاء فضای گفتمانی و انعکاس وقایع، با برجسته سازی فعالیت های دانشگاه و نقش 
دانشجو، استاد و کارمند در پیشبرد برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی اولین موسسه آموزش عالی 

کشور با قدمت بیش از یک قرن موفق باشد. 

محمود عباس نژاد

»به نام آنکه جان را فکرت آموخت«

مهم ترین  از  یکی  مثابه  به  دانشگاه«  فعالیت های  و رصد  راهبری  روابط عمومی، »مأموریت  وظایف  در شرح   
مأموریت های راهبردی دانشگاه خوارزمی تعیین شده است. همچنین در تفکیک و تشریح دیگر مأموریت های روابط 
عمومی، به منظور انجام برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و تحقق اهداف توسعه ارتباطی و اطالع 
رسانی، انتشار مجله مناسب و در شان دانشگاه که اخبار، رویدادها و تولید محتوا در عرصه های علمی، اجتماعی و 

فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.
  از این  رو »مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خوارزمی« با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

و استفاده از ظرفیت همکاری اساتید، دانشجویان و کارکنان به تولید محتوا می بپردازد. 
  عالوه بر بهره مندی از نتایج پژوهش های علمی دانشگاهیان در تهیه گزارش های مختلف، انتشار آن از طریق 
محسوب       دانشگاهی  های  فعالیت  توسعه  در  بایسته  اقدامی  خوارزمی  سیمای  نشریه  ویژه  به  مناسب  رسانه های 

می گردد.
  لذا امید است روابط عمومی، با اخذ مجوز الزم از سامانه نشریات دانشگاهی فرصت مناسبی را برای انتشار تجارب، 

اخبار و یافته های علمی و پژوهشی دانشجویان، کارمندان و نیز صاحب نظران دانشگاهی فراهم نموده است.
  در این مسئولیت بر خود فرض می دانم، از همه اعضای محترم هیأت تحریریه و نیز دیگر دست اندرکاران نشریه، 
به ویژه نویسندگان محترم، به پاس خدمات اثربخش در انتشار مجدد سیمای خوارزمی با رویکردی نوین، صمیمانه 

سپاسگزاری نمایم.

دکتر بیژن عبدالهی
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد:

تعریف نوین تعلیم و تربیت در فضای مجازی؛ از رسالت های جدید دانشگاهیان
دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در چهارمین همایش ملی جامعه و 
تعلیم و تربیت در دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: امروز جامعه و تعلیم و تربیت در فضای 
مجازی مستلزم بازتعریفی جدی هستند که تعریف نوین آن می تواند از رسالت های 

جدید دانشگاهیان محسوب شود.

محنا آزادپور

هفت هزار کانون فرهنگی در دانشگاه های کشور فعالیت می کنند

فرهنگی  کانون های  اینکه  بابیان  اسفند  وزیرعلوم۱۳  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه ها به عنوان دارایی نظام آموزش عالی است، گفت: امروز هفت هزار کانون 
فرهنگی در دانشگاه های کشور فعالیت می کنند که نگاه انتقادی آن ها باعث پیشرفت 

علمی می شود.
فعالیت های کانون ها مبتنی بر خرد، دانش و احساس مسؤولیت و تعهد است که به 
تعامل جمعی کمک می کند اگر دانشگاه را به عنوان نهاد اثرگذار تعریف می کنیم به 
خاطر اثر در رفتار افراد جامعه است. این کانون ها با توجه به تنوعی که در قالب نگاه های 
مختلف دارند در فضای دانشگاه در حال نمود است و اگر بخواهیم از بیرون نگاه کنیم 

شاهد فعالیت ها و کنش گری هستیم که آرمان های جمهوری اسالمی بیان می شود.

نشریه داخلی سیمای خوارزمی  
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دانشگاه خوارزمی میزبان دوازدهمین نشست ساالنه دبیران شورای 
هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه های کشور

 
اجتماعی و مهندس عسگری  و  این نشست با حضور دکتر غفاری معاون فرهنگی 
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳ اسفند در دانشگاه 
خوارزمی برگزار شد. از دانشجویان و دبیران کل کانون های فرهنگی دانشگاه های 
تهران به صورت حضوری و مابقی دبیران دانشگاه های کشور به صورت برخط در 
مراسم افتتاحیه، پرسش و پاسخ و وبینار علمی با حفظ پروتکل های بهداشتی شرکت 

کردنند.

ارائه ایده های نوین دانشجویان با برگزاری جشنواره های کسب وکار

در  خوارزمی  دانشگاه  کسب وکار  ایده های  جشنواره  دبیر  لواسانی  حسینی  حسین 
گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، 
اظهار کرد: جشنواره کسب وکارهای ارزان جهت حمایت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه 

خوارزمی در حال برگزاری است.
او افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد انگیزه برای دانشجویان و افراد دیگر 
است تا بتوانند ایده های خود را برای شروع یک کسب وکار با اندک هزینه داشته 

باشند.
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ارسال 180 مقاله به اولین کنفرانس بین المللی روایت شناسی 
عربی

رئیس دانشگاه خوارزمی با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات علمی در حوزه روایت 
شناسی و ادبیات داستانی گفت: آثار ادبی در حوزه ادبیات داستانی منعکس کننده 
فرهنگ و هویت ملت ها است و ما در روزگار کنونی بیش ازپیش به چنین شناختی 
نیازمند هستیم. ما شاهد این هستیم که امروز ادبیات داستانی عربی و رمان های 
عربی پابه پای تحوالت کشورهای عربی و حتی فراتر از آن به پیش می رود به همین 
دلیل این احساس نیاز شد که برای آشنایی هرچه بیشتر با آخرین تحوالت، تکنیک ها 
و دستاوردهای حوزه روایت و ادبیات داستانی در جهان عرب چنین همایشی برگزار 

شود
این کنفرانس تخصصی بین المللی که 28 بهمن ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شده 
میزبان ۱80 مقالۀ داخلی و خارجی بود که از این تعداد ۱۳4 مقاله پذیرفته شده است؛ 
و از این تعداد ۱۱۱ مقاله به صورت کامل و 2۳ مقاله به شکل چکیده است. تعداد 
کل مقاالت واصله از پژوهشگران ایرانی، 77 مقاله بوده و ۳2 مقاله نیز از کشورهای 
کنفرانس  دبیرخانۀ  به  بلغارستان  و  نیجریه  مراکش،  الجزایر، عراق،  مانند  خارجی 

رسیده است.
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کنفرانس  هشتمین  افتتاحیه  در  ایران  نانوی  انجمن  رئیس 
بازار  و  روزمره  زندگی  در  نانو  نانو:فناوری  بین المللی 

درحال رشد، یک واقعیت است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، هشتمین کنگره بین المللی و مجازی 
نانو 2۹ و ۳0 بهمن ماه ۱۳۹۹، با مشارکت دانشمندان، اندیشمندان و صاحبنظران 
علوم و فناوری نانو ایران و سایر کشورهای دنیا روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به صورت مجازی برگزار شد. دکتر محمد حسین مجلس آرا رئیس انجمن 
در  که  نانو  المللی  بین  کنفرانس  هشتمین  افتتاحیه  مراسم  در  ایران،  نانو  فناوری 
مشهد برگزار شد گفت:  واقعاً باعث افتخار و خوشحالی است که از شما در هشتمین 
کنگره الکترونیکی بین المللی علوم و فناوری نانو استقبال کرده و این رویداد معتبر 
در  موفق  های  کنگره  برگزاری  از  پس  کنگره  این هشتمین  کنم.   می  افتتاح  را 
دانشگاه تهران ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه کاشان ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه 
 خوارزمی ، پژوهشکده صنعت نفت و هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.  
رئیس انجمن نانوی ایران افزود: امسال بیش از 4۳0 مقاله در قالب پوستر و سخنرانی 
از 7 کشور حضور دارند.  این رویداد توسط دانشگاه خوارزمی، موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم رازی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، جامعه پزشکی پزشکی نانو ، دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و انجمن جهش محیطی ایران حمایت مالی می شود.  داشتن 
برخی از بهترین ذهن های علمی جهان برای به اشتراک گذاشتن دانش در زمینه ای 
که فناوری آینده محسوب می شود ، بسیار جالب است.  فناوری نانو یک رشته مهیج 
جدید با پتانسیل بسیار زیاد در زمینه های مختلف مانند مراقبت های بهداشتی ، فناوری 
های اطالعاتی ، انرژی ، تولید ، امنیت ، هوا فضا و موارد دیگر است.  بازار خیلی سریع 
در حال رشد است و وجود فناوری نانو در زندگی روزمره ما به واقعیت تبدیل می شود.  
این کنگره به موفقیت های جدید و مرزهای فناوری نانو و علوم نانو می پردازد.  این 
دانشمندان برجسته ، محققان ، مهندسان و کارآفرینان از دانشگاه ها ، صنایع و شرکت 
های نوپا را در خط مقدم فناوری نانو گردهم آورده است.  بنابراین ، این کنگره علوم 
پایه را در زمینه فناوری نانو و حوزه وسیعی از کاربرد را پوشش می دهد.  این برنامه 
علمی شامل سخنرانی های شفاهی و پوستری ، کارگاه های آموزشی جذاب و جلسات 

اصلی سخنرانی به رهبری دانشمندان برجسته خواهد بود.
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 بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی 
دانشیار  نبیونی  دکتر  با حضور  ایران  زیست شناسی 
زیست شناسی  انجمن  رئیس  و  خوارزمی  دانشگاه 

ایران در دانشگاه سمنان برگزار شد.

این کنگره 2۹ بهمن در قالب چهار کنفرانس با محوریت زیست شناسی 
و  شد  برگزار  حفاظت  و  محیطی  مولکولی،  سلولی  جانوری،  گیاهی 
رویکرد این کنگره تحقق اهداف سند ششم توسعه علمی کشور با شعار 

زیست شناسی یکپارچه، همگرایی برای توسعه پایدار است.

یادداشت دکتر حمزه نوذری

 سرمقاله روزنامه شرق ۱4 اسفند
بی توجهی سازمان های بزرگ به محیط زیست

مسئله مهم این است که سازمان ها هیچ برنامه و فعالیتی برای حیوانات اهلی در این 
محیط زیست ندارند و از نزدیک شاهد بوده ایم که بسیاری از این حیوانات بیمار یا 
گرسنه هستند و ساز و کاری برای عقیم سازی جهت کنترل تعداد آن ها یا درمان حیوانات 
بیمار وجود ندارد. بارها شاهد بوده ام که سگ ها در این سازمان ها و حتی دانشگاه ها به 
بیماری های پوستی دچار شده اند و به شدت رنج می کشند اما تنها سازو کار موجود طرد 
و به حال خود رها شدن است. سازمان ها و حتی دانشگاه ها که مساحت بسیاری دارند 
برای کاهش مسائل زیست محیطی ارتباط و تعاملی با سازمان محیط زیست یا نهادهای 
مدنی فعال در حوزه حمایت از حیوانات ندارند. تنها کاری که مدیران این مجموعه ها 

انجام می دهند تماس با شهرداری برای جمع آوری سگ ها است.
سازمان  ها می توانند بخشی از فضای وسیعی که در اختیاردارند را برای درمان و نگهداری 
از حیوانات مریض و بیمار اختصاص بدهند و ارتباط منظم، منسجم و مستمری با 
محیط زیست و نهادهای مردمی و جامعه مدنی فعال در این زمینه داشته باشند تا شاهد 

وضعیت اسفناک حیوانات در این محیط ها نباشیم.
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یادداشت:
 دکتر امیر حسین طاهری در پرتال راهبرد ملی

موتور محرکه رشد اقتصادی رشد اقتصادی و عوامل 
مؤثر بر آن

با توجه به شرایط  کنونی اقتصاد جهانی و تحریم های ظالمانه علیه 
کشورمان حرکت در جهت خنثی سازی تحریم ها و تحقق ثبات و ارتقا 
رشد اقتصادی کشور به عنوان اقدامی بسیار ضروری و با اولویت ویژه 
بایستی در دستور کار تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گیرد. عوامل 
مؤثر و راهکارهای افزایش رشد اقتصادی کشور موضوعی است که 
دکتر امیرحسین طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با ارائه 

راهکارهایی مبتنی بر واقعیات به آن می پردازد

 www.nationalstrategy.ir:لینک مقاله
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نشست مشترک دکتر حبیبی و هیئت همراه با دکتر 
صدیق رئیس پارک فناوری اطالعات و ارتباطات 
 20 فاوا  پارک  ظرفیت های  از  بازدید  و  )فاوا( 

بهمن ماه 1399 گرم دره کرج

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، در این دیدار دکتر شنبه 
زاده معاون پژوهشی، دکتر لواسانی مدیر مرکز رشد و واحد های 
فناور و تعدادی از مدیران و مشاوران گروه های آموزشی و پژوهشی 

رئیس دانشگاه را همراهی کردند.

مشارکت همدالنه تمام بخش های دانشگاه 
هفته  باشکوه  برگزاری  جهت  خوارزمی 

پژوهش استان البرز

اجرای  در  خوارزمی،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اول  که  البرز  استان  برتر  پژوهشگران  از  تقدیر  همایش 
بهمن ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه خوارزمی در کرج برگزار 
شد، مراحل آماده سازی، پذیرایی، ضدعفونی و پذیرش و تب 
سنجی از میهمانان جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، در 
محل برگزاری با همکاری و مشارکت همدالنه بخش های 
مختلف حراست، مرکز بهداشت، اداره خدمات و ... همراه 

بود.
اختتامیه هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ استان البرز متفاوت از 

سال های گذشته بود و با شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی 
با حضور محدود افراد منتخب برگزار شد و هم زمان از طریق آپارات و سامانه 

آموزش مجازی به صورت زنده پخش و منعکس شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، مراسم تقدیر از پژوهشگران و 

فناوران برتر استان البرز در سال ۱۳۹۹ امروز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹
در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی با حضور مسئوالن 

استانی و افراد منتخب برگزار شد.

 20 بهمن 1399
حضور گروه تولید صداوسیمای استان البرز و 
تهیه مستند از زندگی و تجارب علمی دکتر 
مجلس آرا و دکتر اسمعیل بابلیان  از سرآمدان 
علمی استان البرز با مشارکت بنیاد نخبگان 

استان

8
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نامزدهای نهایی جایزه ملی غزل 
حسین جالل پور معرفی شدند.

نمایه مجموعه مقاالت 
ارزیابی  کنفرانس  چهاردهمین 
نظام های  در  کیفیت  تضمین  و 

دانشگاهی  در سیویلیکا

در بخش پژوهشی اثر دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی به مرحله نهایی راه یافت:
»غزل فرم؛ ریشه ها و ویژگی ها«، مهرداد زارعی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

بوشهر دبیر دومین جایزه ملی غزل حسین جالل پور، اسامی نفرات راه یافته به مرحله نهایی این جایزه ملی در 
سه بخش پژوهش غزل، کتاب غزل و غزل های ارسالی را اعالم کرد.

 این جایزه هرساله هم زمان با سالروز تولد حسین جالل پور، شاعر و پژوهشگر گناوه ای، با معرفی آثار برگزیده 
به کار خود پایان می دهد.

فرهادی با اشاره به ارسال 575 اثر به دبیرخانه دومین جایزه ملی غزل حسین جالل پور اظهار داشت: 488 اثر 
از ۱۱7 غزل سرا در بخش غزل و 64 مجموعه در بخش کتاب غزل و همچنین 2۳ مقاله در بخش پژوهش 

دریافت شد.
دبیر دومین جایزه ملی غزل حسین جالل پور خاطرنشان کرد: ۱2 دی ماه برگزیده های نهایی این جایزه در آئین 

پایانی که به صورت ضبط شده از فضای پخش می شود، معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه نشان جایزه ادبی جالل پور در هر بخش تنها به یک نفر تعلق خواهد گرفت ادامه داد: همه 

نامزدهای بخش نهایی نیز لوح یادبود و جایزه نقدی را دریافت خواهند کرد.

9

اولین یادواره علمی - فرهنگی )ادبی - هنری( زنان ایران و 
سلیمانی،  قاسم  حاج  مقاومت  سرداران  بزرگداشت  در  جهان 
ابو مهدی المهندس از سوی دانشگاه الزهرا با همکاری حوزه 
هنری و مراکز علمی - فرهنگی داخلی و بین المللی، اسفندماه 

۹۹ برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا این یادواره در 4 بخش: 
تاریخ  در 7 موضوع،  ادبی  در ۱۱ موضوع،  فرهنگی  علمی - 

شفاهی و هنری در 4 موضوع برگزار خواهد شد.

برگزاری اولین یادواره بین المللی سرداران 
مقاومت از سوی دانشگاه الزهرا )س(

10
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خاکی  که در پاک سازی دستگاه گوارش معجزه می کند
عضو هیئت علمی گروه زمین 
خوارزمی  دانشگاه  شناسی 
خوراکی  رس  خاک  گفت: 
در  و  بوده  معدنی  مواد  حاوی 
گوناگون،  افزودنی های  کنار 
پاکسازی  در  مهمی  نقش 
دارد. گوارش   دستگاه 

هیئت  عضو  رضایی،  خلیل 
شناسی  زمین  گروه  علمی 

دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
ریزدانه  بسیار  رسوبات  انواع  از  یکی  کرد: رس ها  اظهار 
موجود در طبیعت هستند و کانی های رسی یک دسته از 
هیدروسیلیکات های آلومینیوم دارای عناصر همراه هستند؛ 
 استفاده از رس ها از دیرباز در موارد متنوعی معمول بوده است. 
شناخته  در طب سنتی  درمانی رس ها  افزود: خواص  او 
شده است اما پیشرفت های اخیر سبب شناسایی جنبه های 
ترکیب  این  است.  مواد شده  این  کاربرد  از  تری  عمیق 
جدید بر پایه خاک رس مونتموریلونیت )بنتونیت فقط از 
نوع کلسیم دار( تشکیل شده که می تواند بطور پودر خالص 
)محلول در آب( یا به صورت ترکیبی با گیاهان مختلف 
توسط  و  قرقره کردن  )یا  یا دمنوش  و  به صورت چای 
 قطره چکان برای برخی بیماریها( مورد استفاده قرار گیرد.

معدنی  مواد  حاوی  ترکیب  این  کرد:  تصریح  رضایی 
و  بوده  بدن  نیاز  و فرعی مختلف مورد  اصلی  و عناصر 
و  زدایی  سم  خاصیت  گوناگون  افزودنی های  کنار  در 
نقش  و  داشته  گوارش  دستگاه  در  شدیدی  پاکسازی 
البته میزان  بازی می کند.  بدن  زائد  مهمی در رفع مواد 
بازه  در  باید  آن  در  ترکیبات مختلف  و  نسبت عناصر  و 
باشد. گرفته  قرار  آنالیز  مورد  دقت  به  و  بوده   مشخصی 

او ادامه داد: قابلیت جذب سطحی باال، اکسیداسیون، عایق 
بودن، قابلیت آنتی باکتریال، رقیق کننده برخی ترکیبات، 
رادیواکتیویته،  خواص  سپتیک،  آنتی  استریلیزاسیون، 

12

خاصیت مغناطیسی از جمله 
رس ها  شده  اثبات  خواص 
هستند. در منابع مختلف برای 
برای  خوراکی  رس  خاک 
گوارشی  بیماری های  درمان 
یبوست، اسهال، روان کننده 
بیماری های  امولسیون،  و 
پوستی، آترواسکلروز، التهاب 
آدنوئید و هیپرتروفی لوزه ها، 
پولیپها، سینوزیت، کم خونی، سردرد، کم خوابی، ماستیت، 
حصبه، دیابت، بیماری آدنوم پروستات، سنگ کلیه و مثانه، 
برونشیت، ژنومونی، آنژین، واریس، آرتریولیت، بیماری های 
قلبی  بیماری های  و  رادیکولیت  نظیر  اعصاب  سیستم 
 عروقی )تصلب شرائین، هیپرتونی و تپش قلب( مفید است.

رضایی تصریح کرد: امروزه استفاده از مواد طبیعی بجای 
فرآورده های مصنوعی دوباره رشد روز افزونی داشته و در 
تمامی جهان مورد توجه مجدد قرار گرفته است. این مواد به 
جای دارو های شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفته و خواص 
 و عوارض مستقیم و غیر مستقیم آن ها شناسایی می شوند.

عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی 
وجود  کشور  معادن  از  بسیاری  در  بنتونیت  کرد:  تاکید 
سرامیک  جمله  از  دیگر  مختلف  مصارف  به  که  داشته 
سازی، گل حفاری و... می رسد. استفاده از رس ها برای 
دنیا  کشور های  از  برخی  در  خوراکی  درمانی  مصارف 
مرسوم بوده و به خوبی جای خود را در صنعت و بهداشت 
و درمان باز کرده است. در ایران تنها به صورت سنتی 
برخی  در  نشده  فرآوری  و  خام  صورت  به  و  محلی  و 
 نقاط کشور و البته بیشتر در گذشته استفاده  شده است.

انواع  دقیق  آنالیز  و  شناسایی  اختراع،  با  ما  گفت:  او 
با  آن ها  ترکیبات  انواع  بررسی  و  رس ها  مختلف 
گیاهان متنوع و تاثیرات دارویی هر کدام، در نهایت به 
غیر  و  طبیعی  صد  در  صد  بهداشتی،  کاماًل  محصولی 

شیمیایی و سازگار با محیط زیست و با استفاده از توان 
دانش داخلی با قیمت نسبی بسیار ارزان در جهت ارتقا 
اند. یافته  دست  جامعه،  افراد  وضعیت سالمت  بهبود   و 

این فعال فناور گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال 
پایدار بویژه در مناطق روستایی و در نهایت صادرات و 
ارزآوری آتی از جمله دستاورد های آینده خواهند بود. از 
مشابه  تقریبا  ترکیبات  به  توجه  با  و  افزوده  ارزش  نظر 
خارجی ساخت این ترکیب می تواند بر اهمیت اقتصادی 
 این مواد افزوده و موارد مصرف جدیدی را معرفی کند.

رضایی تصریح کرد: ما برای اولین بار به ترکیب خاصی 
محلول  که  ایم  یافته  دست  بنتونایت  کلسی  رس  از 
سوسپانسیون  پودر  دارد.  درمانی  خوراکی  قابلیت  آن 
کانی  بنام  نوعی رس  از  ترکیب خاصی  حاوی  محلول، 
کلسی بنتونایت در آب و دارای قابلیت خوارکی درمانی 

و  سالمتی  مضر  مواد  فاقد  که  بوده،  طبیعی  کامال  و 
عناصر  دارای  و  شیمیایی  آلودگی  گونه  هر  از  عاری 
عناصر  میزان  است.  انسان  بدن  نیاز  مورد  ترکیبات  و 
 موجود در این ترکیب نیز مطابق نیاز بدن انسان است.

در  فراوانی  دارویی  قابلیت  محلول  این  کرد:  اضافه  او 
تنظیم و تنظیف دستگاه گوارشی انسان و رفع و دفع مواد 
با  مختلف  کشور های  در  است  زمانی  دیر  و  داشته  زائد 
تفاوت کوچکی در ترکیب مورد استفاده قرار می گیرد. در 
طی مراحل آماده سازی، این ترکیب به دلیل گذر ماده 
دهی،  حرارت  تصفیه،  متعدد  و  مختلف  مراحل  از  اولیه 
زدایش  مضر،  مواد  جدایش  و  پاکسازی  میکروبزدایی، 
مغناطیسی و عناصر اضافه و آالینده های زیست محیطی 
تحت تاثیر حرارت و اشعه ماوراء بنفش، کامال بهداشتی 

و سالم است.
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نماینده مردم کرج، در مجلس 
گفت :  ظرفیت های البرز را باید قبل از تدوین 
الیحه بودجه به گوش مسئوالن سازمان برنامه وبودجه 
رساند.علیرضا عباسی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه 
قدمت  کرد:  اظهار  خوارزمی  دانشگاه  هیئت  رئیسه 
نیست  پوشیده  هیچ کس  بر  دانشگاه  این  سابقه  و 
دانشگاه  تنها  خوارزمی  دانشگاه  گفت  می توان  و 
جامع در استان البرز و دانشگاه مادر است، بنابراین 
باید دید ویژه ای به آن وجود داشته باشد. وی بیان 
کرد: مسئوالن استانی تعلق خاطر چندانی به دانشگاه 
خوارزمی ندارند و این حس باید در مسئولین استانی 
ایجاد شود، همچنین نمایندگان استان هم باید از این 

مرکز آموزش عالی حمایت کنند.

 سخنرانی آقای دکتر 
پژوهشی  معاون  رحیمی 
و  تحقیقات  علوم  وزارت 
افتتاحیه  فناوری در مراسم 
هفتمین کنفرانس لجستیک 
و مدیریت زنجیره تأمین در 

دانشگاه خوارزمی )3 دی ماه(
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر رحیمی در افتتاحیه هفتمین کنفرانس لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین گفتند:

 بهره گیری از هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، مارکتینگ دیجیتال و... در دنیا جزء موضوعات نو و تازه می باشد و در 
ایران هم کار در این زمینه ها آغازشده است این ها موضوعات جالب و تازه ای هستند که در کنفرانس لجستیک در 

خصوص آن ها بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
 ایشان بر برگزاری این گونه کنفرانس ها تأکید کرده و گفتند: بحث زنجیره تأمین در کشور ما موضوع بسیار مهمی است 

ما ضعف های مشخص و محسوسی را در زمینه زنجیره تأمین در کشور داریم.

دانشگاه خوارزمی میزبان نشست 
مشترک ورزشی؛

فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

هیئت ورزش های دانشگاهی استان البرز
به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، در این نشست که ۱ دی ماه ۹۹ 
باهدف پیگیری اهداف و برنامه های ورزش و جوانان دانشگاه های استان 
البرز و به میزبانی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، 
آقای دکتر بشیریان رئیس محترم فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، 
البرز،  استان  جوانان  و  ورزش  اداره  محترم  مدیرکل  جانعلی  دکتر  آقای 
آقای گلستانی معاون اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، آقای دکتر 
زنگانه معاون محترم دانشجویی دانشگاه خوارزمی، آقای دکتر محمدی 
مدیر محترم امور اداری، مدیران ورزشی دانشگاه ها، اعضای هیئت رئیسه 
و نمایندگان پنج بخش هیئت ورزش های دانشگاهی استان البرز حضور 

داشتند.

انعقاد »تفاهم نامه همکاری علمی، فرهنگی 
و آموزشی« دانشگاه خوارزمی و شهرداری 

شهر کرج

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، در مراسمی که ۱8 اسفند 
۱۳۹۹ در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار شد، به منظور تحقق 
سیاست دستیابی به مدیریت کارا، اثربخش و پایدار درکالن شهرها و فراهم 
نمودن بستر الزم به منظور بهره گیری حداکثری از توانمندی های علمی و 
پژوهشی و حمایت مؤثر دانشگاه از مدیریت شهری از طریق همفکری 
و همکاری های علمی، فرهنگی، آموزشی و مشاوره ای و ارتقای فرهنگ 
عمومی جامعه و همکاری و مشارکت دستگاه ها برای ترویج سبک زندگی 
اسالمی ایرانی در جامعه، تفاهم نامه همکاری بین شهرداری شهر کرج به 
نمایندگی دکتر علی اصغر کمالی زاده و دانشگاه خوارزمی به نمایندگی دکتر 
عزیز اله حبیبی منعقد گردید. این تفاهم نامه با موضوع اجرای فعالیت های 
علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی مشترک به منظور توسعه و ارتقای 
فرهنگ عمومی در بین دانشجویان و کارکنان، با رویکرد تقویت نگرش ها 

و ارزش های دینی، اخالقی و ملی می باشد.

14
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اولین کنفرانس بین المللی روایت شناسی عربی

اولین کنفرانس بین المللی روایت شناسی عربی در تاریخ 28 بهمن ۱۳۹۹ در دانشگاه خوارزمی به شکل ترکیبی حضوری 
و مجازی برگزار می شود.

این کنفرانس تخصصی بین المللی میزبان ۱80 مقالۀ داخلی و خارجی بوده است که از این تعداد ۱۳4 مقاله پذیرفته شده و 
از این تعداد ۱۱۱ مقاله به صورت کامل و 2۳ مقاله به شکل چکیده می باشد.

تعداد کل مقاالت واصله از پژوهشگران ایرانی، 77 مقاله بوده و ۳2 مقاله نیز از کشورهای خارجی مانند الجزایر، عراق، 
مراکش، نیجریه و بلغارستان به دبیرخانۀ کنفرانس رسیده است.

این کنفرانس با برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان تجربه های جدید در زمینه فن های نو روایت و فراداستان و تکنیک 
داستان در داستان و سخنرانی سخنرانان داخلی و خارجی و ارائه پنل های تخصصی پایان یافت

محورهای کنفرانس مطالعات نوین در زمینه تکنیک های روایت در قرآن کریم، روایت و شعر داستان عربی، ویژگی های 
روایت درمان های معاصر عربی، پژوهش های روایت شناسی نوین روش ها و نظریات ادبی نو، نقد پسا استعماری رمان های 
عربی، مطالعه در روایت شناسی و تحلیل گفتمان عربی، نقد و تحلیل روایت فمینیستی عربی، مطالعه رمان و متن های زبان 

عربی و رمان مدرن عربی و تاریخ گرایی نو و نوع روایت عربی و جامعه شناسی ادبیات می باشد.

16

خـط مجـازی

دکتر بهادر باقری
کانال »عشق انگار اختراع من است«

ارتباط:
bahadorbagheri1347@

https://t.me/Dr_Bahador_Bagheri

۱. سخنرانی ها که شامل: نگاه حافظ به خاقانی، حافظ خوش کالم، شب بهار، درود و سرود و بدرود، فردوسی و شاهنامه، 
عصری با موالنا، حافظ و آشتی الهام و صنعتگری

2. درس گفتارهای دکتر در زمینه های ادبی؛ شامل:
 درس گفتار ادبیات ملل ۱، درس گفتار مکتب های ادبی جهان، درس گفتار رمانس 2، درس گفتار ویرایش 2، درس گفتار 

داستان های عامیانه فارسی 2 )رمانس(، ادبیات ملل ۳،
۳. برخی سخنرانی های دوستان، همکاران و استادان محترم

4. پوشۀ شنیداری )فایل صوتی( جلسات حافظ شناسی و شرح اشعار حافظ
5. پوشۀ شنیداری ادبیات جهان؛ شامل:

مکتب های ادبی جهان، نظریه های نقد ادبی، ادبیات آمریکای التین، ادبیات داستانی اروپای غربی، ادبیات داستانی آفریقا و 
آسیا، ادبیات داستانی ایران، جایگاه ادبیات آمریکای التین در ایران، جایگاه ادبیات اروگوئه در ایران، ادبیات داستانی آفریقا 

و آسیا، ادبیات آلمان
6. معرفی رمان ها و داستان ها

7. نقد و بررسی در زمینه بازنمایی سیاست در زمان پس از انقالب، فرهنگ موضوعی فارسی، نقد و نظریه ادبی
8. کارگاه ها؛ شامل:

حافظ خوانی، زیباشناسی، تفاوت های دیدگاه موالنا و شمس، مقاله نویسی، ویرایش و آموزش ویراستاری، فن بیان و 
سخنوری، نگارش پایان نامه و رساله

 دکترای زبان و ادبیات فارسی، سیری در شعر معاصر ایران، فلسفه نگارش داستان کوتاه، خاطره نویسی و سفرنامه نویسی
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کانال آگاهی عمومی مهندسی- زلزله، سیل
 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

تماس با ادمین:
https://t.me/AlMsmi 

لینک عضویت:
KhU_Eng_Info@ 

۱. آگاهی رسانه ای در مورد زلزله
2. اطالعات دقیق و معتبر در مورد زلزله

۳. آگاهی های عمومی و مهندسی در مورد زلزله
4. عکس ها و  pdf های آموزشی برای شرایط وقوع زلزله

5. ویدئوها و عکس های آموزشی در شرایط وقوع سیل
6. گزارشات از زمین لرزه ها و سیل در نقاط مختلف

18

۹. دکلمۀ برخی از اشعار زیبای کالسیک و معاصر و تحلیل شعر
۱0. معرفی کتاب های مفید و خواندنی به ویژه در حوزۀ ادبیات ایران و جهان

۱۱. معرفی برخی سایت ها و کانال های مفید تلگرامی
۱2. معرفی کتاب ها و مقاالت خودشان

۱۳. ارائه ی برخی از سروده های خودشان از دفتر شعرشان
۱4. سفرنامه های خودشان که حاصل تدریس زبان و ادبیات فارسی در اوکراین، کلمبیا و اروگوئه

۱5. خاطرات طنزآمیزشان
۱6. نقد فیلم

۱7. پوشۀ شنیداری برخی از جلسات دفاع دانشجویان دورۀ دکتری
۱8. درس گفتارهای »سالم بر دانایی«

۱۹. همایش ها؛ شامل:
مطالعات تاریخ ادبی، پژوهش های شعر معاصر فارسی، نقد و نظریه ادبی، نگاهی نو به زبان و ادب عامه

20. فیلم برنامه الیو اینستاگرام با موضوعات مختلف در پیج زیر:
@ dr.bahadorbagheri

موج خبر

با حضور  درختکاری  روز  مراسم  برگزاری 
دکتر غالمی وزیر علوم در استان البرز در 
پردیس دانشکده کشاورزی روز پنجشنبه 

14 اسفندماه 1399 برگزار شد.

کانال کیانوش زهرا کار
Drzahrakar@

صفحه اینستاگرام کانال:
https://www.instagram.com/drzahrakar

۱. معرفی کتاب هایی با موضوعات روانشناسی و فایل 
چند کتاب

2. کلیپ های روان شناختی با موضوعات مختلف
۳. جمالت انگیزشی و روانشناسی همراه با تصویر

4. مطالب ادبی روانشناسی آموزنده
5. میزگردها با موضوعات مختلف

6. پیام های پرمحتوا و دارای بار روان شناختی و سخنان 
آموزنده

7. آهنگ های بی کالم آرامش بخش
با سازمان ها و بخش های  ایشان  8. متون مصاحبه 

مختلف
۹. انیمیشن های زیبای روان شناختی

۱0. اشعار آموزنده و دارای پیام روان شناختی
۱۱. مطالبی در مورد ازدواج وزندگی خوشبخت

و  مدارس  و  آموزش وپرورش  مورد  در  مطالبی   .۱2
نکاتی در مورد آن

۱۳. کلیپ های کیفیت روابط خود را در دوران شیوع 
ویروس کرونا ارتقا دهید در 2۱ قسمت

۱4. مجموعه کلیپ های رمز و راز خانواده موفق با 
گفته های دکتر

پوران رضایی
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سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
برنامه های  به  اشاره  با  خوارزمی  دانشگاه 
آینده این دانشکده، یکی از این برنامه ها را 
راه اندازی کلینیک حقوقی دانشگاه و مرکز 

پژوهشی مطالعات انتخابات عنوان کرد.
مرکز  راه اندازی  داد:  خبر  کریمی  دکتر 
دانشگاه  در  انتخابات  مطالعات  پژوهشی 

خوارزمی راه اندازی می شود.

دوازدهمین نشست ساالنه دبیران شورای هماهنگی 
کانون های فرهنگی دانشگاه های کشور

دکتر حبیبی افزودند: به تناسب نوع مسئولیتی که 
باید  دوستان در کانون های فرهنگی دانشگاه ها 
بدانند کار بسیار ارزشمند و سختی پیش رو دارد 
کار فکری و فرهنگی کار بسیار ارزشمند و جهاد 
کرونایی  شرایط  این  در  بخصوص  است.  اکبر 
کار فرهنگی قطعاً یک فرایند تأثیرگذار در هویت 
فرهنگی دانشگاه است به عنوان اینکه تربیت نسل 

آینده را به عهده دارد.
ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند این نشست 
به اهداف موردنظر خود به خوبی دست پیدا کند تا 
ان شاءاهلل چراغ راهی برای مدیران و مسئوالن 

فرهنگی در دانشگاه ها باشد.

مراسم اختتامیه کتاب سال با حضور رئیس جمهور در 
مجموعه فرهنگی سعدآباد برگزار شد. برگزیدگان 
و شایستگان تقدیر، عضو بنیاد نخبگان فرهنگی 

کشور می شوند.
خوارزمی،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوشبختانه دو اثر از اعضای هیئت علمی دانشگاه 
در  کمی  روش شناسی  کتاب  شامل  خوارزمی، 
جغرافیا، تألیف بهلول علیجانی و کتاب »درآمدی بر 
شعر معاصر آمریکا«، ترجمه دکتر کامران احمدگلی 
و دکتر بهادر باقری، در بخش نقد ادبی، شایسته ی 
تقدیر )بهترین ترجمه در این حوزه( شناخته شدند

دو اثر از دانشگاه خوارزمی در میان برگزیدگان و شایستگان تقدیر 
جایزه کتاب سال 1399

برگزاری چهارمین همایش ملی 
جامعه و تعلیم و تربیت با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و اساتید سطح یک 

دانشگاهی پنجشنبه 14 اسفندماه
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، بردیا قادری دبیر کانون همیاران سالمت دانشگاه با اعالم 
این موفقیت گفت؛ در پنجمین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران سالمت روان دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی که در تاریخ 5 اسفندماه 99 توسط وزارت علوم با حضور 488 کانون همیار 
سالمت روان به صورت مجازی برگزار شد؛ کانون همیاران سالمت روان دانشگاه خوارزمی به عنوان کانون 
نمونه کشور معرفی و از دست اندرکاران آن تقدیر به عمل آمد. وی این موفقیت را نتیجه تالش های 
اعضای شورای مرکزی و کلیه همیاران کانون و حمایت معاونت دانشجویی و مرکز مشاوره دانشگاه 

دانست و اظهار امیدواری کرد با حمایت از فعالیت های کانون، موفقیت ها تداوم یابد.

کانون دانشجویی همیاران سالمت روان دانشگاه خوارزمی برای دومین 
سال پیاپی به عنوان کانون نمونه کشور برگزیده شد.

کسب عنوان رساله برتر در جشنواره ملی امیرکبیر، توسط

سرکار خانم سمیه تیموری
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اختتامیه تیتر 1 بخش اول

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، دوم اسفند ۱۳۹۹ 
اختتامیه اولین جشنواره نشریات دانشجویی به عنوان تیتر ۱ در 
دانشگاه خوارزمی با حضور مسئوالن استانی، دانشجویان فعال 

24

در حوزه نشریات و مدیران دانشگاهی با محوریت تجلیل از 
نشریات برگزیده دانشجویی در جشنواره تیتر ۱ برگزار شد. دکتر 
تهامی معاون فرهنگی و اجتماعی بابیان راهبردهای فرهنگی 

و امکانات موجود، استفاده از توان دانشجویان در حوزه نشریات 
تخصصی و عمومی کانون ها و انجمن های علمی را موجب 
تحول افکار دانشجویی و اندیشه ورزی ذکر کرد. حجت االسالم 

هاشمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بابیان اهمیت 
رسانه در قرآن، شناخت فرستنده و مخاطب در رسانه و تولید 
محتوای فاخر، وجود رسانه های متعهد در حوزه دانشگاهی و 

تخصصی را الزمه رشد و توسعه جامعه یادکرد.

 دکتر دهقان معاون فرهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی اقدام دانشگاه خوارزمی و راه اندازی دبیرخانه فرشتگان 
سالمت جهت تجلیل از شهدای مدافع سالمت را مقدمه  
همکاری های فرهنگی بین دانشگاه خوارزمی و علوم پزشکی 
دانست و هرگونه همکاری و مشارکت در برنامه های فرهنگی را 

الزمه رشد و توسعه دانشگاهیان استان ذکر کردند.
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اختتامیه تیتر 1_ بخش دوم
به گزارش سیمای خوارزمی، دکتر فرش باف دبیر کارگروه ارتباط 
با صنعتگران، مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی دانست که 
چهار ضلع حکومت، مردم، رسانه و خرد دانشگاهی و وجود این 
چهارعنصر را در کنار همدیگر بسیار تأثیرگذار و راهنمای راه 

دانشگاه و صنعت دانست.
دکتر دیوساالر مدیر فرهنگی ضمن بیان نقشه راه ساالنه حوزه 
فرهنگی، شرایط شیوع بیماری کرونا و عدم حضور دانشجویان 
و افزایش کمی و کیفی برنامه های حوزه فرهنگی به بیان شیوه 
انتخاب برگزیدگان حوزه نشریات فرهنگی و علمی پرداخت و 
کیفی سازی در محتوای نشریات فرهنگی را الزمه تحول در 

این حوزه یادکرد.
مراد حسینی نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه، بابیان اقدامات 
یک سال گذشته، تحولی نوین در محتوای نشریات دانشجویی 
را آرزو کرد. در انتهای برنامه از نشریات برگزیده با توجه به 
شاخص های تعیین شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
و نظر داوران جشنواره تجلیل به عمل آمد. در حاشیه جشنواره 
دبیرخانه فرشتگان سالمت با محوریت تجلیل از شهدای مدافع 
سالمت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دبیرخانه ترویج 
فرهنگ مصرف کاالی ایرانی با حضور مسئوالن استانی و 

مدیران دانشگاهی افتتاح شد.
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بازدید آقای دکتر ادیب زاده معاون میراث 
فرهنگی استان تهران از ساختمان تاریخی 
نحوه  ادامه  خصوص  در  آموزشی  برج  و 

ساخت برج آموزشی )سه شنبه ۱4 بهمن(

گفتگوی سیمای خوارزمی با آقای حمید 
قرض الحسنه  صندوق  مدیرعامل  رنجی 
امام علی )ع(  از اعضای هیئت علمی دعوت 
آن  مزایای  از  و  در صندوق عضو شوند  می شود 

استفاده کنند.

