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مدیران  گردهمایی  هفتمین  و  بیست 
»مزیت  محوریت  با  آموزشی  گروههای 
در  تربیت مدرس  دانشگاه  رقابتی  های 
حضور  با  فراملی«  و  ملی  های  عرصه 
سخنرانان  و  دانشگاه  رئیسه  هیأت 
ویژه روز سه شنبه 22 تیرماه در سالن 

اجتماعات شهید مطهری برگزار شد. 
در ابتدای این گردهمایی دکتر سعید مینایی 
مدیر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری معاونت 
آموزشی دانشگاه در اشاره به مزیت های رقابتی 
دانشگاه تربیت مدرس گفت: جامعیت دانشگاه، 

تمرکز بر تحصیالت تکمیلی، موقعیت جغرافیایی، تربیت اعضای هیأت علمی 
برای دانشگاه ها و جوان بودن و چابکی نسبی دانشگاه از نظر ساختاری را می 

توان از جمله مزیت های رقابتی دانشگاه در عرصه ملی و فراملی برشمرد.
در ادامه رؤسای دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و مدیران گروه های آموزشی در 
خصوص سرفصل هایی نظیر فعالیت های دانشگاه در راستای بین المللی شدن، 
جذب دانشجویان برتر و اعضای هیأت علمی توانمند، اشتغال پذیری بیشتر 
دانش آموختگان، کارآفرینی و مهارت محور شدن آموزش و پژوهش، استقالل 
دانشگاه و برخورداری از اختیارات الزم برای ایجاد مزیت های رقابتی و آزادی 
عمل، رقابت پذیری در سطح فردی بین اساتید، گروه ها و دانشکده ها، نوآوری، 
فعالیت های دانش بنیان، آموزش و پژوهش های بین رشته ای، کادرسازی 

معاون  مختار جاللی  دکتر  با صدور حکمی،  روحانی  دکتر حسن 
آموزشی دانشگاه را به عضویت  شورای ملی ایمنی زیستی منصوب 

کرد. 
در این حکم خطاب به دکتر جاللی آمده است:« در اجرای ماده 3 و تبصره 
2 ماده یاد شده از قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
1388/5/7 مجلس شورای اسالمی و به پیشنهاد انجمن های علمی-

تخصصی فناوری زیستی و تأیید وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری به موجب این حکم برای مدت چهار سال به 

عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب می شوید.
توفیق شما و سایر اعضای آن شورا را در انجام وظایف 
و  اعتدال گرایی  قانون مداری،  اصول  رعایت  با  محوله 
متعال  از خداوند  امید،  و  تدبیر  دولت  اخالقی  منشور 

مسألت می نمایم.”
گفتنی است شورای ملی ایمنی زیستی پس از تصویب 
قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران به منظور 
عرصه  در  راهبردها  تصویب  و  تعیین  سیاستگذاری، 
مفاد  با  مطابق  آن  اجرای  بر  نظارت  و  زیستی  ایمنی 
این قانون، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای 
اجرائی ذی صالح با مقررات موضوع این قانون و تصویب 

آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط موضوع این قانون تشکیل شد.
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بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه برگزار شد تـ

برای بدنه مدیریتی کشور، توسعه امکانات و زیرساخت ها، ارتقاء رتبه دانشگاه 
در نظام های رتبه بندی معتبر جهانی و حضور فعال و مؤثر اعضای هیأت علمی 
در عرصه های بین المللی به بیان نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود پرداخته و 

هیأت رئیسه دانشگاه به سؤاالت آنان پاسخ دادند. 
دکتر مینایی هدف از بحث و تبادل نظر در قالب پرسش و پاسخ را یافتن و 
ارائه عملی ترین ساز وک ارهای انگیزشی برای افزایش مزیت های رقابتی 

دانشگاه دانست.
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه با برگزاری 
میزگردی با حضور دکتر جعفر توفیقی، دکتر سعید سمنانیان، دکتر امیر 

البدوی، دکتر جواد صالحی و دکتر سعدان زکایی به کار خود پایان داد.

معاون اول رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن های علمیـ  تخصصی فناوری 
زیستی جدید )تشکلهای مردم نهاد( با درجه دکتری به پیشنهاد این 
تشکلها و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رییس جمهور، 
یک نفر از اعضاء هیأت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاه ها )حداقل 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  پیشنهاد  به  دانشیار( 
پزشکی و با حکم رییس جمهور و یک نفر از اعضای 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از 
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  اعضای 
اسالمی به انتخاب کمیسیون های مذکور و با رأی مجلس 

به عنوان ناظر، اعضای این شورا را تشکیل می دهند.
ریاست شورا با معاون اول رئیس جمهور و مدت مسؤولیت 
نمایندگان تشکل ها و هیأت علمی دانشگاهها چهارسال 
می باشد که برای دوره های بعد نیز قابل تمدید است. 
همچنین مصوبات این شورا پس از تأیید رییس جمهور 

جهت اجراء ابالغ می گردد.
شامل؛  دکتری  مدرک  دو  دارای  جاللی  مختار  دکتر 
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک و دکتری مهندسی 

کشاورزی و اصالح نباتات از دانشگاه لندن می باشد.