دانشگاه خوارزمی چهارمین همایش ملی 
»جامعه و تعلیم و تربیت« را با محوریت 
برگزار  جامعه  و  دانشگاه  مجازی،  فضای 

می کند.

از محور های همایش می توان به روانشناسی و علوم تربیتی، 
دانشگاه مجازی و جامعه، روانشناسی در فضای مجازی، 
آموزش مجازی، علوم اجتماعی، فضای مجازی و تغییرات 
نسلی، فضای مجازی، بازخوانی هویت دانشگاه در جامعه، 
دانشگاه مجازی، هویت مجازی، جامعه مجازی، فضای 
اختالل  مجازی،  فضای  متکثر،  هویت های  و  مجازی 
نهادی و مدل های مشروعیت، کامپیوتر و فنی- مهندسی، 
پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین در فضای مجازی 

و شبکه و امنیت در فضای مجازی اشاره کرد.

به صورت  علیه السالم  علی  امام  قرض الحسنه  صندوق 
دانشگاه  کمک  به  صندوق  این  می شود،  اداره  مردم نهاد 
ریاست  زمان  در  صندوق  این  طرح  است.  تأسیس شده 
خانم دکتر حجازی زاده )۱۳۹۱( مطرح شده و مورد موافقت 
هیئت امنای دانشگاه قرار گرفت، تمام کارکنان دانشگاه اعم 
از کارکنان قراردادی، پیمانی، رسمی، اعضای هیئت علمی 
می توانند در این صندوق عضو شوند. حمایت های الزم از 

صندوق نیز از طریق مصوبات هیئت امنا انجام می شود.
آغاز کار صندوق امام علی علیه السالم از روز کارمند سال 
۱۳۹۱ شروع شد در همان روز قرعه کشی انجام شد و به 

تعدادی از کارمندان پنج میلیون تومان وام تعلق گرفت.
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به مناسبت  به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، 
گرامیداشت دهه مبارک فجر و پیروزی انقالب اسالمی، 
قله  به  بانوان دانشگاه روز جمعه 24 بهمن ماه  از  نفر  دو 
دوبرار کرج صعود کردند. در این برنامه که با حمایت امور 
بانوان دانشگاه خوارزمی، مدیریت تربیت بدنی، امور عمومی 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، در تاریخ 2۳ 
بهمن ۹۹ تعداد 7 نفر از کوهنوردان دانشگاه خوارزمی در 
هوایی صاف و سرد در ابتدای صبح و معتدل در ساعات 
ظهر با سرپرستی محمود عباس نژاد و راهنمایی و پیشگامی 
موسی ارضا بنفشه به قله دوبرار کرج به ارتفاع 2470 متر 

صعود کردند.
این صعود از مسیر دهکده کوهستانی باغستان در ساعت 
تیم  اعضای  در ساعت ۱2 ظهر  و  آغاز شد  7:40 صبح 
کوهنوردی بر فراز قله ایستادند و پرچم جمهوری اسالمی 

دانشگاه  آقایان  کوهنوردی  تیم  صعود 
مناسبت  به  برار کرج  دو  قله  به  خوارزمی 

صعود دو بانوی کوهنورد دانشگاه خوارزمی به 
قله دوبرار کرج به ارتفاع 2740 هم زمان با 
صعود سراسری هیئت کوهنوردی و صعودهای 

ورزشی استان البرز

ایران را به اهتزاز درآوردند.
*مسیر به طورکلی فاقد آب می باشد.

* از فراز قله دوبرار، قله پورا واقع در جمعه شمالی دیده 
می شود. قلل کالش و یا )سپه ساالر(، هفت خونی، کهارو 
ناز در دوردست قابل رؤیت است. در قسمت شمال شرقی نیز 
قله پهنه حصار و یا به روایتی دیگر چشمه شاهی واقع است 
که قله لیچه نیز از دامنه جنوبی آن منشعب شده است. قله 

دشته نیز در غرب دیده می شود.
در این صعود استاد جلیل امانی از مربیان و پیشکسوتان 
این صعود  کرد.  را همراهی  تیم  هیئت کوهنوردی کرج 
و  عمومی  امور  مدیریت  دانشجویی،  معاونت  حمایت  با 

تربیت بدنی با موفقیت اجرا شد.

و معاونت دانشجویی برگزار شد، خانم ها زهرا تقوایی فرد 
سرپرست تیم و هستی فهیمی نژاد در ساعت ۱2 موفق به 

صعود قله دوبرار شدند.
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انتخاب آقای دکتر شنبه زاده 
به عنوان عضو هیئت علمی برتر در ارتباط 
از  خوارزمی  دانشگاه  صنعت  و  جامعه 
سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت 

علوم تحقیقات و فناوری

انتخاب آقای دکتر رضا صفری شارلی 
به عنوان عضو هیئت علمی برتر در ارتباط 
با جامعه و صنعت دانشگاه خوارزمی از 
سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت 

علوم تحقیقات و فناوری
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دیدار ریاست دانشگاه با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، در دیدار 2۳ 
دی ماه ۱۳۹۹ دکتر حبیبی ریاست دانشگاه و هیئت همراه 
با دکتر منادی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی پیرامون موارد زیر به بحث و گفتگو 

پرداختند:
 ۱. اعتبار هزینه ای عمومی دانشگاه خوارزمی در الیحه 
بودجه سال بعد به مبلغ ۳،550،000 میلیون ریال افزایش 

یابد.
2. اختصاص اعتبار سال ۱400 طرح شماره ۱80۳00۱0۳6 
تجهیزات،  خرید  اساسی،  »تعمیرات  عنوان  تحت 
دانشگاه خوارزمی«  بنایی  زیر  تأسیسات  و  محوطه سازی 
در الیحه بودجه سال بعد به مبلغ 550،000 میلیون ریال 

افزایش یابد.

۳. اختصاص اعتبار ۱80،000 میلیون ریال در الیحه بودجه 
سال ۱400 برای موزه دانشگاه خوارزمی.
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دومین نشست کارگروه کنگره استانی شهدای دانشجوی 
البرز در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، این نشست 
نمایندگان  و  روسا  حضور  با   ۱۳۹۹ دی ماه   ۱5 دوشنبه 
تبلیغات  سازمان  و  دانشجویی  بسیج  سازمان  دانشگاه ها، 

اسالمی در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
دکتر حبیبی رئیس دانشگاه

خوارزمی و رئیس کنگره استانی با اشاره به برگزاری کنگره 
شهدای دانشجوی دانشگاه خوارزمی در شهریورماه سال 
مطالب  از  صوتی  و  تصویری  کلیپ های  گفت:  جاری 
درج شده در کتاب شهدای دانشگاه توسط معاونت فرهنگی 

و ستاد شاهد دانشگاه تدوین و اطالع رسانی شود.
به ضرورت  اشاره  با  در خاتمه  دانشگاه خوارزمی  ریاست   

جلب مشارکت دانشجویان و استفاده از ظرفیت های هنری 
دانشگاه گفت: برای شهدای سالمت هم بخش ویژه ای در 

این کنگره اندیشیده خواهد شد.
 فالح نژاد مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز ضمن 
پذیرش میزبانی نشست آتی توسط بسیج دانشجویی استان 
پیشنهاد کرد؛ کنگره استانی شهدای دانشجو و کنگره شهید 
سلیمانی باهم برگزار شود. وی در خاتمه افزود؛ در جلسه آتی 
گزارشی از فعالیت ها در دانشگاه ها توسط نمایندگان ارائه 
شود، همچنین با همکاری صداوسیمای استان کنفرانس 

خبری در خصوص آغاز فعالیت کنگره برگزار شود.
در ادامه نمایندگان دانشگاه ها به بیان نظرات خود پرداختند.

ش
هفته پژوه

حلیلی 
ش ت

گزار

ضایی
ن ر

پورا
کتر 
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، مراسم نکوداشت 
هفته پژوهش و فناوری استان البرز و تقدیر از پژوهشگران 
و فناوران برتر استان در سال ۱۳۹۹، روز چهارشنبه یکم 
بهمن ماه ساعت ۱5 تا ۱6:۳0 در سالن اجتماعات کتابخانه 
و  استانی  مسئوالن  حضور  با  خوارزمی  دانشگاه  مرکزی 
به صورت  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  با  برگزیدگان 
حضوری برگزار شد، این جلسه هم زمان به صورت مجازی 
از سامانه آموزش مجازی دانشگاه خوارزمی و آپارات پخش 
گردید. ضدعفونی و تب سنجی از میهمانان جهت رعایت 
و  همکاری  با  برگزاری  محل  در  بهداشتی  پروتکل های 
مرکز  حراست،  مختلف  بخش های  همدالنه  مشارکت 
بهداشت، اداره خدمات و ... در دانشگاه انجام شد. دانشگاه 
خوارزمی به عنوان دانشگاه معین استان البرز متولی اصلی 
و دبیرخانه مرکزی هفته پژوهش بود، باید هرساله یکی 
از دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی استان به صورت چرخشی 
نسبت به اجرا و برگزاری هفته پژوهش در استان البرز اقدام 
کنند؛ اما به دلیل اینکه برای این مراسم بودجه مشخصی 
تعریف نشده است، پذیرش برگزاری این مراسم از سوی 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی همواره با چالش هایی مواجه 
بوده است و در سال جاری هم به دلیل پاندمی کرونا نحوه 
برگزاری، محل برگزاری، شیوه برگزاری نمایشگاه هفته 
پژوهش دچار ابهاماتی بود. لذا این بار هم دانشگاه خوارزمی 
و تالشگران حوزه پژوهش در استان پا به عرصه گذاشتند و 
با برگزاری جلسات منظم، کارشناسی و تقسیم کار توانستند 
هفته پژوهش موفقی را رقم بزنند. نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی و فناورانه به صورت مجازی برگزار شد. دکتر عزیز 

اله شهبازی استاندار البرز سمت رئیس ستاد نکوداشت هفته 
پژوهش را داشتند و دکتر عزیز اله حبیبی رئیس دانشگاه 
خوارزمی، جانشین رئیس مراسم بودند. روند مراسم از تاریخ 
۱۹ آبان ۱۳۹۹ آغاز شد، در این تاریخ نخستین جلسه ستاد 
استانی هفته پژوهش و فناوری در اتاق مجازی جلسات 
دانشگاه خوارزمي برگزار شد، معاونت پژوهش و فناوری 
هفته  استاني  ستاد  دبیرخانه  به عنوان  خوارزمی  دانشگاه 
پژوهش و فناوري تعیین شد، به دنبال آن در تاریخ 26 
آبان ماه از سوی وزارت عتف، دانشگاه خوارزمی به عنوان 
دانشگاه معین استان جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش 
برگزیدگان  جشنواره  بخش  مسئولیت  و  گردید  تعیین 
پژوهش و فناوری به آقای دکتر شنبه زاده معاون پژوهش 
دانشگاه خوارزمی واگذار گردید، همچنین مسئولیت بخش 
جشنواره دانش آموزی به آقای دکتر ساالر قاسمی تقدیم 
و  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  بخش  مسئولیت  شد، 
فناوری و فن بازار به آقای مهندس مهدی عباسی داده 
شد. دکتر محمد نبیونی، رئیس کارگروه انتخاب ایده های 
برتر استان، دکتر علی ناصری رئیس کارگروه پژوهشگران 
برتر دستگاه های اجرایی استان، دکتر حسین قدمیان، رئیس 

کارگروه انتخاب فناوران برتر استان انتخاب شدند.
به استناد مصوبه شورای علمی مورخ ۹۹/۱0/04 سامانه ثبت 
اطالعات پژوهشی کاندیداهای پژوهشگر برتر دانشگاهی و 
مراکز پژوهشی راه اندازی شد. این مهم کمک کرد با توجه 
به شرایط بیماری کرونا تمامی رفت وآمدها و فرآیند چاپ و 
ارسال مدارک به صورت مجازی صورت بگیرد. کارگروه ها 
کارگروه  دادند.  تشکیل  جلساتی  مراسم  برگزاری  از  قبل 
انتخاب برگزیدگان دستگاه های اجرایی 5 جلسه، کارگروه 
انتخاب ایده برتر 7 جلسه، کارگروه انتخاب فناور برتر ۳ 
جلسه برگزار کردند. در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و 
فناوری استان البرز از سرآمدان استان البرز و پژوهشگران و 
فناوران به شرح زیر تقدیر شد: دکتر اسمعیل بابلیان و دکتر 
وحید وطن پور که عنوان پژوهشگر یک درصد برتر جهان 
به عنوان سرآمدان  به همراه دکتر مجید خدوم  می باشند 

استان البرز انتخاب شدند.
 پژوهشگران برگزیده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی:

 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، آقای دکتر مرتضی آغباشلو، 
دانشگاه تهران

 گروه علوم پایه، آقای دکتر نیما نادری، پژوهشگاه مواد و انرژی

دریـچه:
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 گروه فنی و مهندسی، آقای دکتر بنیامین یارمند، پژوهشگاه 
مواد و انرژی

 گروه علوم پزشکی، خانم دکتر عاطفه زندی فر، دانشگاه 
علوم پزشکی

دانشگاه  امیری،  دکتر حسین  آقای  انسانی،  علوم  گروه   
خوارزمی

 گروه دامپزشکی، آقای دکتر احمد زارع شحنه، دانشگاه 
تهران

- پژوهشگر برتر در حوزه کرونا
 آقای دکتر علیرضا سلیمانی، دانشگاه علوم پزشکی البرز

 پژوهشگران یک درصد برتر جهان
 آقای دکتر اسمعیل بابلیان، دانشگاه خوارزمی
 آقای دکتر وحید وطن پور، دانشگاه خوارزمی

 آقای دکتر مصطفی قربانی، دانشگاه علوم پزشکی البرز
ایده های برتر

 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، آقای آرش ملکیان )حقیقی(
 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، خانم ریحانه محبوبیان 

)دانش آموزی(
 گروه علوم پایه، خانم طیبه رمضانی )حقیقی(

 گروه علوم پایه، خانم مریم فتحی پور )دانش آموزی(
 گروه فنی و مهندسی، خانم مرسده فاطمه یزدان بخش 

)حقیقی(
 گروه فنی و مهندسی، خانم پگاه خلیفه زاده )دانش آموزی(

 گروه علوم پزشکی، آقای محمد ایرانی )حقیقی(
 گروه علوم پزشکی، آقای پارسا فرخی )دانش آموزی(

گروه دامپزشکی، خانم ریحانه نبیونی )حقیقی(
 گروه هنر، خانم مژگان اردالنی )حقیقی(

-فناوران برتر
 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، آقای دکتر رسول رمضانی، 

پارک علم و فناوری البرز
موسسه  مسعودی،  شهین  دکتر  خانم  پایه،  علوم  گروه   

تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 گروه فنی و مهندسی، آقای مهندس حسن فدوی، پارک 

علم و فناوری البرز
- پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی

 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، خانم دکتر فوژان بدیعی، 
مرکز آموزش عالی امام خمینی

-دانش آموزان پژوهنده
 خانم مایسا قره گزلی، مدرسه فرزانگان 2

 آقای آرین گرشاسبی، مدرسه شهید سلطانی ۳
 خانم ریحانه محبوبیان، مدرسه فرزانگان ۳

 خانم آیناز بیضا، مدرسه سالله
 خانم آتنا طیب، مدرسه سالله

 آقای نیما آرین فر، پایش علوم
 خانم فاطمه قیداری، مدرسه فرزانگان ۱

 خانم نگار صادقی، مدرسه فرزانگان 2
 خانم هلیا حاجی زاده، مدرسه فرزانگان 2
 خانم مبینا ابراهیمی، مدرسه فرزانگان 2

 خانم کیمیا عفتی، مدرسه فرزانگان ۳
 خانم فاطمه صیقلی، مدرسه فرزانگان ۳

از  خوارزمی  دانشگاه  رئیس  حبیبی  اله  عزیز  دکتر 
قدردانی  پژوهش  هفته  مراسم  برگزاری  دست اندرکاران 
کردند، ایشان افزودند کارگروه مربوط به برگزاری مراسم 
هفته پژوهش از ۱۹ آبان سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد، در 
طی ماه های گذشته، جشنواره و همایش مربوط به هفته 
پژوهش به صورت مجازی برگزار شد، در پایان دکتر حبیبی 
از حضور آقای دکتر جهانگیر شاهمرادی معاون اقتصادی 
استاندار البرز، دکتر کمالی زاده شهردار کالن شهر کرج، دکتر 
نبیونی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان البرز، دکتر عباسی، 
دکتر گلدانساز و دانشمندان برتر استانی که در جلسه حضور 
داشتند تقدیر و تشکر کردند. در ادامه دکتر شاهمرادی اظهار 
ایده های  و  پژوهش ها  امروزی  جامعه  در  معمواًل  داشت: 
فناورانه مانند گذشته به کتابخانه ها هدایت نمی شوند، بلکه 
با حمایت از ایده ها می توان آن ها را به ثروت تبدیل کرد و 
دانشگاه در این مهم، نقش اساسی دارد، ایشان از ده شرکت 
دارو سازی استان البرز یادکردند که از صفر تا صد تولیدات 
افزودند دو شرکت دارو سازی  دارویی را بر عهده دارند و 
استان، پژوهش و تحقیقاتی را در حوزه واکسن کرونا انجام 

داده اند و در حال پیشبرد کار واکسن کرونا هستند.
دکتر نبیونی در مراسم اختتامیه هفته پژوهش با اشاره به 
تصویب ردیف بودجه مشخص هفته پژوهش در شورای 
اسالمی شهر کرج گفت: با اقدامات انجام گرفته ان شاءاهلل 
در طی سال های آتی دغدغه ای بابت بودجه هفته پژوهش 

وجود نخواهد داشت.
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مهارت آموزی یادداشت دکتر حمزه نوذریمقاله موضوعی: گزارش  رسیده:  وزارت عتف: نقاط قوت و ضعف دانشگاه یادداشت 
خوارزمی 

دکتر نوذری در یادداشتی که به سیمای خوارزمی ارسال 
و  مهارت آموزی  مانند  مباحثی  امروزه  کرد:  عنوان  نمود 
اشتغال پذیری ذیل عنوان دانشگاه جامعه محور و کارآفرین 
اهمیت زیادی پیداکرده است. مهارت آموزی نه تنها در حوزه 
نظر و اسناد باالدستی موردتوجه قرارگرفته بلکه در حوزه 
سیاست گذاری، تخصیص بودجه و رتبه بندی دانشگاه ها نیز 
اهمیت پیداکرده است. تلقی بر این است که مهارت آموزی 
می تواند در اشتغال پذیری دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاه تأثیر گذار باشد. بررسی دانشگاه های معتبر دنیا نیز 
نشان می دهد که مهارت آموزی دانشجویان یکی از مهم ترین 
اولویت ها است به گونه ای که در صفحات پورتال دانشگاه ها 
خدمات مهارت آموزی به تفصیل بیان شده است. در زمستان 
سال ۱۳۹۹ وزارت عتف گزارشی از وضعیت مهارت آموزی 
در دانشگاه ها منتشر کرده است. در این گزارش، وضعیت 
مهارت آموزی دانشگاه خوارزمی در بسیاری از شاخص ها 
مطلوب است و در یک مورد ضعف وجود دارد. داده های 
تا شهریور ۱۳۹۹  به شهریور ۱۳۹8  مربوط  گزارش  این 
است. نتایج نشان می دهد دانشگاه خوارزمی ۱80 عنوان 
دوره شامل: ۱۳0 دوره مهارت آموزی عمومی و 60 دوره 
مهارت آموزی تخصصی برگزار کرده است که ازنظر تعداد 
دوره ها در رتبه 7 قرار دارد. ازنظر نفر ساعت آموزش با بیش 
از 7 هزار نفر ساعت آموزش در رتبه 8 قرار دارد. دانشگاه 

ازنظر تعداد دوره مهارت آموزی عمومی در رتبه 4 است ولی 
ازنظر برگزاری دوره عمومی رتبه مناسبی ندارد. برای اولین 
بار در سال ۱۳۹۹ مرکز کارآفرینی دانشگاه داده های مربوط 
به برگزاری دوره های مهارت آموزی در دانشگاه را با کمک 
معاونت فرهنگی، معاونت آموزشی و مرکز رشد جمع آوری 
کرده است. این داده ها برای ذینفعان ازجمله وزارت عتف 
و معاونین فرهنگی و آموزشی دانشگاه ارسال شده است و 
همچنین برای عموم دانشگاهیان در سایت دانشگاه قسمت 
مرکز کارآفرینی و ارتباط با دانشگاه بارگذاری شده است. 
دانشگاه خوارزمی در بحث مهارت آموزی در سال ۱۳۹8 
ملی  طرح  و  شد  معرفی  کشور  دانشگاه  برترین  عنوان 
مهارت آموزی )بیست دانشگاه( برای همه دانشگاه ها ارسال 
شد. آنچه در دانشگاه در حوزه مهارت آموزی داریم شامل 
داده ها و اطالعات یک سال خیر، طرح جامع مهارت  های 
نرم و طرح دروس مهارت آموزی. ضعف دانشگاه در دو نکته 
است:۱. تعداد دوره های مهارت آموزی تخصصی در دانشگاه 
اندک است و بیشتر تأکید بر دوره های مهارتی عمومی است 
و از آنجائی که انجمن ها و کانون های دانشجویی بیشترین 
دوره ها را برگزار می کنند الزم است به دوره های تخصصی 
فرهنگی  معاونت  این خصوص  در  کنند.  بیشتری  توجه 
و  دهد  انجام  سیاست گذاری  زمینه  در  تغییراتی  می تواند 
ضمن برگزاری دوره های عمومی مهارت آموزی، انجمن ها 
و تشکل های دانشجویی را به سمت برگزاری دوره های 
تخصصی هدایت کند. ضعف دوره های تخصصی با توسعه 
برگزاری این دوره ها در مرکز آموزش های آزاد و مجازی 

می تواند برطرف شود.
مهارت آموزی  موضوع درس  به  دانشگاه  دیگر  2. ضعف 

حمزه نوذری 
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی و مسئول کارآفرینی

برمی گردد. در یک سال اخیر برخی دانشگاه ها 2 تا 4 واحد 
درس مهارت آموزی را به مجموع دروس خود اضافه کرده اند 
و وزارت عتف نیز به این امر توصیه اکید کرده است اما 
باوجودی که در سه سال پیش بحث درس مهارت آموزی 
در شورای آموزشی دانشگاه مطرح کردم اما مورد موافقت 
قرار نگرفت و 6 ماه پیش نیز مجدداً در هیئت رئیسه مطرح و 
مصوب شد اما معاونت آموزشی کماکان در خصوص درس 
این  است  امید  است.  نداده  اقدامی صورت  مهارت آموزی   
دونقطه ضعف یعنی کمبود برگزاری دوره های مهارت آموزی 
تخصصی و عدم تعریف درس مهارت آموزی نیز برطرف 
شود. نکته مهم دیگر که باید به آن توجه شود الزام و اجبار 
برگزاری دوره های مهارت آموزی در فضای LMS و ادوبی 

کانکت است که ازنظر دانشجویان رضایت بخش نیست.
در انتها چند پیشنهاد برای توسعه دوره های مهارت آموزی 

بیان می کنم:
۱. هرچه سریع تر درس مهارت آموزی تعریف و ابالغ شود.

2. انجمن ها و تشکل های دانشجویی به سمت برگزاری 
دوره های مهارت آموزی تخصصی هدایت شوند

۳. مرکز آموزش های آزاد و مجازی و مرکز رشد دانشگاه 
برگزاری دوره های تخصصی مهارت آموزی را توسعه دهند.

4. بازبینی برنامه راهبردی دانشگاه بر اساس بیانیه دانشگاه 
جامعه محور و کارآفرین وزارتخانه که مهارت آموزی مولفۀ 

اصلی آن است.
5. اختصاص بودجه به اقدامات و برنامه های مهارت آموزی

6. برگزاری دوره ها در فضای مجازی مناسب مانند اسکایپ، 
گوگل اسکوالر، گوگل میت و ... 
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تحلیل یک گزارش: خبری مسرت  بخش و چند خبر هشداردهنده 
برای دانشگاه خوارزمی

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، دکتر نوذری در 
تحلیل گزارش وزارت عتف نوشت:

اخیراً وزارت عتف نتایج پیمایش رصد اشتغال فارغ التحصیالن 
دکتری بر اساس ارتقا 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر کشور به 

تراز بین المللی منتشر کرده است.
باید  دانشگاه خوارزمی  نشان می دهد  این گزارش  تحلیل 
در سیاست ها، برنامه ها و اقدامات آموزشی و پژوهشی خود 
بازنگری اساسی انجام دهد. جامعه آماری این پژوهش کل 
کشور  دانشگاه  اخیر ۱6  سال  دکتری 5  فارغ التحصیالن 
بوده که دانشگاه خوارزمی نیز در میان این دانشگاه ها قرار 
داشته است. اطالعات در قالب پرسشنامه و به صورت تلفنی 

جمع آوری شده است.

خبرخوشحال  کننده برای دانشگاه خوارزمی 

فارغ التحصیالن  اشتغال  میزان  که  است  این 

سال های 93  تا 98 دانشگاه در میان دانشگاه های 

کشور رتبه 4 را داشته است  و باالتر از دانشگاه تهران و 
مشهد بوده که امتیاز خوبی برای دانشگاه در جهت ارتقا به 5 

دانشگاه برتر در تراز بین المللی است.
 عالوه  بر  این فارغ التحصیالن دکتری دانشگاه خوارزمی 
مشارکت خوبی در این طرح داشتند و دانشگاه خوارزمی در 
میان 5 دانشگاهی قرار دارد که فارغ التحصیالنش بیشترین 

مشارکت را در این طرح داشتند.

ارزیابی  دارد.  نکته هشداردهنده  این طرح چند  نتایج  اما   
پژوهشی  و  آموزشی  وضعیت  از  دکتری  فارغ التحصیالن 
دانشگاه قابل تأمل است. دانشگاه خوارزمی جزء دو دانشگاهی 
است که فارغ التحصیالنش ضعیف ترین ارزیابی از کالس های 

عملی و آزمایشگاهی داشتند.
نتایج نشان می دهد کمتر از 50 درصد فارغ التحصیالن از 

وضعیت کالس های عملی و آزمایشگاهی رضایت دارند.
درحالی که دانش آموختگان برخی دانشگاه ها رضایت بسیار 
باالتری داشتند؛ اما عدم رضایت فارغ التحصیالن دانشگاه به 
کالس های عملی محدود نمی شود. بر اساس این پیمایش، 
دانشگاه خوارزمی جزء ۳ دانشگاهی است که فارغ التحصیالنش 
نمره ضعیفی به  کیفیت کالس های نظری داده اند. می توان 
گفت باوجودی که فارغ التحصیالن دانشگاه خوارزمی در شغل 
یابی موفق عمل کرده اند اما از وضعیت آموزشی و کالس های 
نظری و عملی ناراضی هستند و معتقدند آموزش دانشگاه از 

کیفیت الزم برخوردار نیست.
این در حالی است  که دانشگاه خوارزمی بیش از یک قرن 
سابقه آموزشی دارد. فارغ التحصیالن دکتری دانشگاه نه تنها 
معتقدند دانشگاه خوارزمی کیفت آموزشی مناسب ندارد بله از 
امکانات پژوهشی نیز نارضایتی داشتند به گونه ای که دانشگاه 
خوارزمی بعد از دانشگاه عالمه ضعیف ترین امکانات پژوهشی 

را ازنظر فارغ التحصیالنش داشته است.
نتایج گزارش هشدار جدی برای دانشگاه خوارزمی است. 
این  در  بیشتری  پژوهش های  بر  اینکه  است عالوه   الزم 
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خصوص انجام شود، هم زمان در سیاست ها و برنامه های 
آموزشی و پژوهشی دانشگاه بازنگری اساسی صورت  گیرد. 
در این راستا چند پیشنهاد مطرح می شود. امروزه که بحث 
دانشگاه جامعه محور و کارآفرین مطرح شده است الزم است 
برنامه های مهارت آموزی و اشتغال پذیری  از  که دانشگاه 
دانشجویان حمایت بیشتری کند به گونه ای که مهارت آموزی 

و اشتغال پذیری در رأس برنامه های دانشگاه قرار گیرد.
وضعیت  پایش  و  رصد  به  بیشتری  توجه  است  الزم   .۱
دانشجویان و فارغ التحصیالن ازنظر مهارت آموزی و اشتغال 

انجام شود.
2. حمایت از نهادسازی و ارائه خدمات مهارت آموزی و شغلی 

به دانشجویان و فارغ التحصیالن.
۳. در سرفصل  دروس آموزشی تغییرات بنیادینی صورت گیرد.

4. دستورالعمل های پژوهشی حمایت از دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی بازنگری شود.

5. نتایج نشان می دهد کالس های درس و آموزش رو به 
احتضار است و هرچه سریع تر باید کالس های درس احیا شود.

6. برنامه هایی در جهت افزایش انگیزه و شورونشاط استادان 
برای آموزش باکیفیت تر ارائه شود.

 

 حمزه نوذری 
)عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی(

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

...........................................
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- آقای دکتر لطفاً یک بیوگرافی از خودتان 
مورد  در  متولد شدید،  کجا  اینکه  بفرمایید، 
تحصیالتتان و نحوه ی ورودتان به دانشسرای 

عالی توضیح بفرمایید.
متشکرم؛ من اسمعیل بابلیان هستم، متولد ۱۳25 در شهر 
اصفهان، دیپلم ریاضی ام را از دبیرستان ادب اصفهان گرفتم 
و بالفاصله در آزمون دانشسرای عالی شرکت کردم و مهر 
۱۳44 وارد دانشسرای عالی شدم. در آن زمان طرحی بود از 
آقای مهندس ریاضی-رئیس مجلس شورای ملی- به اسم 
طرح تربیت کمک دبیر که در این طرح فوق دیپلم می دادند. 
من سال ۱۳46 فوق دیپلم گرفتم، بالفاصله رفتم شهرستان 

پرونده:
مصاحبه با دکتر اسمعیل بابلیان

 دانشمند یک درصد جهان

خمین، یک سال در شهرستان خمین دبیری کردم، افرادی که 
بعد از ما وارد دانشسرای عالی شدند با اعتصاب های خودشان 
سبب شدند که این دوره ی فوق دیپلم از بین برود و به دوره ی 
لیسانس تبدیل بشود؛ بنابراین من سال 47 – مهرماه-مجدداً 
به دانشسرای عالی آمدم و سال 4۹ فارغ التحصیل شدم. 
درترم دوم سال تحصیلی 4۹-48 جناب دکتر مصاحب که 
رئیس موسسه ریاضیات بودند به آقای دکتر عالم زاده که 

مدیر گروه بودند گفتند تعدادی از دانشجویان خوبتان را در 
یک کالس جمع کنید من می خواهم برای آن ها درسی را 
ارائه کنم و اگر تعدادی خوب بودند آن ها را به موسسه ببرم. 
ما در یک کالس جمع شده حدود 2۳ یا 24 نفر و از بین 
این تعداد من و آقای دکتر بیژن زاده را بدون کنکور برای 
ورود به موسسه ریاضیات پذیرفتند. سال 4۹ من وارد موسسه 
ریاضیات شدم و سال 5۱ با مدرک مدرسی ریاضیات که در 
آن زمان معادل فوق لیسانس بود فارغ التحصیل شدم و از مهر 
۱۳5۱ به عنوان استادیار به استخدام دانشسرای عالی درآمدم.

-چطور شد که وارد دانشسرای عالی شدین؟ 
به خاطر عالقه شما بود به تدریس و معلمی 

که این رشته رو انتخاب کردین؟
من از سال سوم دبستان با بچه های فامیل و همسایه ها 
می شود  به اصطالح  و  می کردیم  مسئله  حل  معمواًل 
گفت من معلم سرخونه ی بچه های فامیل بودم چون به 
ریاضی عالقه مند بودم و به آن ها ریاضی آموزش می دادم. 
خوشبختانه دبیرستانی که رفتم دبیرهای بسیار خوبی داشت 
و خوشبختانه بعضی از آن ها هنوز هستند: آقای قائلی، آقای 
گوهری این ها از دبیران معروفی هستند و هم اکنون هم در 

تهران آموزش می دهند.

- آقای دکتر لطفاً یک بیوگرافی از خودتان 
مورد  در  شدید،  متولد  کجا  اینکه  بفرمایید، 
تحصیالتتان و نحوه ی ورودتان به دانشسرای 

عالی توضیح بفرمایید.
 ۱۳25 متولد  هستم،  بابلیان  اسمعیل  من  متشکرم؛ 
در شهر اصفهان، دیپلم ریاضی ام را از دبیرستان ادب 
اصفهان گرفتم و بالفاصله در آزمون دانشسرای عالی 
شرکت کردم و مهر ۱۳44 وارد دانشسرای عالی شدم. 
در آن زمان طرحی بود از آقای مهندس ریاضی-رئیس 
مجلس شورای ملی- به اسم طرح تربیت کمک دبیر 
که در این طرح فوق دیپلم می دادند. من سال ۱۳46 
خمین،  شهرستان  رفتم  بالفاصله  گرفتم،  فوق دیپلم 
افرادی  کردم،  دبیری  در شهرستان خمین  سال  یک 
که بعد از ما وارد دانشسرای عالی شدند با اعتصاب های 
خودشان سبب شدند که این دوره ی فوق دیپلم از بین 
برود و به دوره ی لیسانس تبدیل بشود؛ بنابراین من سال 

منصوره رئوفی

47 – مهرماه-مجدداً به دانشسرای عالی آمدم و سال 
4۹ فارغ التحصیل شدم. درترم دوم سال تحصیلی 4۹-

48 جناب دکتر مصاحب که رئیس موسسه ریاضیات 
بودند به آقای دکتر عالم زاده که مدیر گروه بودند گفتند 
تعدادی از دانشجویان خوبتان را در یک کالس جمع 
کنید من می خواهم برای آن ها درسی را ارائه کنم و اگر 
تعدادی خوب بودند آن ها را به موسسه ببرم. ما دریک 
کالس جمع شده حدود 2۳ یا 24 نفر و از بین این تعداد 
من و آقای دکتر بیژن زاده را بدون کنکور برای ورود به 
موسسه ریاضیات پذیرفتند. سال 4۹ من وارد موسسه 
ریاضیات شدم و سال 5۱ با مدرک مدرسی ریاضیات که 
در آن زمان معادل فوق لیسانس بود فارغ التحصیل شدم 
و از مهر ۱۳5۱ به عنوان استادیار به استخدام دانشسرای 

عالی درآمدم.
- چطور شد که وارد دانشسرای عالی شدین؟ 
به خاطر عالقه شما بود به تدریس و معلمی 

که این رشته رو انتخاب کردین؟
من از سال سوم دبستان با بچه های فامیل و همسایه ها 
می شود  به اصطالح  و  می کردیم  مسئله  حل  معمواًل 
گفت من معلم سرخونه ی بچه های فامیل بودم چون 
به ریاضی عالقه مند بودم و به آن ها ریاضی آموزش 
می دادم. خوشبختانه دبیرستانی که رفتم دبیرهای بسیار 
خوبی داشت و خوشبختانه بعضی از آن ها هنوز هستند: 
آقای قائلی، آقای گوهری این ها از دبیران معروفی هستند 

و هم اکنون هم در تهران آموزش می دهند.
- زمانی که شما دیپلم گرفتین و وارد دانشگاه 
شدید کنکور به چه شکل بود و چه تفاوتی با 

کنکور امروزی داشت؟
کنکور به این صورت نبود، هر دانشگاهی برای خودش 
کنکور داشت، من به یاد دارم که برای دانشگاه تبریز 
رفتم تبریز و آنجا هم امتحان دادم ولی قبول نشدم. در 
تهران برای دانشگاه تهران هم فکر کنم امتحان دادم 
ولی آنجا قبول نشدم و دانشسرای عالی نفر هفدهم شدم 

و پذیرفته شدم.
شدید  عالی  دانشسرای  وارد  که  زمانی   -

ریاست دانشگاه چه کسی بود؟
یادم هست که آقای دکتر شریفی رئیس دانشگاه بودند و 
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باشیم، اگر می گفتیم ما دو هفته ی دیگر آمادگی امتحان 
داریم می گفتند همین پس فردا باید امتحان بدهید. ما 
معمواًل یاد گرفته بودیم و رگ خواب ایشان را پیداکرده 
بودیم می گفتیم استاد هر موقع شما بفرمایید و ایشان به 
من می گفتند با بچه ها مشورت کنید و تاریخ امتحان را 
مشخص کنید. خاطره ی دیگری که دارم این هست که 
یک هفته مانده به خاتمه ی دوره ی موسسه ی ریاضیات 
ازدواج کردم، یعنی دو روز رفتم اصفهان ازدواج کردم 
دکتر  به مجرداینکه  آمدیم.  تهران  به  روز  دو  از  بعد  و 
مصاحب فهمیده بودند من ازدواج کردم با من قهر کردند 
و حتی جواب سالم مرا هم نمی دادند. دلیلش هم این 
بود که ایشان می گفتند درس خواندن یک کار تمام وقت 
هست. شما تا وقتی که درس می خوانید باید خودتان را 
آلوده ی هیچ کاری نکنید و به طور تمام وقت باید درس 
بخوانید، به هر جهت بعداً با من آشتی کردند و مرتب من 
به موسسه می آمدم و سال اولی که در دانشگاه تدریس 

می کردم به بچه های موسسه هم آموزش می دادم.

-کالس های شما کجا برگزار می شد؟ 
ساختمان  همین  پنجم  طبقه ی  موسسه  کالس های 
موسسه ولی قبل از آن کالس ها داخل دانشگاه بود ولی 
از سال 4۹ که من وارد موسسه شدم کالس ها در طبقه 

پنجم ساختمان طالقانی تدریس می شد.
- از روز اول تدریستان خاطره ی جالبی دارید 

که در ذهنتان مانده باشد؟
نه به دلیل اینکه من از همان سال 4۹ که دانشجوی 
آقای عالم زاده و آقای دکتر قاسمی و دکتر جهان شاه 
لو بودم مرتب پای تابلو بودم و ازنظر آموزشی مشکل 
آن چنانی نداشتم و موقعی هم که وارد کار تدریس شدم 

به حمداهلل مشکلی نداشتم و تا جایی که یادم هست 
دیگری  اشکال  بودم  سخت گیری  استاد  اینکه  به جز 

دانشجویان به من نمی گرفتند.
- شیوه های تدریس در آن زمان به چه شکل 
بود و چه تفاوتی با شیوه های تدریس کنونی 

داشت؟
بود،  تخته  و  گچ  به صورت  بیشتر  تدریس  زمان  آن 
به صورت آموزش با گچ و تخته بود ولی خب چون ما 
از دکتر مصاحب یاد گرفته بودیم دانشجوها را پای تابلو 
هم می بردیم و از آن ها سؤال می کردیم، یک مقدار در 
حل مسئله سخت گیری می کردیم و از آن ها می خواستیم 
که مسائل رو به صورت تکلیف حل کنند؛ ولی خب اآلن 
با  بعضی ها  آمده،  کار  برد روی  وایت  و  مجازی شده 
پاورپوینت و شیوه های جدیدتر آموزش خودشان را ارائه 

می دادند. 
- زمانی که وارد دانشسرای عالی شدید چه 
تصوری از دانشسرای عالی در ذهن مردم و 
دانشسرای عالی چه  و  جامعه وجود داشت 

جایگاهی درون جامعه داشت؟
آن موقع واقعاً تصور بسیار خوبی از دانش سرای عالی 
بود؛ خانم بنده هم داخل دانشسرای عالی مامازن در 
شهرری تحصیل کرده بودند و پدر و مادر همسرم که 
بعضاً با تحصیل دخترانشان موافق نبودند اجازه دادند 
دخترشان به دانشسرای عالی در شهر دیگری برود. از 
دوران معاونت آموزشی خودم بگویم در آن زمان در اینجا 
یک شرکتی بود برای کالس های آماده سازی دانشگاه 
پیام نور، دانش آموزان برای تحصیل به اینجا می آمدند، 
باور کنید کالس های اینجا از همه جا شلوغ تر بود. دلیلش 
هم این بود که می گفتند مردم به دانشسرای عالی اعتماد 
داشتند و هم اینکه این دانشسرا یا دانشگاه خوارزمی فعلی 
که دسترسی به آن بسیار ساده است و با مترو و اتوبوس 
به راحتی می شود رفت وآمد کرد، برای اینکه بعداً بتوانند به 
دانشگاه پیام نور بروند. من فکر می کنم برخالف اآلن که 
نظرها نسبت به دانشگاه مساعد نیست ولی در آن زمان 
به خصوص خانواده ها نظر بسیار مساعدی به دانشسرای 

عالی داشتند.