با حکم رئیس جمهور دکتر جاللی به 
عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب شد
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در مراسمي با حضور وزیر نیرو، از دکتر محسن پارسا مقدم و دکتر 
محمود رضا حقي فام استادان دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر 

دانشگاه به عنوان دانشمندان برتر صنعت برق کشور تجلیل شد.
در این آیین که شامگاه دوشنبه چهاردهم تیرماه در محل پژوهشگاه نیرو برگزار 
شد از پنج نفر از دانشمندان برتر صنعت برق کشور؛ دکتر »محسن پارسامقدم« 
استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمودرضا حقی 
فام  دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره و معاون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر، دکتر»محمود فتوحی فیروزآباد« استاد دانشکده برق و رییس دانشگاه 
صنعتی شریف، »جواد فیض« عضو فرهنگستان علوم ایران و مدیر قطب علمی 
سیستم های الکترو مغناطیسی کاربردی دانشگاه و »گئورگ قره پتیان« استاد 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو تجلیل شد.
در این مراسم »حمید چیت چیان« وزیر نیرو اظهار داشت: صنعت برق به 
عنوان یکی از صنایع پر افتخار کشور و بلکه پرافتخارترین آن است که امروز به 

بیش از 90 درصد خوداتکایی رسیده است.
به گفته این مقام مسئول، موفقیت به دست آمده حاصل تالش اساتید بزرگ 
و دانشمندانی است که چرخ های این صنعت را همواره به گردش در آورده، 

مدیریت آن را عهده دار بوده و در پیشبرد علمی این صنعت تالش کرده اند.
چیت چیان افزود: امروز دانشمندان و تالشگران عرصه برق کشور با اتکاء به 
دانش خود، از بهترین فرآورده ها و محصوالت فناورانه جهان استفاده کرده و 

آنها را در جهت تعالی و توسعه ایران اسالمی به کار می گیرند.
وی تصریح کرد: هرچند امروز کشور در عرصه تولید علم به رتبه بسیار خوبی 
در جهان دست یافته، اما ضعف اصلی آن استفاده کافی نکردن از همه ظرفیت 

تجلیل از دانشمندان برتر دانشگاه

تجلیل از دو عضو هیات علمي دانشگاه 
به عنوان دانشمندان برتر صنعت برق کشور

علمی کشور در مسیر ارتقای علمی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
وزیر نیرو تاکید کرد: امروز باید بدانیم چگونه از ذخایر علمی و اندیشمندان در 
رشد و بالندگی جامعه استفاده کرده و اساتید و فعاالن محیط های آکادمیک نیز 

باید در پاسخگویی به نیازهای کشور اثرگذاری و تالش بیشتری داشته باشند.
دکتر محسن پارسا مقدم متولد 1335 مدرک کارشناسي خود را در سال 
1358 از دانشگاه صنعتي شریف در رشته مهندسي برق- قدرت اخذ نمود. 
مدرک کارشناسي ارشد خود را در سال 1365 از دانشگاه صنعتي تویوهاشي و 
مدرک دکتري خود را در سال 1367 از دانشگاه توهوکو هر دو از کشور ژاپن 
و در رشته مهندسي برق - قدرت دریافت نمود. از سال 1367 به عنوان عضو 
هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس در بخش مهندسي برق مشغول به کار مي 
باشد. در حال حاضر استاد دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر در رشته قدرت، 

گرایش سیستم هاي قدرت مي باشد.
از جمله زمینه هاي تحقیقاتي وي مي توان به  برنامه ریزي سیستم هاي قدرت، 
سیستم هاي قدرت تجدید ساختار یافته، مدیریت انرژي، انرژي هاي تجدید 

پذیرو کاربرد هوش محاسباتي در سیستم هاي قدرت اشاره کرد.
مدرک  داراي   ،1343 سال  متولد  فام  حقی  محمودرضا  دکتر  همچنین 
کارشناسي، کارشناسي ارشد  و دکتري برق- قدرت مي باشد. وي به عنوان 
استاد تمام برق- قدرت در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به فعالیت است. وی 
دارای تالیفات و سوابق علمی و پژوهشی متعددی در صنعت برق و شبکه های 

توزیع نیروی برق مي باشد.
روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت علمی را به دکتر پارسا مقدم، دکتر 

حقی فام و دیگر دانشگاهیان تبریک می گوید.
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با  تهران  دانشگاههای  ایرانی  غیر  دانشجویان  گردهمایی 
حضور 500 دانشجوی غیر ایرانی بورسیه و در واپسین روز بهار 

سال 1395 در سالن شهید چمران دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور رییس دانشگاه، اعضای هیات رییسه، 
رحمانی نماینده ولی فقیه در ... ، مدیر کل بورس دانشجویان خارج 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ... برگزار شد، دکتر احمدي رییس 
دانشگاه در سخناني ضمن خیر مقدم به دانشجویان غیر ایراني حاضر 
در سالن اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس یکي از دانشگاههاي 
برتر ایران مي باشد که در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري دانشجو 
مي پذیرد و با برنامه ریزي هاي صورت گرفته ما افزایش چشمگیري 
در پذیرش دانشجویان خارجي خواهیم داشت و قرار است از سال 
آینده میالدي عالوه بر دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري که به 
زبان فارسي برگزار مي شود، دوره هایي به زبان انگلیسي در مقاطع 

برگزاری محفل انس با قرآن و افطار آسمانی با حضور 
دانشجویان بورسیه غیر ایرانی

تحصیالت تکمیلي برگزار کنیم تا دانشجویان خارجي بتوانند در کوتاه 
ترین مدت این دوره ها را طي نمایند.

وي افزود: ما مایل هستیم در دانشگاه که محیط علم و ادب و فرهنگ 
و تمدن اسالمي است دانشجویان بین المللي از تمامي کشورها چه 
کشورهاي همجوار و همسایه اسالمي و چه سایر کشورها جذب نماییم.
دکتر احمدي ضمن تبریک میالد امام حسن مجتبي)ع( تاکید کرد: 
امیدوارم پیام صلح و دوستي که با نام امام حسن)ع( به ذهن ما مي 
آید پیامي براي نزدیکي همه ملت ها و کشورهاي اسالمي و کشورهاي 

جهان باشد.
گفتنی است این مراسم همه ساله به همت سازمان امور دانشجویی 
وزارت علوم، اعضای کارگروه مرکز جذب و شورای بورس در بخش 
دانشجویان غیر ایرانی برگزار می شود و معاونت دانشجویی دانشگاه در 

این مراسم مشارکت می کند.
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     علمی پژوهشی