- آقای دکتر چه خاطراتی از دکتر مصاحب 
ایشان  برجسته ای  ویژگی های  چه  دارید 

داشتند که متمایز بودند از بقیه؟
به نظر من ایشان یک معلم واقعی بودند موقعی که 
به کالس می آمدند اواًل سروقت به کالس می آمدند 
و سروقت کالس را ترک می کردند. برنامه مشخصی 
داشتند که امروز قرار هست چه چیزی به ما آموزش 
و  کردنشان  صحبت  طرز  نوشتنشان،  طرز  بدهند. 
آموزش دادنشان به واقع ما را جوری تربیت کرد که اکثر 
فارغ التحصیالن موسسه ی ریاضیات عالوه بر اینکه قادر 
هستند معلوماتشان را به دانشجو منتقل کنند معلم های 
به واقع  را  معلمی  حرفه ی  و  خوبی هم هستند  بسیار 
منتقل می کنند. از خصوصیات ایشان جدی بودنشان 
خیلی محکم برخورد کردن با دانشجو، به ما اون موقع 
شهریه داده می شد در موسسه ریاضیات و چون به ما 
پول داده می شد کسی حق نداشت جای دیگر کار کند 
و ایشان معمواًل 7 صبح به کتابخانه موسسه می آمدند تا 
ببینند کدام دانشجوها آمدند و کدام دانشجوها نیامدند، 
البته ایشان به بهانه اینکه برای برداشتن کتاب ها به 
موسسه می آمدند، برگه دان کتاب ها را دست می زدند و 
در ضمن نگاه می کردند ببیند که چه کسی آمده و چه 
کسی نیامده، در کارشان واقعاً جدی بودند، زمانی که 
من تحصیل می کردم ما سه تا استاد خارجی داشتیم. 
پروفسور سلبرت از سوئد، پروفسور آلبرسون و دکتر جولی 
از هندوستان که به ما به انگلیسی در س می دادند و گاهی 
اوقات خود دکتر مصاحب به کالس ایشان می آمدند و 
از اساتید درخواست کرده بودند ما را پای تابلو ببرند و 
ماهم مجبور بودیم به انگلیسی جواب بدهیم و مسئله 
حل کنیم؛ و خیلی خوب بود چون بعدها که می خواستیم 
برای ادامه تحصیل به خارج برویم پشتوانه خوبی ازنظر 
زبان انگلیسی داشتیم و آشنایی با کتاب های خارجی. 
یکی از خاطراتی که از ایشان دارم این است که اواًل 
من رابط بین دکتر مصاحب و دانشجویان هم دوره خودم 
بودم و به اصطالح یکی از شگردهایی که ما داشتیم این 
بود که دکتر مصاحب مثاًل در روز چهارشنبه می گفتند 
می خواهیم امتحانی از مطالبی که تا حاال خواندیم داشته 

خصوصاً به یاد دارم که خدمت ایشان رفتم، برای انتقال 
همسرم از اصفهان به تهران؛ ایشان به من گفتند می دانی 
که مناطق ۱ و 2 و ۳ خیلی سخت هست انتقال دادن و 
گفتم نه من منزلم منطقه ۱۳ هست. اگر ممکن هست 
برای منطقه ۱۳ نامه بدهید، ایشان یک نامه دادند و من 
رفتم آموزش پرورش شهر تهران و بالفاصله نامه من را 
با امضای دکتر شریفی که دیدند ارجاع دادند به کارگزینی 
و من یک روزه نامه انتقالی خانمم را از اصفهان به تهران 
گرفتم و به هر جهت ایشان خیلی به هیئت علمی اهمیت 
می دادند و خواسته های آن ها را تا حد امکان برآورده 

می کردند.
-آقای دکتر از تجربیاتتان بگویید؟ از اساتیدی 
که در محضرشان درس آموختید، چه افرادی 

بودند؟ 
می شود گفت از خوشبختی های من این بود که برای 
ادامه تحصیلم در دانشسرای عالی که برگشتم، اولین 
فارغ التحصیالن موسسه ریاضیات به ما تدریس کردند. 
من دانشجوی آقای دکتر عالم زاده بودم، دانشجوی آقای 
دکتر قاسمی بودم، دانشجوی آقای دکتر جهان شاه لو 
بودم، دانشجوی مرحوم دکتر فرودی بودم که اردیبهشت 
امسال فوت کردند متأسفانه و این ها دست پرورده های 
دکتر مصاحب بودند، بسیار باسواد و بسیار دقیق صحبت 
مصاحب  دکتر  مثل  می کردند  تدریس  و  می کردند 
بودند  گرفته  نمره  به سختی  چون  بودند  سخت گیر 
به سختی نمره می دادند، امتحان خوب می گرفتند، درس 
هم خوب می دادند و اگر من هم در کارم برخی اوقات 
می گویم موفق هستم، این موفقیتم را مدیون این اساتید 
بسیار خوبم هستم. قبل از این دوره ها هم اساتیدی که 
ما داشتیم بعضی هاشان از دانشگاه تهران می آمدند دکتر 
بهفروز از تهران می آمد، دکتر سادات عقیلی از تهران 
می آمدند بزرگانی از دبیران مثل دکتر پرویز شهریاری 
برای ما مسئله حل می کردند. من دانشجوی بسیاری از 
اساتید بسیار خوب بودم و هرچه که دارم از معلمان بسیار 

خوبم دارم.
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- آقای دکتر شما چه سمت هایی در دانشگاه 
داشتید؟

من سال ۱۳6۳ تا 66 مدیر گروه بودم، فکر می کنم 
بعد از سال 7۳ تا 77 رئیس همین موسسه ریاضیات 
بودم چون سال ۱۳58 دکتر مصاحب فوت کردند و چند 
دوره آقای دکتر فرودی، آقای دکتر پاشا و آقای دکتر 
قاسمی رئیس موسسه بودند. از سال 7۳ تا 77 من رئیس 
موسسه ریاضیات بودم. از آن زمان به بعد دانشکده علوم 
کامپیوتر و ریاضیات تأسیس شد. من تا سال 82 رئیس 
دانشکده بودم. از سال 82 تا 85 زمانی که آقای دکتر 
برخورداری رئیس دانشگاه بودند من به سمت معاونت 
آموزشی منصوب شدم به یاد دارم در همان سال 82 
و 8۳ هم به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شدم و 
جایزه خودم را از دست آقای دکتر توفیقی گرفتم. به نظرم 
دوران بسیار خوبی بود؛ به هر جهت روش هایی که من 
به کار می گرفتم نشأت گرفته از سخت گیری های من 
نسبت به آموزش بود و اینکه ما استادان برای آموزش 
به دانشجو به این کار منصوب شدیم و دانشجوها هم 
دینی به ما دارند و ما هم دینی به آن ها داریم. یکی از 
کارهایی که ما انجام دادیم و یک مقدار بحث انگیز بود 
سرویس های دانشگاه که ظهر از تهران به کرج می رفت 
و بالعکس را حذف کردیم. من معتقد بودم استاد وقتی 
صبح به دانشگاه می آید باید تا عصر دانشگاه باشد و 
عصر برگردد. ببینید من از سال 55 تا 5۹ که در دانشگاه 
لیورپول تحصیل می کردم تمام استادان از ۹ صبح تا 5 
بعدازظهر سرکارشان بودند و در اختیار دانشجو بودند یا 
کالس داشتند یا دانشجو با آن ها کار داشت و سؤال 
می کرد و جواب می دادند. من چون این رویه ها را دیده 
بودم سعی کردم این رویه ها را در دانشگاه پیاده سازی 
کنم. حتی یادم هست گفته بودم اساتید بیشتر از روزی 
4 ساعت تدریس نکنند و در اختیار دانشجویان باشند، یا 
برای خود مطالعه کنند. به هر جهت دوره ای بود که من 
از کارهایی که خودم کرده بودم راضی هستم. یاد دارم 
که برای دانشجویانی که به اصطالح خوب بودند پول 
برای خرید کتاب می دادم، کمک مالی می کردم، شاید 
اولین بار بود که گفتیم اگر دانشجویان مقاله چاپ کردند 
حق الزحمه ای بابت مقاله به ایشان بدهیم. یادم هست در 

آن زمان خانم دکتر ماهیار از دانشکده ریاضی کمیته ای 
تشکیل دادند که ایشان این موارد را بررسی می کردند. 
البته شما در این مورد باید نظر اساتید را جویا شوید که آیا 

موافق این کار بوده اند یا خیر؟
- آقای دکتر در مورد ریاضی بفرمایید که در آن 
زمان به چه شکل بود و جایگاهش در جامعه 
چطور بود؟ و اینکه در آن زمان هم موسسه 
خوارزمی  دانشگاه  در  را  اول  حرف  ریاضی 

می زد؟
بله ما در ایران فقط دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز 
فوق لیسانس  دوره های  که  بود  ریاضیات  موسسه  و 
داشتند و هرکدام هم برنامه خاص خودشان را داشتند 
داشت یک  ما  برای  برنامه ای هم که دکتر مصاحب 
برنامه سیال بود برای اینکه یک سال ایشان مثاًل یک 
استاد خارجی می توانست بیاورد یک سال دو استاد و ما 
شانس داشتیم برای ما سه استاد خارجی آورده بودند، 
این که برنامه های آن زمان در موسسه ریاضیات هم تراز 
فوق لیسانس های خارج بود به دلیل اینکه ما وقتی هم از 
خارج پذیرش می گرفتیم همان ۹ ماهی که به ما آموزش 
می دادند متوجه می شدند ما قابلیت های خوبی داریم و 
بالفاصله ما را می پذیرفتند این هست که ما اکثراً سه 
سال و سال و نیم در دانشگاه های معتبر انگلیس یا حتی 
آمریکا توانستیم مدرک دکتری بگیریم و به جز یکی دو 
نفر تمام افرادی که از موسسه رفتند خارج برگشتند به 
کشور و اکثراً به ریاضیات کشور خدمت کردند در بیشتر 
دانشگاه های ایران حداقل یک نفر از فارغ التحصیالن 
موسسه ریاضیات هست و این ها به دلیل اینکه حتی 
کتاب هایی هم که دکتر مصاحب نوشته بود کتاب های 
بروزی بودند کتاب هایی بود که حاال روی بعضی از آن ها 
نوشته بود ریاضیات زنده، ایشان را پدر ریاضیات جدید 
ایران تلقی می کنند به دلیل اینکه ریاضیاتی که ایشان 
وارد کرد و سبک نگارشی که ایشان بنا نهاد می شود 
گفت تا آن زمان نبود. سبک ریاضی که ایشان متداول 
کردند درست مثل دایره المعارفی بود که ایشان برای 
اولین بار در ایران به سبک جدید تعلیم دادند خداوند 
روحشان را شاد کند و به دانشجویانی هم که تربیت 

کردند طول عمر بدهد که بهتر بتوانند خدمت کنند.
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- زمانی که شما در حال تحصیل بودید فقط 
درس می خواندید یا در فعالیت های فرهنگی و 

سیاسی دانشگاه هم فعالیت می کردید؟
من عمویی داشتم که از سیاست ضربه خورده بود و 
توصیه اش به من این بود که هر موقع تهران اعتصاب 
هست، بلیت بگیر و به اصفهان بیا و من سعی می کردم 
که نصیحت ایشان را گوش بکنم. ولی من در ورزش 
خیلی فعال بودم و آن زمان در دانشسرای عالی یک تیم 
فوتبال داشتیم که حتی یک بار به تیم تربیت بدنی همین 
دانشگاه هم گل زدیم و در زمان تحصیلم والیبال 
بازی می کردیم تا ایران بودم شنا بلد نبودم 
انگلیس که رفتم شنا خیلی خوب یاد گرفتم 
و مدال برنز نجات غریقی از انگلیس دارم 
و مدال یک مایل شنا به طور متداول، البته اخیراً با بسته 

شدن استخرها یک سالی هست شنا نکردم.
- آقای دکتر در آن زمان داخل دانشگاه چه 
مشکالتی وجود داشت؟ دغدغه ی اصلی داخل 

دانشگاه در آن زمان چه بود؟
بین  اختالف هایی  یک  همیشه  که  می آید  نظر  به 
دانشسرای عالی و دانشگاه تهران وجود داشته و به یک 
صورت هایی اواًل می خواستند کتمان کنند که دانشگاه 
تهران از دل دانشسرای عالی درآمده، یک مشکل بوده و 
دیگر اینکه واقعاً می شود گفت اسکلت آموزش پرورش 
ایران مدیون دانشسرای عالی و بعد دانشگاه تربیت معلم 
پیشرفت  به نظر می آید که جلوی  به هر جهت  بود. 
دانشسرای عالی را در دوران مختلف می خواستند بگیرند. 
یاد دارم به من خیلی مربوط نمی شد گویا از سال ۱۳۳8 
تا 42 اصاًل دانشسرای عالی را زمان درخشش منحل 
کردند و بعد مجدداً دانشسرای عالی برقرار شد این ها 
به  انتقال دانشسرای عالی  ضربه می زند؛ و یکی هم 
کرج هم یکی از برنامه های به زیر کشیدن تربیت معلم 
بوده هرچند برنامه اش از سال ۱۳۳0 برنامه ای بوده که 
دانشگاه تربیت معلم به کرج برود ولی من فکر می کنم 
پیشرفت  از  جلوگیری  برای  بوده  دست هایی  همیشه 

دانشسرای عالی.

و  دانشگاه  ارتباط  مورد  در  دکتر  آقای   -
جامعه توضیحاتی بفرمایید در حوزه رشته ی 

تخصصی ریاضی؟
که  هست  عددی  آنالیز  من  تخصصی  رشته ی  خب 
یکی از پرکاربردترین رشته ها در دنیا هست و به مسائل 
فیزیکی، شیمیایی، اقتصادی و حتی مالی تبدیل می شود 
به یک معادله، دیفرانسیل و انتگرال و کاًل این معادالت 
جواب تحلیلی ندارد باید به اجبار از روشهای عددی برای 
به دست آوردن جوابشان استفاده کرد. جای بسیار تأسف 
هست که نه صنعت نفت ما نه صنعت خودروسازی ما و 
نه صنایع دیگر ما به هیچ وجه ارتباطی با مقوله های علمی 
روز ندارند. خوشبختانه که جدیداً دانشگاه ما با وزارت 
نفت ارتباط برقرار کرده و در جهت برخی از مشکالتی 
که ما در جهت صنعت نفت داریم مثل افزایش تولیدمثل 
پیدا کردن ذخایر نفتی که وجود دارد ولی متأسفانه کسی 
به سراغمان نیامده که مشکالتی که در زمینههای تولید 
و بهینه سازی وجود دارد حل کنیم البته یک ایراد هم 
به دانشگاه وارد هست و آن اینکه یک مقدار خودشان 
را کنار کشیدند در برج عاجی خودشان را قراردادند و 
کمتر به سمت مشکالت می روند ولی خوشبختانه به 
نظر می آید که در سال های اخیر یک مقدار ارتباط بین 
دانشگاه و صنعت دارد برقرار می شود و شاهد هستیم که 
شرکتهای دانش بنیان ایجادشده و تأسیس شده و مرتب 
رو به رشد هستند در جهت حل مشکالت کشاورزی و 
صنعت و بقیه ی اموری که می شود گفت می توان به 

آن ها پرداخت.
- نظر شما راجع به وضعیت پژوهشی دانشگاه 

به چه شکل است؟
 وضعیت پژوهش به خصوص در رشته ریاضی در علوم 
پایه ازنظر چاپ مقاله بسیار خوب است و در سطح خیلی 
خوبی قرار داریم در دنیا حتی ولی متأسفانه رو به ابتذال 
هم هست. علت اصلش هم فکر می کنم آیین نامه ارتقا 
است متأسفانه این آیین نامه اساتید جدید را به افرادی 
که به دنبال جمع کردن امتیاز هستند تبدیل کرده اگر 
ما بخواهیم تحقیق بسیار مناسبی انجام بدهیم در یک 
مجله tu۱ و tu2 چاپ شود حداقل یکی دو سال زمان 
میبرد درصورتی که ما برای ترفیع ساالنه از اساتید مقاله 

;
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میخواهیم مقاالتی که به صورت ساالنه چاپ کنند و 
مسئله بعدی اینکه پژو بهش ما گره خورده به کارشناسی 
ارشد و دکتری و انتظار داریم یک دانشجوی نخبه باسواد 
دانشجوی دکتری ما به شود که با اون مقاله بنویسیم تا 
ارتقا پیدا کنیم درصورتی که البته این اشکال از آیین نامه 
ارتقا است که میگوید اگر کسی میخواهد ارتقا پیدا کند 
باشد  داشته  دکتری  دانشجوی  چندتایی  حداقل  باید 
درصورتی که در بعضی از دورهها ما دانشجوی دکتری 
واجد شرایط خوب نداریم متأسفانه برخی از افراد که در 
کارشناسی ارشد و دکتری و انتظار داریم یک دانشجوی 
نخبه ی باسواد دانشجوی دکتری ما بشود تا با او مقاله 
بنویسیم تا ارتقا پیدا کند باید حداقل چندتایی دانشجوی 
دکتری داشته باشد درصورتی که در بعضی از دوره ها ما 
دانشجوی دکتری واجد شرایط نداریم متأسفانه برخی از 
افرادی که در کارشناسی ارشد یا دکتری وارد این دوره ها 
میشوند نمرات بسیاری از درسهایی که در آزمون شرکت 
به  گفتم  ولی  هست  منفی  بلکه  صفر  نه فقط  کردند 
خاطر آیین نامه ارتقا بعضی از اساتید حاضرند یک چنین 
دانشجویانی وارد دوره دکتری شوند به هر جهت متأسفانه 
در ایران وقتی یک نفر وارد این دوره ها می شود انتظار 
دارند با مدرک خارج شود و این اآلن مشکلی هست 
که ما حتی در رشتههایی که قباًل فارغ التحصیالنش 
به زودی فارغ التحصیل می شوند این روزها ما دانشجویان 
فارغ التحصیل دوره دکتری داریم که سه یا چهار سال 
است که هیچ جا استخدام نشدند و نمی دانم آمار درست 

هست یا نه که ما صد هزار دکترای بیکار داریم.
که  فعالیتهایی  به  برگردیم  دکتر  آقای   -
که  زمانی  چه  می شد  انجام  موسسه  در 
و  اقدامات  چه  قبل  از  داشتید  تشریف  شما 
فعالیت های انجام شده که تا اآلن ادامه دارد؟

موسسه ریاضیات از یک زمانی تبدیل شد به موسسه 
تحقیقات ریاضی دکتر غالمحسین مصاحب به دلیل 
این که آموزشی که در موسسه ریاضیات داده میشد این 
آموزش منتقل شد به دانشکده علوم ریاضی و مهندسی 
کامپیوتر که بعد تبدیل شد به دانشکده علوم ریاضی و 
کامپیوتر به هر جهت این آموزش منتقل شد به دانشکده 
علوم؛ و موسسه ریاضی به یک موسسه تحقیقاتی تبدیل 

شد و می دانم که این موسسه استاد تحقیقاتی دارد نه 
آموزشی کسی را استخدام کرده که کارش فقط تحقیق 
هست زمانی که آقای دکتر جمالی رئیس موسسه بودند 
قراردادهایی بسته شد به صورت طرح های تحقیقاتی هنوز 
هم به صورت طرح های تحقیقاتی بعضیها در این موسسه 
تحقیقات انجام میدهند و مقاالتی مینویسند به اسم 
موسسه هست برنامههای خوبی برای موسسه وجود دارد 
چندین نفر در دورههای پسادکتری در این موسسه دارند 
می گذرانند من خودم یک دانشجوی پسادکتری داشتم 
آقای دکتر جوادی دانشجوی پسادکتری داشتند آقای 
دکتر دیبایی آقای دکتر مدقالچی این ها همه دانشجویان 
پسادکتری در موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب 
داشتند و دارند بعضی از سمینارهای هفتگی را به طور 
سالیانه در این موسسه برگزار می شود و حاال ممکن است 
به خاطر کرونا امسال تعطیل شده باشد ولی حتماً ادامه 
پیدا خواهد کرد و فعالیت ها روزبه روز افزایش پیدا می کند