دکتر مسعود سلیمانی عضو هیأت 
دانشکده  گروه خون شناسی  علمی 
همکاری  با  دانشگاه  پزشکی  علوم 
فناوری  و  تحقیقات  مرکز  محققان 
بن یاخته و  پژوهشگرانی از دانشگاه 
صنعتی شریف موفق شدند با ساخت 
از  بهره گیری  با  و  پلیمری  الیاف  نانو 
گرافن، داربستی برای ترمیم بافت های 

ماهیچه تولید کنند.
اخیرا مواد کامپوزیتی حاوی گرافن و اکسید گرافن کاربردهای زیادی در 
زمینه  مهندسی بافت یافته اند. یکی از مهمترین مسائل در حوزه  مهندسی 
بافت، ایجاد زیست سازگاری باال به  منظور برقراری شرایط مناسب برای رشد 

سلول خارج از محیط بدن است.
طی دهه های اخیر، غشاهای نانولیفی پلیمری و مواد نانوساختار پایه کربن 
جهت استفاده در مهندسی بافت به  عنوان داربست معرفی شده اند. همچنین، 
صفحات گرافن و اکسید گرافن به دلیل برخورداری از خواص فیزیکوشیمیایی 
باال، توجهات بسیاری را در حوزه های مختلفی نظیر  و زیست سازگاری 

حسگرهای زیستی و دارورسانی هوشمند به خود جلب کرده اند.

جلسه معارفه دروس تکدرس آموزش بهداشت وارتقاء سالمت به 
شیوه یادگیری الکترونیکی، بیست و نهم اردیبهشت ماه  با حضور 
300 نفر از کارشناسان حوزه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت کشور 

در سالن شهید مطهری برگزار شد.
در این مراسم مدیر کل آموزش بهداشت و ارتقای سالمت وزارت بهداشت 
، درمان و آموزش پزشکی و تمامی اعضاي هیات علمي گروه آموزش بهداشت 

دانشگاه حضور داشتند.
 در ابتدای مراسم دکتر صنیعی مدیر دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه درخصوص 

نحوه ارایه دروس تکدرس به شیوه الکترونیکی سخناني را ایراد کرد.
مدیر دفتر آموزشهای آزاد ضمن تشریح نحوه ارایه این دروس به شیوه 

به همت پژوهشگران کشور  محقق شد؛

ترمیم بافت آسیب  دیده ماهیچه به کمک نانوساختارهای گرافنی

برگزاری معارفه دوره آموزشی تکدرس آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

در این پژوهش با استفاده از پلیمرهای 
رسانا و نانو صفحات گرافن و اکسید گرافن 
برای کشت سلول های  محیطی مناسب 
ماهیچه ای خارج از محیط بدن فراهم شده 
تولید  داربست های  ساخت  هزینه   است. 
شده در این پژوهش نسبت به نمونه های 
عوارض  همچنین  است.  پایین تر  مشابه 
داربست ها جهت  این  از  استفاده  جانبی 
کشت سلولی خارج از بدن نیز به دلیل 

استفاده از مواد افزودنی کمتر، پایین تر می باشد
فاز  در  که  داربست  این  تحقیقاتی،  پروژه  این  پژوهشگران  گفته  به 
بافت های ماهیچه ای  برای ترمیم  تولید شده است می تواند  آزمایشگاهی 

آسیب دیده مورد استفاده قرار داد.
گفتنی است، این پروژه حاصل تالش های دکتر مسعود سلیمانی عضو 
هیأت علمی دانشگاه، دکتر سیم زر حسین زاده پژوهشگر مرکز تحقیقات و 
فناوری بن یاخته، دکتر شادی هاتمی محقق دوره پسادکترا و متین محمودی 
فرد دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف است و نتایج آن نیز در مجله  

Biomedical Materials به چاپ رسید.

تکدرس درخصوص ماهیت دوره تکدرس و این موضوع که این دوره خارج 
از دوره های رسمی دانشگاهی است و در پایان دوره به شرکت کنندگان در 

دوره گواهی گذراندن دروس مربوط ارایه خواهد شد مطالبی را مطرح نمود.
در ادامه دکتر حیدرنیا مدیر گروه آموزش بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات 
چابهار به معرفی اساتید گروه پرداخت و پس از آن کارشناسان دفتر آموزشهای 
آزاد به معرفی سامانه های مرتبط با دوره های یادگیری الکترونیکی پرداختند. 
گفتنی است، دوره یاد شده با همت و تالش دکتر حیدرنیا، رئیس مرکز 
تحقیقات چابهار و مدیر گروه آموزش بهداشت و حمایت معاون آموزشی 
دانشگاه و مدیر دفتر آموزشهای آزاد با هدف ارتقای سطح دانش کارشناسان 

حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت سراسر کشور طراحی شده است.
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دکتر فتح اللهی به عنوان مشاور و نماینده رئیس دانشگاه  تـ
در شورای پارک علم و فناوری منصوب شد

فاز نخست استخر پردیس مرکزی دانشگاه 
در هفته دولت افتتاح می شود

برگزاری مدرسه اقتصاد سیاسی مدیریت منابع طبیعی؛

دانشگاه تربیت مدرس میزبان اساتیددانشگاه فیلیپس ماربورگ  آلمان

با حکم دکتر محمد تقی احمدی ، دکتر یعقوب فتح اللهی برای مدت دو سال به عنوان مشاور و نماینده رئیس 
دانشگاه در شورای پارک علم و فناوری منصوب شد.

در این حکم آمده است:« نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی جنابعالی به مدت دو سال به عنوان مشاور و نماینده 
اینجانب در شورای پارک علم و فناوری منصوب می شوید. 