- نظر شما در مورد دانشگاه خوارزمی و اینکه 
را  اول  و حرف  بوده  برند  زمینه هایی  در چه 
می زده چه از زمانی که دانش سرا بود چه حاال 

که دانشگاه خوارزمی هست، چیست؟
بیشتر  خوارزمی  و  تربیت معلم  دانشگاه  برند  ابتدا  از   
آموزشی بود ولی فکر کنم از دهه ۱۳80 به بعد پژوهشی 
هم داخل دانشگاه رونق پیدا کرد و استخدام هایی هم 
که در دانشگاه انجام میشد یک مقدار توجه بیشتری به 
پژوهش افرادی بود که به استخدام دانشگاه خوارزمی و 
دانشگاه تربیت معلم درمی آمدند خوشبختانه روند پژوهش 
در دانشگاه این روزها خوب است در حدی که باید باشد 
نیست ولی به هر جهت پژوهش رونق پیداکرده من 
فکر می کنم با آمدن آقای دکتر شنبه زاده در قسمت 
پژوهشی، پژوهش دانشگاه جان تازه ای گرفته تحوالتی 
که در گراندها داده شده در نوع هزینه کردن گراندها در 
ارج نهادن به پژوهشگرها با قراردادهایی که با خارج از 
دانشگاه و طرح های تحقیقاتی که با خارج از دانشگاه 
این ها بسیار خوب است شرکتهای  دارند فکر میکنم 
دانشبنیان که با دانشگاه همکاری دارند به نظرم پژوهش 
دانشگاه به تازگی روی ریل تازه قرارگرفته و امیدوارم که 
با سرعت بیشتری جلو برود و دانشگاه خوارزمی جایگاه 
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واقعی خود را بتوانند پیدا کند.
که  برجسته ای  استاد  به عنوان  شما   -
دانش  و  علم  عرصه  در  را  زیادی  سالیان 
زحمت کشیده اید آینده دانشگاه را به چه شکل 

می بینید؟
 مشکالت دانشگاه ما به نظر من فرهنگی هست در هیچ 
جای دنیا تمام فارغ التحصیالن دبیرستان وارد دانشگاه 
نمی شوند حتی در بسیاری از دانشگاه ها بچه ها بعد از 
آموزش عمومی حتی به کالج هم نمیرود البته این دلیل 
دارد دلیلش این است که در کشورهای دیگر از ۱4 سالگی 
و ۱5 سالگی دولت موظف است که به این افراد شغل 
بدهد اگر نخواستند کنار خانواده شان باشند جای زندگی 
بدهد ولی متأسفانه در ایران این طور نیست حاال به دالیل 
خاصی خانواده ها دوست ندارند فرزندانشان به رشته کار و 
دانش برود یا بروند به رشتههای غیر از تجربی و ریاضی 
این است که ما وظیفه خطیری داریم که با خانواده ها 
صحبت کنیم وظیفه داریم که کارکرد افراد در جامعه و 
حقوقی که می گیرند متناسب باشد با حرفه ای که بلدند و 
مهارت هایی که دارند و مشکالتی که میتوانند حل کند 
روش های حل مشکالت که هرچه بیشتر داشته باشند 
ما باید بیشتر به آن ها توجه کنیم مشکل اصلی این است 
که همه دیپلمه های ما میخواهند وارد دانشگاه شوند 
خوب اگر ما برای کسانی که کارشناسی میگیرند به اندازه 
کارشناسی  دوره  وارد  اکثرشان  میداشتیم  شغل  کافی 
ارشد نمی شدند بنابراین یک اشکال این است که ما 
برای فارغ التحصیالن کارشناسی خودمان به اندازه کافی 
کار نداریم و این افرادی که کارشناسی خود را دریافت 
کردند چون کار ندارند یک شغلی به عنوان تحصیل در 
مقطع ارشد را انتخاب می کنند و با هزینه خانواده یا با از 
بین بردن جوانی خودشان و خواندن رشته ای که بازهم 
آن ها را به پیدا کردن شغل نمیرساند همین مشکل برای 
کارشناسی ارشد هم هست بعد از فارغ التحصیلی شغلی 
برای آن ها نیست و آن ها شغلی انتخاب میکند به اسم 
4 یا 5 یا 6 سال دوره تحصیل دکتری و این همچنان 
ادامه دارد و ما باید فرهنگ جامعه را تغییر بدهیم باید 
شغل های موردنیاز جامعه را افزایش بدهیم به طوری که 
افرادی که از آموزش عمومی می آیند اگر استطاعت ادامه 

تحصیل ندارند یا به آن صورت تحصیل را دوست ندارند 
بتوانند شغلی پیدا کند یا در حد توانشان خدمتی به جامعه 
بکند متأسفانه مدارکی که این روزها داده میشود از طرف 
دانشگاه آزاد یا پیام نور و یا دانشگاه غیرانتفاعی و این که 
داخل یک ساختمان کوچک بدون آزمایشگاه و امکانات 
کافی برای آزمایش خوب کار میکند متأسفانه عدهای با 
مدارک می آیند بدون اینکه مهارتی داشته باشند یا اینکه 
واقعاً سواد رشتهای که در آن مدرک گرفتهاند و یا اینکه 
واقعاً سواد رشته ای که در آن مدرک گرفته اند داشته باشند 
وارد جامعه میشوند و ادعای ایشان هم خیلی باالست 
اگر بتوانیم افراد را به تناسب سن و مهارتشان برایشان 
شغل و در مملکت ایجاد کنیم یک مقدار مشکالت 
آموزش عالی هم مرتفع می شود ماسال ها برای افزایش 
دانشگاهها زحمت کشیدیم که کمیت را باال ببریم اآلن با 
این مشکل مواجه شدیم که اقبال برای رفتن به دانشگاه 
حاکم شده است بسیاری از استادهای ما بیکار هستند 
موظف ایشان پر نمیشود و بسیاری از کالس های ما 
خالی هست و همش به این دلیل است که ما بیرویه و 
به خاطر کمیت دانشگاهها را توسعه دادیم و اآلن با این 
مواجهه مشکل مواجه هستیم که باید این ها را تجمیع 
کنیم خیلیهایشان را تعطیل کنیم و این ها ضایعات بسیار 
زیادی هم برای افراد و هم برای جامعه دارد و هم برای 

سیستم آموزش کشور.
-پیشنهاد شما به استادان جدیدی که وارد 
عهده  به  را  تدریس  و  میشوند  دانشگاه 

می گیرند چیست؟
 پیشنهاد من به استادان جوان این هست که اگر واقعًا 
شغل استادی را به خاطر پرستیژ که قباًل داشت انتخاب 
کردهاند خب اشتباه کردند چون به آن صورت آن اعتبار 
برای استادان نیست و خودشان این اعتبار را با نحوه 
آموزششان و نحوه برخوردشان با دانشجو و بامطالعه زیاد 
و مثمر ثمر در تمام جهات نشان بدهند خیلی هم نمیشود 
به اساتید جوان خرده گرفت که کم در دانشگاه حضور 
دارند باید ببینیم چقدر به این افراد حقوق میدهیم باید 
ببینیم ۱2 سال درس خوانده دیپلم گرفته حداقل چهار 
سال کارشناسی را گذرانده حداقل سه سال دوران ارشد 
و 4 یا 5 سال دکترایش را گذرانده است اگر درمجموع 
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حساب کنید حدود 24 یا 25 سال درس خوانده و حاال 
شده استادیار دانشگاه انتظار داریم متأهل هم بشود و 
بالفاصله بچهدار هم بشود و حاال ببینید که با حقوق 
5 تومان یا 6 تومان چطور این شخص می تواند خانه 
اجاره بکند یک زندگی معمولی در حد یک  یا  بخرد 
استاد آیا می تواند داشته باشد باید مقایسه کرد حقوق 
استاد دانشگاه ها را با کشورهای اطراف خودمان. ممکن 
است بگوییم کشورهای اطراف خودمان که جمعیتشان 
کم هست و درآمد نفتشان زیاد خب با کشورهای دیگر 
مقایسه می کنیم متأسفانه حقوقی که ما به استادهایمان 
می دهیم بسیار پایین است و وزارت علوم باید یک فکر 
اساسی برای رفاه حال استادان جوان بکند اگر این کار 
را بکند بعدها از ایشان خواهد خواست مرتب در دانشگاه 
حضورداشته باشند باکیفیت آموزش بدهد و به وظایف 

خطیری که بر عهده دارند حتماً بپردازند.
- اگر از شما بخواهیم افرادی که بیشترین 
تأثیر را در زندگی شما داشتند نام ببرید از چه 

کسانی یاد می کنید؟
من بی شک از معلمین خودم خیلی مؤثر بودند و در درجه 
اول زنده یاد پدرم که پدر من چهار کالس بیشتر سواد 
نداشتند ولی ریاضیات عالی بود من ریاضیات دوم ابتدایی 
شب با پدرم کارکردم و از درس ریاضی در سال دوم 
دبستان 20 گرفتم و همین امر باعث شد که من از آن 
به بعد به ریاضی عالقه مند شوم در دوران دبیرستان هم 
آقای گوهری و آقای قائلی و آقای خاتون آبادی که اآلن 
استاد دانشگاه اصفهان هستند از معلم های من بودند 
بسیار به ایشان مدیونم در دانشگاه خودمان مدیون آقای 
دکتر عالم زاده، دکتر جهانشاهلو و دکتر قاسمی هستم 
و حتی بسیار زیاد مدیون زحمات دکتر فرودی هستم 
بسیار مدیون شخص دکتر مصاحب هستم خوشبختانه 
زمانی که من در دانشگاه بودم تمام همکاران به من 
لطف داشتند تمام همکالسیهای خودم آقای دکتر دیبایی 
آقای دکتر خسروی مدیون آن ها هستم چون باهم درس 
می خواندیم و 45 سال باهم همکار بودیم در دانشگاه این 
را هم اضافه کنم که 28 اسفند سال ۹6 بازنشسته شدم 
بعد از چهل وپنج سال و چهار ماه خدمت در دانشگاه. 

48

باید بگویم که خیلی دلتنگ تدریس هستم به خصوص 
این یک سالی که نتوانستم تدریس کنم آخرین کسی که 
مدیون ایشان هستم پروفسور دلبس هست که استاد 
راهنمای من در دانشگاه لیورپول بودند متأسفانه سه سال 
پیش فوت کردن یکی از استادان به نام انگلیس بودند و 
ایشان هم معلم بسیار خوبی بودند و پژوهش را به من یاد 

دادند امیدوارم که خانواده شان سالم باشند
آن  به  ما  نکته ای هست که  اگر  پایان  - در 

اشاره نکردیم بفرمایید
ممنون از لطف شما من بسیار خوشبختم که در دانشسرای 
عالی و تربیت معلم و دانشگاه خوارزمی بودم همین جا طلب 
بخشش می کنم از همکارانم اگر که قصوری داشتم و 
نتوانستم آن طور که باید خدمت کنم امیدوارم در دانشگاه 
خوارزمی به جایگاهی که استحقاقش را دارد برسد برای 
ریاست دانشگاه آقای دکتر حبیبی طلب موفقیت دارم و 
میدانم که ایشان از ابتدای ورودشان به دانشگاه در این 
دانشگاه بودند و به تمام مشکالت دانشگاه اشراف دارند 
و می دانم که شبانه روز برای اعتالی دانشگاه زحمت 
می کشند امیدوارم که موفق باشند بنده حقیر هم اگر 
الزم باشد کمک میکنم و آخرین جمله ام این هست که 
من فعاًل سردبیر مجله پژوهش های ریاضی هستند که 
افتخار دارم در دوره بازنشستگی می توانم از اطالعاتی که 

دارم کمکی به پژوهش کشور بکنم.

ذره بین:
مصاحبه با دکتر فاطمی اقدا

رئیس پژوهشکده کاربردی بالیای طبیعی و مدیریت ریسک دانشگاه خوارزمی

پژوهشکده کاربردی بالیای طبیعی و مدیریت ریسک دانشگاه خوارزمی در دو سال 
قبل فعالیت هایش را در دانشگاه شروع کرد و مجوز فعالیت را از هیات محترم امنای 
دانشگاه دریافت کرد این پژوهشگاه در نوع خود تنها پژوهشکده ای در کشور است 
که به بحث مدیریت ریسک و بالیای طبیعی می پردازد. همان طور که مستحضرید 
کشور ما کشوری است به شدت بالخیز و تقریباً نزدیک به 80 یا ۹0 درصد خطراتی 
که در دنیا معمول است در آن به وقوع می پیوندند و هرسال هم با این نوع مخاطرات 
به خصوص خطر زلزله، سیل، طوفان، خشک سالی، سرمازدگی و در سال اخیر هم 
که کرونا و بیماری واگیری کرونا ازجمله بقیه بالهایی که کشور را درگیر کرده 
است. ازنظر زلزله حدوداً ما هر ۱0 سال یک بار یک زلزله بزرگ داریم و هرساله ما 
با وقوع سیل های سهمگین مواجهیم. خشک سالی و سرمازدگی هم جزو بالهایی 
است که سالیان سال کشور ما با آن درگیر است و خسارت سنگینی به کشور وارد 
می شود همین طور در زیرمجموعه این بالیا ما با پدیده رانش زمین به طور گسترده 
در کشور مواجهیم که آن ها هم خسارت واقعاً سنگینی به منابع طبیعی، زمین های 

منصوره رئوفی
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کشاورزی و مناطق مسکونی استان وارد می کند. تقریباً هم 
طبق برآوردهای صورت گرفته خسارت ناشی از زمین لغزش 
ازنظر خسارات مالی کمتر از زلزله نیست. به همین دلیل 
راجع به شرایط خطرخیزی کشور و همین طور قانون جامع 
مدیریت بحران کشور که سال گذشته مجلس مصوب کرد و 
برای اجرا ابالغ کرد و در آن دستگاه های اجرایی را ملزم به 
تدوین برنامه های کاهش خطرپذیری در زمینه های مختلف 
کرد، بنا شد که در دانشگاه خوارزمی با توجه به 
پتانسیل های بسیار خوبی که وجود داشت 
ازنظر زیرساخت های الزم و همکاران  هم 
باتجربه  کارشناسان  و  باتجربه  هیئت علمی 
درواقع پژوهشکده کاربردی بالیای طبیعی 
مدیریت ریسک را پایه گذاری کنیم تا بتوانند در 
راستای قانون مدیریت بحران کشور در حوزه آموزش عالی 
درواقع وظیفه ای را انجام دهد. گرچه با توان وزارتخانه ها 
و سازمان های کشور ملزم و موظف به تدوین برنامه های 
آموزششان و ارائه ساختار هستند آن هایی که ساختار مدیریت 
این  بهینه سازی  و  ساماندهی  به  موظف  دارند  بحران  بر 
ساختار هستند. لذا یک دامنه گسترده ای از کار در این حوزه 
فراهم هست هم در مورد تحقیقات هم در بعد مطالعات و 

هم در بعد اجرا.
این ها ازجمله دالیلی است تا بر آن شدیم تا پژوهشکده بالیای 
طبیعی و مدیریت ریسک را با یک نگاه جدید و متفاوت از 
گذشته در این دانشگاه پایه گذاری کنیم و مأموریت هایی را 
قبول کنیم ازجمله مأموریت های این پژوهشکده پرداختن 
اقتصادی آن ها،  به چگونگی شکل گیری بالیا بسترهای 
بسترهای اجتماعی فرهنگی و تأثیرگذاری آن ها و اثرات 
به  آن  از  که  هست  جامعه  جزء  جزء  در  آن ها  بلندمدت 
ریسک تعبیر می کنیم. بر اساس مأموریت و هدفی که برای 
پژوهشکده در نظر گرفته ایم اساسنامه پژوهشکده تدوین شده 
و مصوب شده و طبق اساسنامه برای انجام این مأموریت 
ساختاری را ارائه دادیم متشکل از 8 گروه پژوهشی که تقریبًا 
تمام زمینه های مدیریت بحران را در برمی گیرد این هشت 
گروه پژوهشی هم در بحث شناسایی مخاطرات هست هم 

بحث های اجتماعی اقتصادی فرهنگی هم بحث های مربوط 
به فناوری های نوین و حوزه ساخت.

سعی شده است که یک حوزه بسیار جامع و پاسخگو به حوزه 
مدیریت بحران و بالیای طبیعی و ریسک را در نظر بگیریم 

و داشته باشیم.
 از بدو تشکیل آن که تقریباً دو سال_ به صورت رسمی یک 
سال و غیررسمی دو سال _می گذرد ما هم در حوزه کشوری 
و داخلی فعالیت هایی داشتیم هم در سطح بین المللی در داخل 
تفاهم نامه هایی که با سازمان های مختلف مبادله کردیم و 
سازمان ملی یونسکو در ایران نظام کاردانی ساختمان دبیران 
سازمان اکو در بخش بالیای طبیعی و همین طور سازمان 
مدیریت بحران کشور که در شرف مبادله است و با شهرداری 
تهران ازجمله دستگاه هایی هستند که ما با آن ها تفاهم نامه 
داشتیم و از بین این تفاهم نامه ها، با شهرداری وارد فاز اجرایی 
شدیم و همین اآلن پروژه مقاوم سازی پارکینگ طبقاتی برج 
میالد را در دست انجام داریم که نزدیک به 50 یا 60 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد
یکی از محورهای کار ما تفاهم  نامه ما با 

دانشگاه  فرهنگیان   هست
کشور،  سراسر  در  مرکز  کلی  با  است  بزرگی  دانشگاه   
مراکزی که فرسوده و آسیب پذیرند در مقابل زلزله با دانشگاه 
فرهنگیان هم تبادل قرارداد داریم برای ارزیابی آسیب پذیری 
لرزه ای ساختمان های خوابگاه هایشان در بندرعباس و تبریز 
که آن هم خوشبختانه اجرایی شده، با نظام کاردانی کشور 
وارد فاز آموزش شدیم. بخشی از فعالیت های ما آموزش 
تخصصی در حوزه بالیای طبیعی و مدیریت ریسک است 
که وارد عمل شدیم در حوزه ساخت و تجهیزات خاص 
بالیای  از  اقسامی  بالیای طبیعی حاال  مورد  در  موردنیاز 
طبیعی را در دست انجام داریم؛ ازجمله یکی از مشکالت 
اساسی که در کالن شهرها با آن مواجه هستیم بحث آلودگی 
هواست، آلودگی هوا به عنوان یک خطر جدی برای کشور 
هست در زمینه کاری ما هم ما هم می گنجد و درحالی که 
حاضر که در خدمت شما هستیم درواقع یک سیستم تصفیه 
هوای مبتنی بر دانش فنی داخلی طراحی و نمونه سازی شده 
و تست هایش انجام شده و این گروه در حال استقرار در این 

مجموعه هستند که  ان شاءاهلل داریم با حمایت های معاونت 
محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری بتوانیم این بخش را 
توسعه دهیم و همین طور در حوزه پیش بینی زلزله فعالیت های 
بنده از قبل شخصی داشتم که بعد از شکل گیری پژوهشکده 
این فعالیت ها در پژوهشکده متمرکز شد و کار را داریم جلو 
و در حوزه پیش بینی دیگر بالیای طبیعی مثل آتش فشان 
سازمان های  با  داریم  انجام  در دست  را  اقداماتی  و سیل 
مدیریت بحران استان ها یا اداره کل مدیریت بحران استان ها 
مکاتباتی را داشتیم و امیدواریم یکی دو استان در سال آینده 
با ما قرارداد برسند که مطالعات و تحقیقات در زمینه بالیای 
طبیعی و خطراتی که در آن استان ها هست به وقوع بپیوندد