امید است با اتکال به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، در پیشبرد اهداف و برنامه های پارک علم 
و فناوری و ایفای وظایف تعیین شده، موفق و مؤید باشید.«

در بازدید رئیس دانشگاه از پروژه استخر پردیس مرکزی که روز چهارشنبه نهم تیرماه 
انجام شد، دکتر اصالحچی معاون دانشجویی دانشگاه از افتتاح فاز یک استخر مرکزی در 

هفته دولت خبر داد.
در این بازدید یک ساعته دکتر احمدی رئیس دانشگاه از نزدیک در جریان میزان پیشرفت پروژه 

قرار گرفت و دستورات الزم را برای رفع موانع صادر کرد. 
فاز یک استخر مرکزی شامل استخر، سونا، جکوزی، کفش کنی و رختکن در هفته دولت افتتاح 
می شود و فاز دوم شامل سالن های جانبی و بدنسازی در زمان دیگری آماده بهره برداری می گردد.
طبقه اول ساختمان استخر مرکزی نیز تا پایان تیرماه آماده انتقال بخش اداری تربیت بدنی و 

بخشی از حوزه معاونت دانشجویی به این مکان خواهد شد.
گفتنی است استخر پردیس مرکزی به عنوان یکی از موارد مهم و دارای الویت دانشگاه با تالش 

مدیریت دفتر فنی و عمرانی درحال انجام است.

منابع  مدیریت  سیاسی  اقتصاد  تابستانی  مدرسه 
طبیعی و توسعه پایدار ، شهریورماه سالجاری با حضور 
میزبانی  به  آلمان  و  ایران  های  دانشگاه  از  اساتیدی 

دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود. 
دکتر سجاد فرجی دیزجی عضو هیأت علمی گروه توسعه 
و برنامه ریزی دانشکده مدیریت و اقتصاد و از همکاران اصلی 
این پروژه، هدف از برگزاری این مدرسه تابستانی را در راستای 
افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی با دانشگاه 
های خارج کشور دانست و گفت: در ادامه گشایش تعامالت 

بین المللی، سازمان تبادالت علمی آلمان )DAAD( برای همکاری دانشگاه 
های دو کشور فراخوان داد. طرح مشترک ارائه شده توسط دانشگاه های تربیت 
مدرس، تهران، فردوسی مشهد و دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان مورد تصویب 
این سازمان قرار گرفت و دانشگاه تربیت مدرس به دلیل فضا و ویژگی های 

مطلوبی که از آن برخوردار بود برای میزبانی انتخاب شد.
وی در تشریح برنامه های این مدرسه اظهار داشت: 12 دانشجوی مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری به همراه 4 عضو هیأت علمی از دانشگاه فیلیپس 

ماربورگ  آلمان به ایران سفر می کنند و ما در هفته اول 
میزبانی پنل های تخصصی علمی، جلسات سخنرانی، بحث 
و گفتگو ، تبادل علمی و پرسش و پاسخ را با حضور اساتید 
دانشگاه های تهران، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس و فیلیپس 
ماربورگ و دانشجویان ایرانی و خارجی برگزار می کنیم و در 
هفته دوم برنامه های بازدید از برخی سازمان های مرتبط 
با مباحث سیاست های اقتصادی و انرژی نظیر مرکز آمار، 
بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و ... را با هدف آشنایی 
با مسئولین و سازمان های اجرایی برنامه ریزی کرده ایم. در 
نهایت بازدید از شهرهای اصفهان و ابیانه برای شناخت بیشتر فرهنگ و تاریخ 

ایران در برنامه مدرسه تابستانی قرار گرفته است.
گفتنی است دانشگاه ماربورگ : Philipps-Universität Marburg با نام 
کامل فیلیپس اونیورسیِتت ماربورگ )Philipps-Universität Marburg( در 
سال 1527 میالدی توسط فیلیپس یکم هسه به  عنوان دانشگاه پروتستان 
در ماربورگ تأسیس شد. این دانشگاه یکی از قدیمی ترین دانشگاههای آلمان 

محسوب می شود و تعداد دانشجویان آن به 25٬000 نفر است.
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در نشست شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

اعضای منتخب شورای فرهنگی در هیأت منصفه دانشگاه معرفي شدند

دعوت از دانشگاهیان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس

مدیر مسئول فصلنامه علوم کشاورزی دانشگاه منصوب شد

و  فرهنگي  شوراي  نشست  در 
یکم  و  سي  که  دانشگاه  اجتماعي 
خردادماه برگزار شد، نمایندگان واجد 

شرایط عضویت در هیأت منصفه دانشگاه انتخاب شدند.
در این نشست در راستای اجرای دستور العمل اجرایی آیین نامه تشکل های 
اسالمی دانشگاهیان و به استناد ماده 11 و بندهای »ب«، »ج« و »د« درخواست 
معرفی اعضای هیأت منصفه دانشگاه به شماره 8127/د2، مورخ 1395/03/17 
مورد بررسی قرار گرفت و بنابر رأی گیری انجام شده دکتر امیر عبداله زاده عضو 
هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی به عنوان عضو هیأت علمی منتخب 
شورای فرهنگی و دکتر حسن مسلمی نائینی )عضو اصلی( و دکتر حمید 
محرمی )عضو علی البدل( به عنوان اعضای شورای فرهنگی منتخب در هیأت 
منصفه معرفی شدند، همچنین مقرر شد اعضای شورای فرهنگی چند نفر از 
دانشجویان فعال فرهنگیـ  سیاسی دانشگاه را با ارائه رزومه مختصر به معاونت 
فرهنگی و اجتماعی معرفی نمایند تا پس از بررسی های الزم در جلسه بعدی 

شورای فرهنگی مطرح و نمایندگان دانشجویی انتخاب شوند

رییس دانشگاه با گرامی داشت روز قدس، تمام دانشگاهیان را همگام با مردم به حضور در راهپیمایی این 
روز دعوت کرد.