همین طور تدوین ساختار و اجرایی نمودن ساختار مدیریت 
بحران برای آن هاست

 در حوزه بین الملل ما مکاتباتی را با وزارت شرایط اضطراری 
روسیه داشتیم، در روسیه تمام بحث های بالیای طبیعی در 
نام وزارت شرایط اضطراری متمرکز است که  به  وزارتی 
وزارتخانه بسیار قوی و پیشرو در زمینه امر مقابله با بالیای 
طبیعی است بخش علمی اش بسیار گسترده است و در حوزه 
طراحی و ساخت تجهیزات و فناوری های نوین فوق العاده 
آن ها پیش رفته اند و یک تجربه کاری بنده درزمانی که 
طبیعی  سوانح  پژوهشکده  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
کشور بودم با آن ها داشتم که همکاری بسیار خوبی بود. 
ما درواقع با آن ها مکاتبه داشتیم برای همکاری دانشگاه 
خوارزمی و وزارت شرایط اضطراری روسیه و به نیابت از 
آن ها پژوهشکده بالیای طبیعی و مدیریت ریسک دانشگاه 
و موسسه تحقیقات آن ها یا  nhsd بیایند و در ایران ارزیابی 
ساختمان ها را با دستگاه های پیشرفته و مدرنی که دارند 
انجام بدهیم و ان شاءهلل در این مسیر بتوانیم بومی سازی این 
دستگاه ها را در کشور داشته باشیم که خوشبختانه استقبال 
کردند و به زودی این تفاهم نامه مبادله می شود و منجر به 

قرارداد همکاری درازمدت بین دو دستگاه می شود.
 ما همکاری با یونسکو را قباًل هم عرض کردم در بعد آموزش 
شروع کردیم به خصوص برای کشورهای فارسی زبان ولی در 
کنار آن تقاضای کرسی یونسکو کردیم برای دانشگاه که 
دانشگاه خوارزمی صاحب این کرسی بشود در امر آموزش 
مدیریت بحران و بالیای طبیعی که در سند جهانی کاهش 
خطرپذیری بالیا به آن اشاره شده و این وظیفه در سطح جهان 
هنوز متولی نداشت چون در حوزه آموزش و فرهنگ سازی 

است در حیطه کار سازمان جهانی یونسکو هست که موافقت 
سازمان ملی یونسکو ایران را خوشبختانه گرفتیم. ان شاءاهلل 
برای سال آینده با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و 
حمایت های جدی ریاست محترم دانشگاه این امر محقق 
خواهد شد و دانشگاه خوارزمی به عنوان صاحب این کرسی 
در سطح دنیا شناخته خواهد شد و همکاری بین المللی خوبی 
امید داریم از این مسیر برای دانشگاه رقم بخورد با توجه 
به پتانسیل هایی که ما در دانشکده های علوم زمین، علوم 
جغرافیا، علوم اجتماعی، ریاضی، زیست و دیگر دانشکده های 
مرتبط داریم و خود پژوهشکده کاربردی بالیای طبیعی هم 
که پتانسیل مناسبی است برای این کار. این درواقع مختصر 
فعالیت هایی است که انجام دادیم و در همین مسیر برگزاری 
یکی دو کنفرانس داشتیم با همکاری دیگر دستگاه ها و برای 
سال آینده هم برنامه ریزی کردیم بر اساس سند استراتژی 
پژوهشکده و نوع اقدامی که در نظر گرفتیم فعالیت های ما 
در سطح ملی و بین المللی است با رویکرد زلزله، چون کشور 
ما بیشتر متأثر از این بالیا است و ان شاءاهلل در حوزه زلزله 
شاهد اقدامات خوب در این زمینه خواهیم بود هم ازنظر 
سیستم های پیش بینی و هم ارائه سیستم های ساختمانی 

سبک و مناسب و مقاوم در مقابل زلزله
در پایان جهت اطالع شما عرض کنم که خوشبختانه ما 
موفق شدیم مجوز تأسیس مرکز نوآوری فناوری های نوین 
ساختمانی و زیرساخت های پیشرفته را از دانشگاه بگیریم که 
این مرکز نوآوری هم افزایی خوبی خواهد داشت و قابلیت و 

توانمندی دانشگاه را در این حوزه ارتقا خواهد داد.
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سبک زندگی، مفهوم تازه ای نیست. هزاران سال است که انسان ها کوشیده اند سبک زندگی خود را بشناسند 
و مدیریت کنند و حتی دولت ها کوشیده اند بر روی سبک زندگی مردمان خود، تأثیر بگذارند.

اما تعریف سبک زندگی و مفهوم پردازی در مورد آن، نسبتاً جدید است.
خانم دکتر ممنون میشم بفرماییدکه: تعریف شما از سبک زندگی چی هست؟

در پایان برای زندگی بهتر هر فردی بهتر است چه تغییراتی را به وجود آورد؟
تعریف من از سبک زندگی، شیوه ای از زندگی هست که بتواند تمام ابعاد و جوانب زندگی یک انسان را در 
بربگیرد به طوری که بتواند به لحاظ جسمانی، روان شناختی و اجتماعی به یک رشد، ارتقا و سالمت نزدیک 

کند.
آیا تعریف ثابتی از این مفهوم مدنظر هست؟

قطعاً تعریف ثابتی از سبک زندگی وجود ندارد و تعاریف مختلفی را داریم، برخی سبک زندگی را در بعد 
جسمانی خالصه می کنند و بعضی در بعد روانی یا اجتماعی آن را تعریف می کنند؛ اما به نظر می رسد 
ازآنجایی که انسان موجودی چندبعدی است، سبک زندگی درواقع باید دربرگیرنده تمام ابعاد انسان باشد و به 

همین دلیل تعریفی کامل تر هست که بتواند تمامی این ابعاد را در برگیرد.
انواع سبک زندگی چیست؟

سبک زندگی مؤلفه های مختلف و متفاوتی دارد، اما در مدلی که بنده خودم طراحی کرده ام، درواقع در دو 
سطح جسم و روان سبک زندگی را موردبررسی قرار داده ام.

 در سطح جسم اولین مؤلفه تعدیل مزاج یا اصالح مزاج که بر اساس مزاج های چهارگانه هست را در نظر 
گرفته ام. چون می دانیم که در بحث مزاج وقتی ساختار بدن از حالت تعادل خارج می شود و اصطالحاً به یک 
خلطی غلبه پیدا می کند می تواند فرد را به لحاظ جسمانی یا روان شناختی دچار مشکالتی کند پس یکی از 
آیتم های مهم این است که فرد مزاج خود را بشناسد و اگر خلطی در بدن غلبه کرده است آن را به وضعیت 

تعدیل برساند.

سبک زندگی:

مصاحبه با خانم دکتر احمدی

دومین مؤلفه در بررسی جسم خواب هست که زمان خواب  بین ساعت ۱0 الی 2:۳0 شب بهترین زمان هست و تحقیقات 
نشان داده که این زمان هورمون هایی در مغز و بدن ترشح می شود که برای سالمت جسم و روان انسان مفید هست.

سومین مؤلفه تغذیه هست، در کل دنیا سبک غذایی افراد تغییر کرده و به سمت فست فود ها و غذاهای کارخانه ای و 
مصنوعی پیش رفته و همین نکته می تواند عوارض جسمانی و روانی بسیاری رو ایجاد کند.

چهارمین مؤلفه ورزش هست و تعریف ورزش بسیار مهم است و اینکه اصاًل چه نوع ورزشی بیشتر می تواند سالمت جسم 
و روان را تأمین کند در این خصوص ورزش های هوازی مدنظر هست و البته فرد با توجه به مزاج خود باید ورزش هایی را 

انتخاب کند که بیشترین تأثیر را داشته باشد.
پنجمین مؤلفه در بعد جسمانی بحث موسیقی و فضای مجازی است که پژوهش ها نشان داده اند اگر به صورت درست استفاده 

مهال دشتی
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نشوند می توانند تأثیرات مخربی داشته باشند.
قطعاً بعد جسم و روان بر هم دیگر تأثیر دارند و مواردی که 
در باال ذکر شد جدای از هم نیستند و بر روی بعد روانی هم 

تمامی موارد باال تأثیر دارد.
یک بخش مهم دیگر در سبک زندگی بعد روانی اجتماعی 

هست که مهارت های زندگی را در برمی گیرد.
۱0 مهارت را سازمان بهداشت جهانی بیان کرده و با توجه 
به پژوهش هایی که من خودم انجام دادم متوجه شدم که 
۳ مهارت در سبک زندگی نیاز هست که وجود داشته باشد 
که سال ۹4 یا ۹5 بود که این مهارت ها را به دانشجویان 
دانشگاه خوارزمی آموزش دادیم و همراه ۱0 مهارت دیگر 

آموزش داده شد.
این مهارت ها عبارت اند از مهارت سواد رسانه ای، مهارت 
زندگی معنوی و مهارت سبک زندگی سالم و به نظر می رسد 
که خصوصاً که در عصر دیجیتال قرار داریم وجود این ۳ 
مهارت حس می شود و این ۳ مهارت می تواند تکمیل کننده 

۱0 مهارت موردنظر سازمان بهداشت جهانی باشد.
نقش سبک زندگی در پیشگیری از بیماری ها و 

سالمت روان چیست؟
نقش سبک زندگی همان طور که اشاره شد باهدف پیشگیری 
هست، ما وقتی در مورد ابعاد پزشکی یا روان شناختی صحبت 
می کنیم متأسفانه تمرکزها بر روی درمان است و ظرفیت ها 
برای درمان افراد بسیار پایین هست؛ اما وقتی که ما بر بعد 
پیشگیری تمرکز می کنیم باعث می شود که از بیمار شدن 
بسیاری از افراد جلوگیری کنیم، بنابراین ارزش سبک زندگی 
به این هست که ما و جامعه را از پرداخت هزینه های گزاف 
پیشگیری  به صورت  روحی  و  جسمی  بیماری های  برای 
مصون می دارد پس به نظر می رسد سبک زندگی مثل یک 
پایه ای برای رشد و نمو و پیشرفت هست، این مثل زمانی 
باید  دانشگاه شویم حتم  وارد  است که وقتی می خواهیم 
مقاطع قبلی را طی کرده باشیم، مثل یاد گفتن الفبا، یعنی 
یک نقش اساسی که الفبای سالمت جسم و روان را در خود 

جای داده است.
با توجه به درگیری دنیا و ایران با اپیدمی کرونا 
سبک زندگی فعلی در سه ضلع مثلث خواننده ما 
)اساتید ، کارمند دانشجو( بهتر است به چه نحوی 

باشد؟

در مورد کرونا بحث های خیلی پیچیده و زیادی هست و 
نظرات متفاوت و گاه متناقضی را با آن روبرو هستیم، اما 
به نظر من در دوران کرونا و یا غیر از کرونا خیلی تفاوت 
آن چنانی نخواهد داشت و افرادی که به صورت عموم در 
غیر از دوران کرونا سبک زندگی سالمی را رعایت می کردند، 
افرادی هستند که پدیده هایی مثل کرونا روبرو می شوند، 
آسیب پذیری کمتری را دارند و استرس کمتری را تجربه 
می کنند و راحت تر توانستند به این بیماری و همه گیری غلبه 
کنند. یک سبک زندگی سالم گستره ای است که چه در 
زمان کرونا و چه غیر از کرونا می تواند به ما کمک کند تا چه 

ازلحاظ پیشگیری و چه درمان به ما کمک کند.
اساتید، کارمند و دانشجو فرقی ندارد چراکه قبل از دسته بندی 
ما این سبک زندگی را در غالب انسان هایی می بینیم که 
همه این انسان ها دارای وجه انسانی و روان شناختی هستند 
و چون اصل و اساس سبک زندگی بر پیشگیری هست 
می تواند همه اقشار را شامل گردد و می توانند از چهارچوب 
این سبک زندگی استفاده کنند؛ اما در دوران کرونا با توجه به 
اینکه اساتید و دانشجویان بیشتر با فضای مجازی در ارتباط 
هستند، عدم مشخص کردن زمان کافی منجر به آسیب های 
جسمانی و روانی ازجمله افسردگی و وابستگی به فضای 

مجازی خواهد شد و این مسئله باید مدیریت بشود.
چه طور می توانیم سبک زندگی بهتری را همراه با 

سالمت روان و جسم تجربه کنیم؟
جهت داشتن سبک زندگی سالم، بهتر است هر فردی طبع و 
مزاج خود را بشناسد و آنچه مناسب خود می باشد را شناسایی 
کند، مؤلفه های ذکرشده را در خود بررسی کرده و به خود از 
۱ تا ۱00 نمره دهد، البته ما نمره ۱00 ممکن است نداشته 
باشیم اما این طور به نظر می رسد که نمره زیر 50 حاکی از 
سبک زندگی ناسالمی باشد، در ابعاد روان شناختی هم فرد 
باید بتواند خود را موردبررسی قرار دهد و مهارت ها را در 
نظر بگیرد، پرسشنامه هایی برای سنجش این مهارت ها وجود 
دارد تا فرد بتواند خود را ازلحاظ روان شناختی ارتقا دهد و 
قرار گرفتن ابعاد جسمانی در کنار مهارت های زندگی کمک 

شایانی در سبک زندگی سالم برای افراد ایفا می کند.
موفق باشید.
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حاج آقا لطفاً یک بیوگرافی از خودتان بفرمایید، کجا متولد 
شدید، در مورد تحصیالتتان و نحوه ی ورودتان به دانشگاه 
بفرمایید. منوچهر سلیمانیه متولد سال ۱۳۳۳ در تهران، در 
سال 52 با قبولی در رشته فیزیک وارد دانشگاه شدم و در 
سال 56 چند نفر از هم کالسی های ما ازجمله محمد مهدوی 
توسط رژیم شاهنشاهی دستگیر شدند و در سال 56 یا 57 

ایشان را به شهادت رساندند.
در سال 56 حدود ۳0 نفر از دانشجویان که یکی از آن ها من 
بودم به دلیل فعالیت های سیاسی و مذهبی از دانشگاه اخراج 
شدند و از سال 57 تا 62 کاًل دانشگاه ها تعطیل شد که به 
آن انقالب فرهنگی می گفتند، در این مدت به سپاه خوزستان 
در بهبهان رفتم و 6 ماه فرمانده بسیج سپاه بهبهان بودم و 
از آبان ماه سال 60 به مدت ۳ سال مربی پرورشی بودم و 
در زمان جنگ هم عضو بسیج بودم و مشغول فعالیت های 

بسیجی و چند بار هم در جبهه حضور داشتم.
در سال 64 به دانشگاه برگشتم و تغییر رشته دادم و در رشته      
 تاریخ به تحصیل  پرداختم و سال 68  در مقطع کارشناسی 

 دانشگاه خوارزمی   فارغ التحصیل شدم. 
 حاج آقا بفرمایید  در زمان قبل   از بازنشستگی   روزگارتان 

چگونه    بود؟ به چه کاری مشغول بودید؟
 از روزگار کاریتان برامون بگید لطفاً. از اونجایی 
که در زمان دانشجویی خیلی دغدغه فرهنگی داشتم و در 
انجمن و بخش های فرهنگی و مذهبی فعالیت داشتم، در 
سال 68 بعد از فارغ التحصیلی به عنوان کارشناس فرهنگی 
در دانشگاه خوارزمی مشغول به کار شدم و حدوداً از سال 
80 تا ۹5 در سمت معاون مدیر فرهنگی به کار خود ادامه 
دادم و در این سال ها همچنان با بسیج و انجمن اسالمی نیز 

همکاری داشتم.
از روزگار بازنشستگی بگید؛ اینکه بعد از بازنشستگی 
به چه کاری مشغول شدید و زندگی را چجوری 

می گذرونید؟
سال ۹5 بازنشسته شدم و هم زمان با بازنشستگی در آن 
سال ها پدر و مادرم به رحمت ایزدی پیوستند و از سال ۹6 
تا ۹7 تقریباً به مدت یک سال به صورت افتخاری با طرح 
اشتغال فارغ التحصیالن زیر نظر معاونت فرهنگی همکاری 
داشتم و پس ازآن که طرح به نتیجه نرسید با سرمایه ای که 
داشتم و بخشی از آن سرمایه پدری بود یک دامداری کوچک 
در نجم آباد نظرآباد خریداری کردم و مشغول این کار هستم.

حاج آقا با توجه به اینکه خودتان در زمان دانشجویی 
برای  توصیه ای  چه  بودید  دغدغه مند  بسیار 

دانشجویان دارید؟
توصیه من به دانشجویان این است که مانند دانشجویان قبل 
از انقالب که به دانشجویان خط امام معروف بودند یک بعدی 
بُعد درس و فعالیت های فرهنگی و  عمل نکنند و هردو 

روزی روزگاری
مصاحبه با آقای منوچهر سلیمانیه )همکار بازنشسته(
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اجتماعی براشون مهم باشه؛ اگه دانشجویان میخوان مؤثر 
باشن و نقش اصلی در انقالب داشته باشن باید 50 درصد 
فعالیت علمی داشته باشن و 50 درصد فعالیت فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و روشنفکری.
توصیه شما به مسئولین چیه؟ 

توصیه من اینه که اگه میخوان انقالب حفظ بشه مشکل 
اشتغال جوانان را برطرف کنند و توقع داریم که با به طرف 
کردن این مشکل انگیزه جوانان افزایش یابد و فعال تر عمل 

کنند.
نکته و سخن پایانی خود را بفرمایید.

دانشجویان دانشگاه خوارزمی در زمانی که نام دانشگاه با 
عنوان دانشسرای عالی و تربیت معلم شناخته می شد، سرآمد 
بودند و از نسل جدید هم می خواهم که ادامه دهنده نسل آن 
جوانان باشند و به یک بُعد دانشجویی یعنی کسب علم اکتفا 

نکنند و نسبت به فعالیت های دیگر هم دغدغه مند باشند.
موفق باشید

لطف کنید خودتون رو معرفی کنید؟
بنده مهال دشتی فارغ التحصیل کارشناس ارشد مشاوره شغلی 
از دانشگاه خوارزمی تهران هستم و دوستانم خانم ها زینب 
خواجوند جعفری و فاطمه سادات محسنی پور، فارغ التحصیل 
کارشناسی مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی و خانم فاطمه 

دولتی کارشناسی روانشناسی دانشگاه الزهرا.
چه طور باهم آشنا شدید و در چه راستایی فعالیت 

دارید؟
میتونم بگم یکی از بهترین تصمیمات زندگی ام انتخاب ارشد 
در دانشگاهی به غیراز دانشگاه کارشناسی ام بود و با توجه به 
اینکه در رشته مشاوره اولین قطب مشاوره ایران، دانشگاه 
خوارزمی است، بعدازاینکه اساتید مشتاق گروه را شناختم 
تصمیم گرفتم در انجمن علمی مشاوره به فعالیت بپردازم 
دانشگاه های  علمی  انجمن های  نشست های  با  بعدازآن 
تهران در راستای فعالیت های جمعی و ارتقای سالمت روان 
با دوستانم آشنا شدیم که همه از دبیران و اعضای شورای 
مرکزی انجمن ها بودیم. در همین زمینه پیگیر طرح های 

گزارش معرفی تیم آپتیمیسم
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متعددی بودیم که با اپیدمی کرونا مواجه شدیم. در همین 
هم  کنار  در  و  نباشیم  ناظر  تا  گرفتیم  تصمیم  خصوص 
قرار گیریم تا دستی باشیم بر ارتقای سالمت روان عموم 
جامعه و بزرگ ترین تیم مستقل سالمت روان کشور به نام 

optimism به معنی خوش بینی را تشکیل دادیم.
خانم خواجوند جعفری لطف می کنید بفرمایید از 
چه زمانی دقیقاً شروع به فعالیت کردید و چه 

اهدافی را پرورش دادید؟
اعالم رسمی کرونا در کشور، ترس و شوک  با  هم زمان 
اولیه ای در سطح جامعه حاکم شد، ناشناخته بودن ویروس 
از  مختلف  درگاه های  از  متناقض  خبرهای  و  ازیک طرف 
سوی دیگر بر شدت بحران و ترس ناشی از آن می افزود و 
این افراط منجر به آسیب پذیری بیشتر افراد در مقابل ویروس 
کرونا می شد هم ازلحاظ کاهش سیستم ایمنی بدن و هم از 
جهت متمرکز نبودن بر رعایت پروتکل های مربوطه، با توجه 
به آسیب پذیری سالمت روان افراد در آن زمان و تأثیر آن 
بر سالمت جسم نیاز به حضور نیروهای متخصص سالمت 
روان هم راستا با متخصصان سالمت جسم احساس می شد 
روان  در حوزه سالمت  دانشجویی  اقدامات  اولین  ازجمله 
تشکیل تیم optimism توسط دانشجویان رشته مشاوره 
و روانشناسی دانشگاه های عالمه طباطبائی، خوارزمی و الزهرا 
بوده است که سه روز بعد از شیوع ویروس کرونا در تاریخ 
7 اسفندماه ۹8، شروع به عملیاتی کردن مدیریت بحران 
در این شرایط کردیم و چالش کرونا را به چالش دعوت و 
فرصت تبدیل کردیم، چالش امید و همدلی با همکاری که 
ازجمله نخستین شعارهای تیم بوده و دلیل انتخاب اسم تیم 
optimism)خوش بینی( نیز به همین علت بوده است که 
نویددهنده امید باشد و همدلی ای جهانی که در همین راستا از 
اقوام مختلف ایرانی و افرادی در کشورهای دیگر و همچنین 
کادر درمان دعوت به عمل آمد و ویدئویی به همت این 
تیم برای دعوت به »در خانه ماندن« تهیه شد. همچنین با 
تدارک ویژه برنامه های نوروزی در فضای اینستاگرام و تلگرام 
سعی بر تسهیل این ایام شد که در روز ۱۳ به در مسابقه ۱۳ 
به در کرونایی برگزار شد و طی آن از خانواده ها دعوت شد که 

در خانه هایشان بمانند.
در طول یک سال گذشته با فعالیت دغدغه مندانه و جهادانه ی 
اعضا و همراهی و حمایت بی دریغ اساتید و ارگان های مرتبط 

مهال دشتی
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توسط تیم ما برگزار شد.
همچنین رویدادهای تربیت نیروی متخصص و واردکردن 
متخصصان مورد تأیید به بدنه جامعه ازجمله اقدامات تیم ما 

بوده است.
شعبان  نیمه  جشن  دانشجویی،  تیم  این  دیگر،  اقدام  در 
امسال را متفاوت تر از سال های قبل برگزار کردیم. به همین 
منظور، بسته های نذری که هدیه ای از طرف امام رضا )ع( و 
قلب های پرمهر اعضا بود به کادر درمانی بیمارستان خورشید 

اصفهان اهدا و از این عزیزان تقدیر به عمل آمد
 خانم دولتی شما اقدامات تیم را در این روزها 
چگونه ارزیابی می کنید و لزوم چنین اقداماتی در 

کشور را شرح دهید

یک سال گذشته ایستگاه های مختلفی داشت که یکی از 
زمینه های مختلف  در  با چالش هایی که  بود  آن ها کرونا 
داشت،  به همراه خودش   ... و  اقتصادی  اجتماعی  روانی، 
ما به عنوان شاگردان حوزه سالمت روان در آن زمان دو 
انتخاب داشتیم یا باید با امواج روانی کرونا همراه می شدیم 
به مقصد ناکجا یا اینکه در مقابل آن سدی می شدیم که 
با توجه به پیش زمینه دغدغه مندی اعضا برای حضور در 
جامعه مسیر دوم انتخاب شد و یک سال با تالش برای 
رنگ بخشیدن و پاک کردن غبارِ نشسته بر روان و تالش 
برای ترمیم ضربه های ناشی از تغییرات حاصل از کرونا بر 
سبک زندگی و سازگاری با شرایط موجود و تبدیل چالش به 
فرصت گذشت و اآلن که در یک سالگی تیم هستیم با نگاه 
کردن به عقب متوجه می شویم که مسیر خیلی طوالنی تر 
از یک سال است، سختی هایی که ابعاد مختلفی داشت اما 

وقتی با عینک روانشناسی به یک سال گذشته نگاه می کنیم 
به مفهوم درد در نظریه وجودی می رسیم که چالش کرونا 
باوجود تمام سختی هایش مسیری را باز کرد برای بازگشت 
من به من و همدلی من هایی که باهم از راه دور مایی را 
تشکیل دادند که ازجمله آن ها تیم optimism بود که 
بذرش در دل سختی با امید کاشته شد و اآلن بعد از یک 
سال با عشق همراهانش جوانه زده، قطعاً همان قدر که کنترل 
این بحران ازلحاظ جسمانی بسیار حائز اهمیت است و با 
اقدامات جهادی و دانشجویی بسیاری در زمینه تولید ماسک 
و دارو و الکل مواجه بودیم، بحث سالمت روان هم به همین 
میزان مهم می باشد و در این مسیر خدا را شاکریم که ناظر 
بی عمل نبودیم و بعد از پشتیبانی خداوند در تیم پشت هم 
ایستادیم تا این اقدامات برگزار شود و اگر حتی یک نفر هم 

استفاده کرده باشد ما بسیار خرسندیم.
خانم محسنی پور اقدامات شما بعد در آستانه 

سالگرد این تیم به چه شکلی و بوده است؟
به مناسبت یک ساله شدن تیم ماراتنی را ترتیب دادیم در 
راستای رسیدن به نگاهی متفاوت نسبت به اتفاقات یک 
سال گذشته به جهت کمک به زمان حال و امیدبخشی و 
مهارت افزایی برای ادامه مسیر به عنوان مجموعه رویدادهای 
من به توان تو که ازجمله آن ها الیوهایی با موضوعات، 
)چالش ها و فرصت ها در یک سال گذشته، نقش خوش بینی 
آموخته شده، پتانسیل و ضعف های حوزه ی سالمت روان در 
انجمن های علمی سراسر کشور، دانسته ها و ندانسته های تیم 
و... همچنین وبینار آنالین و رایگان »سفری به درون« که 
با تأکید بر خودشناسی و معنایابی با نگاهی به یک سال 
گذشته می باشد که با همکاری انجمن سفیران علم گستر و 
معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان، با 
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حضور جناب آقای دکتر علی قاسمیان )دکتری روانشناسی، 
ایماگوتراپیست و مربی مهارت های زندگی( در تاریخ ۱7 

اسفند ۹۹ در فضای اسکای روم برگزار شد.
اهمیت همیشگی این موضوع در کنار نگاه و بررسی متفاوت 

به آن ازجمله ویژگی های این وبینار می باشد.
در آخر ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر هر یک از ما 
در هر جایگاهی که هستیم هدفمان اثرگذاری و ایفای نقش 
به جای ناظر منتقد بودن، باشد می توانیم از من به توان من 
شروع کنیم و به خودسازی و رشد فردی خود کمک کنیم و 
در این مسیر با دیگراِن هم هدف، هم مسیر شویم و من به 

توان تو را شکل بدهیم و با همدلی جمعی شکل گرفته به من 
به توان بی نهایت حرکت کنیم

بر این اساس، هستۀ مرکزی این تیم متشکل از مهال دشتی، 
سابق  دبیر  و  خوارزمی  دانشگاه  مشاوره  ارشد  کارشناسی 
انجمن علمی دانشجویی مشاوره، زینب خواجوند جعفری، 
کارشناسی مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی و دبیر سابق 
انجمن علمی دانشجویی مشاوره، فاطمه دولتی، کارشناسی 
روانشناسی دانشگاه الزهرا و دبیر انجمن علمی دانشجویی 
روانشناسی، فاطمه سادات محسنی پور، کارشناسی مشاوره 
مرکزی سابق  و عضو شورای  دانشگاه عالمه طباطبائی 

انجمن علمی مشاوره هستند.

در  را  متنوعی  برنامه های  توانست،  تیم  روان،  با سالمت 
قالب های گوناگون در بستر فضای مجازی برای عموم افراد 
جامعه و نیز ویژه برنامه های تربیت نیروی مشاور و روانشناس 
را با همکاری مراکز مرتبط جهت ورود به بدنه جامعه و 
خدمت رسانی به عموم افراد جامعه را در کارنامه خود ثبت 

کند.
خانم دشتی برخی از فعالیت های این تیم را 

معرفی بفرمایید
فعالیت های تیم ما به چند بخش تقسیم می شود که خانم 
خواجوند جعفری اشاراتی داشتند اما می توانیم بگوییم در هر 
اقدامی تیم ما جزو اولین ها در دانشگاه ها و مراکز سالمت 

روان کشور بوده است که به موارد زیر می توان اشاره کرد:
. در حال حاضر بیش از 70 فایل صوتی علمی و انگیزشی 
مرتبط با ایام کرونا در زمینه های اضطراب، تنظیم هیجان، 
سالمندان،  و  نوجوان  و  کودک  با  برخورد  عاطفی،  روابط 
همنوایی اجتماعی و... و همچنین تولید بیش از 50 کلیپ 
در زمینه های آموزشی، احساسی و مناسبتی، ویژه برنامه های 
عید نوروز، روز روانشناس، هفته ازدواج، الیوهای آموزشی 
ایام عید و چندین محتوای اینفوگرافی، معرفی فیلم و کتاب 
تولید و انتشار داده که با استقبال مواجه شده است، همچنین 
اولین سلسله وبینارهای خودآگاهی و حال خوب با همراهی 
دانشگاه خوارزمی و با دعوت از اساتید دانشگاه های خوارزمی، 
رازهای  موضوعات  و  رفاه  و  طباطبائی  عالمه  اصفهان، 
خوشبختی، ابعاد روانی اجتماعی کرونا، اصالح سبک زندگی، 
اهمال کاری و راهکارهای غلبه بر آن، معنای زندگی، آینده 
ترجیحی من و عبور از استرس و فرسودگی تحصیلی و... 
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فرزندان موفق

موفقیت فرزندان همکاران دانشگاه خوارزمی در آزمون های 
سراسری سال ۱۳۹۹ را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض 
می نماییم و توفیقات روزافزون این عزیزان را در کسب مدارج 

عالی آرزومندیم.  
 ۱. فاطمه شوقی رزند همکار سیده آسیه میر مجیدی دانشگاه 

الزهرا )طراحی صنعتی(
2. هانیه عطائی رزند همکار محمدرضا عطائی کارشناسی 

آموزش زبان انگلیسی
حسابداری  بهرامی  یحیی  همکار  رزند  بهرامی  زهرا   .۳

-صنعتی شاهرود
نائینی  زاده  انوری  مریم  رزند همکار  مبینی  امید  4. سید 

مهندسی برق - علم و صنعت
ارشد  کارشناسی  کرم  امیر  همکار  رزند  کرم  فروزان   .5

خون شناسی- بیرجند
6. زهرا صداقت رزند همکار اکبر صداقت مهندسی برق-

بروجرد
7. مهدی یحیی پور رزند همکار حمید یحیی پور مدیریت 

صنعتی-عالمه طباطبایی
8. امیرحسین قلی زاده باران رزند همکار اذن اله قلی زاده 

باران ارشد )رق -تفرش -روزانه(
۹. زهرا گودآسیایی فرزند همکار مهدی گودآسیایی هندسی 

کامپیوتر -الزهرا
۱0. فاطمه جواد صوفی زند همکار نرجس نیری دانشگاه 

زنجان )علمی کاربردی(
۱۱. سیده نگار وارسته زند همکار سید حمیدرضا وارسته 

دانشگاه تهران )مهندسی صنایع(
۱2. زهرا زارعی نژاد فرزند محمد زارعی نژاد همکار دبیرخانه 

)اعضای مصنوعی و پروتز علوم پزشکی همدان(
۱۳. علیرضا شیرینی فرزند همکار محمد شیرینی همکار 

تربیت بدنی )پرستاری(

سارلی  ناصرقلی  دکتر  همکار  فرزند  نگارسارلی   .۱4
)پزشکی هسته ای(

۱5. فرزند همکار شهبازیان )رشته فیزیوتراپی(
۱6. سمانه دولتی فرزند همکار غالم دولتی دانشکده علوم 

جغرافیایی )رشته تربیت بدنی(
۱7. بیتا گرامی فرزند همکار مریم نوری درمانگاه )پزشکی 

عمومی روزانه(
۱8. ریحانه بهادری فرزند همکار طیبه شهامی حسابداری 

- غیرانتفاعی
۱۹. مهرنوش کالنکی فرزند همکار مژگان حبیبی دکتری 

حسابداری دانشگاه آزاد
غالمی  سعید  همکار  فرزند  غالمی  محمدمهدی   .20
امور مالی قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه صنعتی 

جندی شاپور
احمدزاده  زهرا  فرزند همکار  آذرنژاد  علیرضا  آقای   .2۱
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خوارزمی تهران

22. سیده عارفه اشرف نیا فرزند همکار آقای سید رحمان 
اشرف نیا ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند
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)Green mile( فیلم: مسیر سبز
مسیر سبز )به انگلیسی: The Green Mile( فیلمی 
است به کارگردانی فرانک دارابونت و محصول سال ۱۹۹۹ 
شرکت آمریکایی برادران وارنر است که بر اساس رمانی 
از استیون کینگ ساخته شده است و در آن تام هنکس در 
نقش پل اجکام و مایکل کالرک دانکن در نقش جان کافی 
بازی می کنند. برخالف استقبال منتقدین و مردم فیلم مورد 
کم لطفی جشنواره های هالیوود حتی اسکار قرار گرفت اما 
به مرورزمان محبوبیتش زیاد شد و اکنون در وبگاه بانک 
اطالعات اینترنتی فیلم ها )IMDb( جزو 250 فیلم برتر 
سینما محسوب می شود. مسیر سبز همچنین یک موفقیت 
در گیشه بود و موفق شد نزدیک به ۳00 میلیون دالر فروش 

کند درحالی که بودجه ساختش تنها 60 میلیون دالر بود.
در مراسم اسکار سال 2000 این فیلم نامزد چهار اسکار 
شد )بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین 
فیلم نامه اقتباسی، بهترین صداگذاری( اما هیچ یک از آن ها را 
به دست نیاورد و بیش تر این جوایز را به رقیب اصلی خود در 

آن سال یعنی زیبای آمریکایی باخت.
داستان فیلم در یک زندان در آمریکا می گذرد و درباره پل 
اجکام )تام هنکس( است که به علت کهولت سن در خانه 
سالمندان است، او پس از دیدن صحنه رقص فیلمی به گریه 
می افتد و پس ازاین اتفاق او به بیان بخشی از خاطرات خود 

برای دوستش الین در زمان خدمت در گروه اعدام زندان 
می پردازد. اجکام در سال ۱۹۳5 در زندان مسئول گروه اعدام 
کنندگان بوده و در آنجا با یک سیاه پوست درشت اندام و 
خوش قلب به نام جان کافی )مایکل کالرک دانکن( آشنا 
می شود که قدرتی خارق العاده دارد و به واسطه آن اجکام را 
از درد و بیماری رها می کند. این زندانی متهم به قتل فجیع 
دو دختربچه بود، پل به تدریج دریافت که جان نه تنها سنگدل 
نبوده بلکه از نیرویی عجیب و شفابخش نیز سرشار بوده 

است.

محمود عباس نژاد
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ذهن زیبا، تصمیم گیری هوشمندانه در زندگی، کسب وکار و کشورداری
نویسندگان: مجتبی لشکر بلوکی، وحید شامخی

در این کتاب پیچ های خطرناک تصمیم گیری و اشتباهات سرمایه گذاری 
را گوشزد کرده و البته هیچ خطا و اشتباهی را بدون تجویز راهبردی 

معرفی نکرده است.
92 آیتم اشاره شده که در چهارفصل بخش بندی شده است. فصل 
اول به تحلیل هوشمندانه می پردازد، اینکه چرا و کجاها ذهن ما فریب 
می خورد، اشتباه می کند و چه می توان کرد؟ فصل دوم تأکید بیشتر روی 
تصمیم گیری هوشمندانه است، فصل سوم در مورد سرمایه گذاری 
هوشمندانه است، اینکه با توجه به سه فصل گذشته چگونه فردی 

باهوش تر، خوش فکرتر و کم خطاتر باشیم؟
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رموز آفرینندگی

مؤلف: امی ویلکینسون
مترجم: مهندس علی اکبر متواضع

سال چاپ:1398
شش مهارت اساسی کارآفرینان برتر

و  زندگی روزمره من  بسیار شبیه داستان  بزرگ،  داستان شکل گیری کسب وکارهای 
شماست. نیاز مالی شدید، رؤیای زندگی بهتر، آرزوی انجام کاری بزرگ و رؤیای معمولی 
نبودن، محرک های اصلی برای پیدایش تمام این کسب وکارها بوده اند. نوع نگرش و طرز 
تفکر تمام آفرینندگان بزرگ، نقاط اشتراک بسیاری دارد که آن ها را بامطالعه این کتاب، در 

قالب اصول شش گانه آفرینندگی درخواهید یافت.
تمام لحظات دردناک زندگی را در این کتاب، گذرا و در راستای دستیابی به اهداف بزرگ، 
قابل تحمل می یابید و می آموزید که هیچ اوجی بدون گذر از فراز و نشیب های فراوان، 
دست یافتنی نیست؛ اما این که چگونه باید از این فرازوفرودها درس آموخت، دقیقاً موضوع 
بحث این کتاب است: سرگذشت ایجاد و شکوفایی کسب وکارهایی که با بهره جویی 
رهبران از آموخته هایشان، هرکدام در عرصه ای، یکی از بزرگ ترین برندهای دنیای امروز 

شدند.

کتاب شکارچی ایده

روش کشف و وقوع بهترین ایده ها
چگونه بهترین ایده ها را بیابیم و آن ها را عملی کنیم

نوشته: اندی بوینتون-بیل فیشر
مترجم: مهسا مشتاق

 ناشر: رسا
آرون سی.سیلوان بنیان گذار شرکت هایی نظیر وان تکنولوژی، تراست ورکر، لیموناد هروس 
و سیلوان سوشیال تکنولوژی در مورد این کتاب چنین می گوید: هیجان انگیز، سرگرم کننده 
و الهام بخش است. شکارچی ایده، داستان ها و الگوهای روشنی از رفتار و عادات مشترک 
نوآوران بزرگ قرن گذشته را بیان می کند. شباهت های نوابغ بزرگ از وارن بافت و 
استیوجابز و حتی پیش از آن، والت دیزنی و توماس ادیسون را نمایان می کند. این کتاب با 
استفاده از داستان های کوتاه و تمرین های ساده ی خود ارزیابی، چکیده ی عادت های بزرگ 
متفکران برجسته را به روشی ارائه کرده است که می توانیم از آن بهره مند شویم و من 

امیدوارانه آرزو دارم به یک شکارچی تبدیل شوم.
ِگِرگ براون رئیس و مدیرعامل موتولوراسولوشنز: شکارچی ایده منحصربه فرد است و 
درباره ی کنجکاوی، چابکی و شکار دائمی ایده های بهتر است. این یک باید خواندنی برای 

هرکسی است که می خواهد همیشه و هرروز به رقابت و همکاری مؤثرتر بپردازد.
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Kharazmi University at a Glance

The first teacher training institution for primary schools in Iran was 
established as Darol-Mo’allemin Markazi (Central House of Teachers) 
in the building of the Culture Ministry in Takht-e-Zomorod area of 
Tehran in 1919. With the increase in the number of schools in Iran and 
the increasing need for trained teachers, Darol-Mo’allemin Markazi was 
developed into Darol-Mo’allemin Aali (Higher House of Teachers) at 
the Higher Council for Sciences in October 1926. In December 1927, 
the Iranian Parliament passed a law to modify the statute of the latter 
institution to support it further and help employ its graduates nationwide. 
From then on, Darol-Mo’allemin Aali was divided into the two major 
‘scientific’ and ‘literary’ departments. In 1932 and with expansion 
of the courses offered, Darol-Mo’allemin Aali moved to Negarestan 
building, which had, as part of the Negarestan Garden, started its history 
as the summer residence of Fath-Ali Shah Qajar, the second king of 
the Qajar dynasty in 1808. Darol-Mo’allemin Aali changed its name 
to Danesh-saraye-ali (Higher Training College) in 1933. In 1963, the 
government’s board of ministers supplanted the Danesh-saraye-ali with 
the Organisation for Teacher Education and Educational Research. The 
Organisation was rebadged again as Danesh-saraye-ali, however, and 
came to be sponsored by the Ministry of Higher Education after the 
latter was founded in the country in 1967. In 1974, with the approval 
of the Council for the Expansion of Higher Education at the Ministry 
of Higher Education, Danesh-saraye-ali turned into Teacher Training 
University with its own dedicated board of trustees. The university was 
subsequently assigned with the task of developing teacher education 
programmes across the country and Danesh-saraye-alis or Higher 
Training Colleges were duly established in Zahedan, Sanandaj and 
Yazd and the Science Schools in Arak and Kashan were affiliated with 
Teacher Training University. The two final branches of the university 
were finally established in Sabzevar and Tabriz in 1987 and 1989 
respectively. In 1990, all the higher education insitutions affiliated with 
or established by Teacher Training University were separated from 

70



and granted independence by the Council for the Expansion of Higher 
Education at the Ministry of Higher Education. The university changed 
its name to Kharazmi University January, 2012 To further expand and 
strengthen the educational and research activities at the university, the 
University of Economic Sciences was incorporated into Kharazmi 
University according to the decision made on 15.03.2015 at the Council 
for the Expansion of Higher Education at the Ministry of Science, 
Research and Technology.”- at present, it has 5 deputy departments, 15 
faculties, 4 research institutes, 4 research centres, 2 national centres of 
research excellence and 507 members of academic staff comprised of 
45 professors, 110 associate professors, 333 assistant professors and 20 
instructors.
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