 در متن پیام دکتر احمدی آمده است:
»روز قدس، روز حرکت همه مسلمانان و آزادگان جهان برای نجات مسجداالقصی و سرزمین های غصب شده از 
چنگال صهیونیست هاست. این روز، روز تجلی دفاع از آزادی و حقوق مسلمانان بی دفاع فلسطین، روز استقامت، سرافرازی، 

عدالتخواهی و اتحاد دنیای اسالم است.
حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس، لبیک به ندای رهبر کبیر انقالب اسالمی؛ حضرت امام خمینی)ره( و 
تجدید پیمان با آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی است. ابنجانب به نوبه خود از جامعه دانشگاهی کشور به ویژه 
خانواده بزرگ دانشگاه تربیت مدرس دعوت می نمایم همگام با آحاد ملت، با حضوری گسترده در این راهپیمایی بار دیگر 

فریاد مظلومیت، همبستگی، صالبت و بیداری اسالمی را به جهانیان نشان دهند.«

دکتر علی اصغر طالبی، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به عنوان مدیر مسئول 
فصلنامه » Journal of Crop Protection« منصوب شد.

در حکم دکتر طالبی که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: »بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری 
دانشکده کشاورزی و به استناد مادۀ 9 آیین نامه نحوۀ انتشار مجالت علمیـ  تخصصی دانشگاه، به مدت 5 سال به عنوان 
مدیر مسئول فصلنامه  » Journal of Crop Protection« منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در 

انجام امور محوله موفق و مؤید باشید. »
 Journal of Crop Protectionبه صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و به زبان انگلیسی منتشر می شود.

دکتر علی اصغر طالبی عضو هیأت علمی گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی می باشد. از وی تاکنون بیش از یکصد 
و 10 مقاله در نشریات معتبر علمی به چاپ رسیده است. دکتر طالبی اکنون ریاست دانشکده کشاورزی را برعهده دارد.

مسائل  و  موانع  نشست  ادامه  در 
قانونی اداری ـ مالی ارائه تنخواه گردان 
تشکل های  و  اسالمی  تشکل های  به 
علمی و فرهنگی دانشگاه مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد کارگروه مالیـ  فرهنگی با مسئولیت دکتر شریعتی و 
با حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی و پشتیبانی و منابع انسانی )و در صورت 
لزوم با حضور ریاست محترم دانشگاه( و با حضور مدیران مربوط برگزار و موانع 
ارائه تنخواه به تشکل ها برطرف شود و تا اعالم نتیجه کارگروه یاد شده، مقرر 
شد مشکالت موجود در پرداخت ها با تایید معاون فرهنگی و اجتماعی انجام 

شود.
واحد  ـ  هزینه  بررسی  )ما(،  ارغوان  مهرورزی  کانون  اساسنامه  بررسی 
برنامه های تشکل های دانشجویی، انتخاب نمایندگان واجدشرایط عضویت 
در هیأت منصفه دانشگاه، بررسی درخواست های بسیج دانشجویی و انجمن 
اسالمی پیشرو و نیز بررسی مشکل برخی پرداخت ها و بررسی درخواست 
بسیج اساتید دانشگاه از دیگر مواردي بود که در این نشست مورد بحث و 

بررسي اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه قرار گرفت.

اخبار دانشـــگاه
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تصویب قوانین و مقررات خدمات سخت افزاری و  تـ
نرم افزاری در شورای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه

برگزاری هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و 
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در دانشگاه

و  اطالعات  فناوری  شورای  جلسه  در 
ارتباطات دانشگاه که 31 خرداد ماه با حضور 
سایر  و  پژوهشی  معاون  دانشگاه،  رییس 
اعضای شورا برگزار شد، قوانین و مقررات 
پیشنهادی مرکز رایانه و اطالع رسانی در 
خصوص خدمات سخت افزاری و نرم افزاری 

بررسی و تصویب شد.
مدیر  روانشاد،  این جلسه دکتر  ابتدای  در 
مرکز رایانه و اطالع رسانی به تمهیدات این مرکز 
به منظور جلوگیری از نفوذ به شبکه دانشگاه اشاره 

کرد و گفت: با توجه به تجهیز شبکه دانشگاه به فایروال، دانشگاه از حمالت 
متعددی که خصوصا در ماه های اخیر اتفاق افتاده بود محفوظ مانده و با 

هشیاری، حمالت منتفی گردیده است.
دبیر شورای فناوری اطالعات و ارتباطات در خصوص بررسی سیستم 
جدید ایمیل دانشگاه تصریح کرد: گزارش Mail سرورهای دانشگاه های 
معتبر جهان نشان دهنده استفاده 10 دانشگاه برتر اروپا و 12 دانشگاه برتر 
آمریکا از سیستم Microsoft exchange و مهاجرت هاستینگ های 

بزرگ به سمت Microsoft exchange می باشد.
وی در تشریح موضوع خریداری و  قیمت نهایی نرم افزار گفت: تهیه نرم 
افزار و قیمت نهایی آن را می توان به دو شکل مورد بررسی قرار داد. 1- تهیه 
نرم افزار به صورت Cloud و پرداخت مبلغ ساالنه به تعداد کاربران دانشگاه 

هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت 
کشاورزی،  محصوالت  ضایعات  کاهش  و 
سالن  در  سالجاری  ماه  آبان  نوزدهم 
برگزار  ابن حیان دانشگاه  اجتماعات جابر 

می شود.
کاهش  و  بازیافت  مهندسی  علمی  قطب 
کشاورزی،  استراتژیک  محصوالت  ضایعات 
هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش 
ارائه  هدف  با  را  کشاورزی  محصوالت  ضایعات 
و  کاهش  زمینه  در  علمی  نوین  دستاوردهای 
بازیافت ضایعات فراورده های کشاورزی، دستیابی 
کاهش  بر  مبنی  کشور  توسعه  قانون  هدف  به 
ضایعات فراورده های کشاورزی، شناخت ابعاد و 
عوامل تاثیر گذار بر ضایعات و نیز نوع و طبیعت 
آن، افزایش آگاهی و اطالع عموم بویژه مسئولین، 

همکاری  و  حمایت  جلب  و  کشور  ریزان  برنامه  و  سیاستگذاران 
سیاستگذاران و مدیران دولتی از ایده های جدید در بخش کاهش و 
بازیافت ضایعات فراورده های کشاورزی نوزدهم آبانماه سالجاری در 

سالن اجتماعات جابرابن حیان دانشگاه برگزار می کند.

و 2- خرید نرم افزار توسط شرکت های واسط 
مایکروسافت.

در پایان این جلسه مقرر گردید مرکز رایانه 
استقرار    و  نصب  اولیه  مراحل  رسانی  اطالع  و 
2016Microsoft exchange را آغاز نموده و 
روند گسترش سایر خدمات مبتنی بر سرور مذکور 

را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
در این نشست همچنین مقرر گردید پهنای 
مطلوب،  خدمات  ارائه  به  توجه  با  دانشگاه  باند 
قیمت مناسب و سابقه خوب، از پژوهشگاه دانش 

های بنیادی وزارت علوم بدون نیاز به ترک تشریفات مناقصه تأمین گردد.
در جلسه شورای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه، قوانین و مقررات 
سخت افزار و نرم افزار نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید کلیه خرید 
های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه IT و قراردادهای خرید، نگهداری، 
ارتقاء نرم افزار، تجهیزات سخت افزاری و شبکه بر اساس مشاوره فنی، نظارت 
و تأیید مرکز رایانه انجام گیرد. همچنین ارائه کلیه خدمات حوزه فناوری 

اطالعات بر اساس مجوز کتبی مرکز مذکور صورت پذیرد.
در این جلسه همچنین مقرر گردید نگهداری و هاستینگ کلیه سخت 
افزارهای سرورهای دانشگاه در مرکز داده بر اساس قوانین و مقررات فنی و 
امنیتی انجام شود و دسترسی به سرورهای مذکور تنها با رعایت قوانین مرکز 

رایانه و اطالع رسانی امکان پذیر باشد. 

محورهای این همایش شامل: مدیریت تولید 
و کاهش ضایعات، روش های بازیافت و استفاده از 
پسماندهای کشاورزی، مصرف بهینه آب در تولید 
و فرآوری محصوالت کشاورزی، نقش کشاورزی 
دقیق و مکاترونیک در کاهش ضایعات، بررسی 
چگونگی بروز ضایعات کمی/ کیفی، نقش مهندسی 
ژنتیک و زیست فناوری در کاهش ضایعات، روش 
میزان  برآورد  متدولوژی  و  گیری  اندازه  های 
ضایعات کشاورزی، بررسی مقاوت محصوالت در 
برابر افت کیفی، نقش کاشت گلخانه ای در کاهش 
ضایعات و جلوگیری از هدر رفت آب، سامانه های 
تولید انرژی از پسماندهای کشاورزی، مدلسازی 
ضایعات و مطالعات جنبه های اقتصادی و تولید 
محصوالت با ارزش افزوده، فرا سودمند و غذا- دارو 

از ضایعات می باشد.
بر اساس اعالم دبیر خانه همایش، آخرین مهلت ثبت نام و ارسال 
مقاالت 26 شهریورماه است. عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات 
 www.solap.modares.ac.ir بیشتر به وبسایت همایش به آدرس

مراجعه نمایند.
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اخبار دانشگاه

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت عید سعید فطر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

   »اسئلک بحق هذا الیوم، الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی اهلل علیه و آله ذخرا و شرفا 
و کرامتا و مزیدا، ان تصلی علی محمد و آل محمد«

   عید خجسته فطر، عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذیب نفس، عید ذکر و یاد 
محرومان و گرسنگان و عید خداجویي و خداترسي و خداپرستي و موسم شادمانی عاشقانی است که در 
بهار قرآن با قلوبی مملو از خضوع و عشق، در لحظاتی روحانی و مقدس با خدای خود راز و نیاز کردند.

   اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان در ماه مبارک رمضان و تبریک عید 
سعید فطر حضور دانشگاهیان ارجمند، از خداوند قادر متعال، فالح و رستگاری، عزت و کرامت و صحت 

و عافیت همگان را مسألت می نمایم.

محمد تقی احمدی
رییس دانشگاه

برگزاري کارگاه اموزشی رد پای گرمایش زمین 
در قطب شمال از منظر اقیانوس شناسی فیزیکی 

کارگاه آموزشی رد پای گرمایش زمین در قطب شمال از منظر اقیانوس شناسی فیزیکی به همت گروه 
فیزیک دریا با همکاري معاونت آموزشي دانشکده منابع طبیعي و علوم دریایي دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه که روز یکشنبه 13 تیر ماه از ساعت 10:30 دقیقه در سالن کاخ دانشکده برگزار شد، دکتر سمیه 
نهاوندیان عضو هیات علمي گروه فیزیک دریا به سخنراني پرداخت.

انتخاب اعضای کارگروه تدوین طرح های پژوهشی دانشگاه
از سوی دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، اعضای کارگروه تدوین 

طرح های پژوهشی دانشگاه انتخاب شدند.
بر این اساس دکتر علی جعفریان دهکردی مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه های دانشگاه، دکتر محمد 
شریفی کیا مدیر پزوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه و مهندس بواشیه مدیر برنامه و بودجه دانشگاه 

به عنوان اعضای کارگروه تدوین طرح های پژوهشی دانشگاه انتخاب شدند.
گفتنی است اعضای کارگروه مذکور بنا بر درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص 

تهیه، تنظیم و ارسال طرح های پژوهشی با اولویت رفع مشکالت و موانع کشور و منطقه، برگزیده شدند.

برگزاری مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه

مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور 
سی ام و سی و یکم تیرماه جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار 

می شود.
مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته 
های الهیات و معارف اسالمی، آمار، حقوق، ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، 
زیست شناسی، شیمی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، علوم جغرافیایی، علوم 
زمین، فیزیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی 
کشاورزی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژی 
با همکاری سازمان سنجش روزهای چهارشنبه 30 و پنج شنبه 31 تیرماه 

جاری در دانشگاه برگزار می گردد.
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به بهانه برگزاری مدرسه تابستانی اقتصاد سیاسی  تـ
مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛

استفاده بهینه و اقتصادی از انرژی های 
تجدیدپذیر نیازمند دانش و فناوری است

دکتر سجاد فرجی دیزجی عضو هیأت علمی گروه توسعه 
و برنامه ریزی دانشکده مدیریت و اقتصاد و از همکاران اصلی 
مدرسه تابستانی اقتصاد سیاسی مدیریت منابع طبیعی و توسعه 
پایدار که شهریورماه با حضور اساتیدی از دانشگاه های ایران 
و آلمان به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود، در 
گفتگویی ضمن اشاره به نقش نهادهای سیاسی در بهره برداری 
شفاف و به اندازه از منابع و ثروت های طبیعی، بر اهمیت توسعه 
پایدار و حفظ منابع برای نسل های بعدی و جایگزین کردن انرژی 

های نو و تجدید پذیر تأکید کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص اهمیت اقتصاد منابع طبیعی 
گفت: بحث ثروت ها و منابع طبیعی در کشورهای دارنده این منابع به 
دو گونه نفرین و موهبت یاد می شود. درصد کشورهایی که با وجود 
داشتن منابع سرشار طبیعی دارای اقتصادی موفق و نهادهای سیاسی 
توسعه یافته و دموکراتیک هستند بسیار کم است. برای مثال کشور نروژ 
در این عرصه موفق بوده و در مقابل کشورهای نفت خیز خلیج فارس 
اقتصاد موفقی ندارند. درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تنبل کرده و دولت 
ها بیش از اندازه به نفت وابسته می شوند. این اقتصاد تک محصولی با 

نوسانات قیمت نفت دچار آسیب می شود. 
دکتر فرجی در ادامه به اهمیت نقش نهادهای سیاسی در این کشورها 
اشاره کرد و افزود: در کشورهایی که نقش نهادهای سیاسی در آن ها 
پررنگ تر است به جای اتکا به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی 
متکی هستند و دولت ها در مقابل مردم کشور پاسخگوتر بوده و هزینه 
ها از طریق مالیات تأمین می شود. با تقویت نهادهای سیاسی فساد کم 
تر شده و درآمدهای نفتی شفاف تر خرج می شود. اگر نهادهای سیاسی 
قوی وجود نداشته باشد، درآمدهای هنگفت نفتی به صورت مساوی 
توزیع نشده و به ایجاد شکاف های طبقاتی می انجامد که خود آسیب 

های دیگری ایجاد می کند.
برای درآمدهای  ارزی  ایجاد موفقیت آمیز صندوق ذخیره  از  وی 
نفتی در کشور نروژ یاد کرد و افزود: در نروژ صندوق ذخیره ارزی برای 
درآمدهای نفتی ایجاد شده و به صورت شفاف عمل می کند. دولت نیز 

در مواقع کمبود از آن برداشت کرده و هزینه های خود را جبران می کند. 
در این کشور نهادهای سیاسی موفق بوده اند و در واقع تقویت نهادهای 
دموکراتیک نفرین را به موهبت تبدیل کرده و نروژ را در زمره کشورهای 

توسعه یافته قرار داده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص بحث توسعه پایدار تصریح کرد: 
توسعه پایدار بطور کلی اشاره بر این دارد که از منابع و امکانات موجود 
در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی به گونه ای استفاده کنیم که 
امکان بهره مندی از این منابع برای نسل های بعدی نیز محفوظ بماند. 
یکی از مشکالت کشورهای دارای منابع نفتی نظیر ایران این است که 
به دلیل وفور درآمدهای نفتی و در نتیجه امکان پرداخت سوبسیدهای 
کالن توسط دولتها برای مصرف سوخت،قیمت تمام شده سوختهای 
فسیلی در این کشورها نسبت به قیمتهای جهانی بسیار ارزان تر بوده و 
همین مسئله زمینه مصرف بی رویه سوختهای فسیلی نظیر بنزین، نفت 

و گازوییل و غیره را در این کشورها فراهم می کند
وی در اشاره به مضرات سوخت های فسیلی گفت: سوختهای فسیلی 
به عنوان یکی از منابع عمده انتشار دهنده گازهای گلخانه ای و االینده 
های محیط زیست شناخته می شوند. انتشار بی رویه گازهای گلخانه ای 
در سالیان و دهه های گذشته اثرات تخریبی زیادی را بر روی محیط 
زیست بشر به جا گذاشته است. تغییرات آب و هوایی، افزایش متوسط 
دمای کره زمین در مناطق مختلف، افزایش مساحت بیابان ها و مناطق 
گرم و خشک کره زمین و غیره از آن جمله اند. امروزه جایگزین کردن 
انرژی های نو و تجدید پذیر نظیر انرژی های بادی، خورشیدی، آبی، 
زمین گرمایی و غیره به جای استفاده از سوختها و انرژی های فسیلی به 
عنوان یک راهکار اساسی برای کنترل آالینده های محیط زیست و مقابله 

با تغییرات محیطی شناخته شده است.
وی در پایان تاکید کرد: استفاده بهینه و اقتصادی از انرژی های 
تجدیدپذیر نیازمند دانش و آگاهی های الزم در خصوص تکنولوژی ها و 
فناوری های مرتبط با این انرژی هاست. آلمان به عنوان یک کشور توسعه 
یافته و پیشرو در این زمینه، بررسی ها و سرمایه گذاری های ویژه ای را 
در خصوص توسعه و نحوه استفاده از انرژی ها ی تجدید پذیر داشته است.
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بررسی آئین نامه دوره یکساله کارشناسی ارشد 
دانشجویان خارجی در جلسه واحد بین الملل دانشگاه

در جهت حفظ و پایداری منابع جنگلی؛

پانل های چوبی سبک وزن در دانشکده منایع طبیعي 
و علوم دریایي دانشگاه ساخته شد

در نخستین جلسه واحد بین الملل 
چهاردهم  دوشنبه  روز  که  دانشگاه 
تیر ماه با حضور دکتر شجاع الساداتی 
رئیس این واحد ، دکتر خاجی مدیر 
دفتر همکاری های علمی و بین المللی 
و برخی از رؤسای دانشکده ها در سالن 
شهدای گمنام دانشکده علوم انسانی 
شده  تدوین  نامه  آئین  شد،  برگزار 
دوره یکساله کارشناسی ارشد برای 
پذیرش دانشجوی خارجی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
الملل  بین  واحد  نشست  اولین  در 

دانشگاه، اعضای جلسه ضمن تأکید بر ضرورت پذیرش دانشجوی خارجی 
و بین المللی شدن دانشگاه تربیت مدرس، با برگزاری دوره با کیفیت و 

سبک  چوبی  پانل های 
راهکاری  عنوان  به  وزن 
پایداری  و  حفظ  جهت 
همت  به  جنگلی  منابع 
دکتر علی شالبافان عضو 
علوم  گروه  علمی  هیات 
کاغذ  و  چوب  صنایع  و 
طبیعی  منابع  دانشکده 
دانشگاه  دریایی  علوم  و 

طراحي و ساخته شد.
یکی از چالش های پیش 
اوراق  تولیدکنندگان  روی 
فشرده چوبی بویژه در ایران 

تهیه مواد خام چوبی مورد مصرف در کارخانه می باشد. این نگرانی ناشی از 
عوامل مختلفی  می باشد از جمله؛ کاهش میزان برداشت از منابع جنگلی، 
راه اندازی کارخانه های جدید و همچنین افزایش ظرفیت تولید کارخانه ها 
که همگی منجر به افزایش رقابت بین کارخانه  ها جهت تأمین ماده خام چوبی 

مورد مصرف گردیده است. 
از اینرو با توجه به کاهش شدید برداشت از منابع جنگلی و بی توجهی به 
زراعت چوب از سوی دیگر، یکی از راهکارهای فائق آمدن بر این چالش، تولید 
اوراق فشرده چوبی با دانسیته پایین تر )مواد چوبی کمتر مصرف شده( اما 
دارای مقاومت های فیزیکی و مکانیکی مطلوب و در حد استاندارد می باشد. 
در این ارتباط استفاده از ایده پانل های سبک وزن )اختراع حاضر( در 
 30– قابلیت کاهش چشمگیری )حدود 50  اوراق فشرده چوبی  صنایع 
درصد( در میزان مصرف ماده چوبی را دارد. از طرفی افزایش عالقمندی 

علمی پژوهشی

همراه با برنامه ریزی دقیق و کامل اتفاق 
نظر داشتند.

قدم  اولین  در  جلسه  در  حاضرین 
خواستار ایجاد بخش پذیرش بین الملل در 
وبگاه دانشگاه توسط متخصصین شدند و 
بر تدوین برنامه اجرایی این دوره به صورت 
دقیق از مرحله فراخوان تا فارغ التحصیلی 

تأکید کردند.
در پایان این نشست مقرر شد واحد 
بین الملل هر چه سریع تر اطالعات مورد 
نیاز برای پذیرش دانشجوی خارجی مبنی 
کلیه  و  آموزشی  بسته  نمودن  فراهم  بر 
اطالعات مربوط به رشته، دروس، سرفصل و رزومه اعضای هیأت علمی رشته 

مورد نظر را از دانشکده ها درخواست و دریافت کند.

مشتریان به استفاده از مبلمان 
های سبک وزن به عنوان یک 
عامل محرک در حوزه توسعه 
سبک  چوبی  فشرده  اوراق 
کشورهای  در  ویژه  به  وزن 

اروپایی شناخته می شوند.
صورت  اختراع  در 
تخته  تولید  پذیرفته، 
قابلیت  با  وزن  سبک  های 
جایگزینی اوراق فشرده چوبی 
معمولی )تخته خرده چوب و 
پذیرفته  اف( صورت  دی  ام 
نوآورانه  های  تخته  است. 
تولید شده، کاهش حدود40 
درصدی وابستگی صنایع اوراق فشرده چوبی به منابع جنگلی )کاهش قطع 

درختان و برداشت از جنگل ها( را به همراه دارد.
از طرفی، کاهش برداشت از جنگل ها منجر به احیاء و حفظ بیشتر 
جنگل ها و کاهش تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت.کاهش 
وارادت صفحات فشرده چوبی در نتیجه توسعه بیشتر صنایع اوراق فشرده 
چوبی کشور )بدلیل وابستگی کمتر به منابع جنگلی( از دیگر مزایایی تحقیق 

حاضر نیز می باشد. 
شایان ذکر است تحقیق حاضر در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد 
کامران چوپانی چایدره و به راهنمایی دکتر علی شالبافان عضو هیات علمی 
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و مشاوره دکتر 

یوهانس ولینگ از دانشگاه هامبورگ آلمان انجام شده است.



12

20
ه 6

ار
شم

 
 1

39
ه 5

مـا
اد 

رد
ـیـ

برگزاري پنج دوره موفق مدرسه علوم اعصاب  تـ
به همت دانشگاه تربیت مدرس

در نشست شوراي دانشگاه تصویب شد؛

شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد دانشجویان بین المللی دانشگاه تربیت مدرس

در نشست بیست و یکم تیرماه شوراي دانشگاه، گزارشي از تجربه 
موفق برگزاری مدرسه علوم اعصاب )IBRO( از سوي دکتر محمد 

جوان رییس گروه فیزیولوژي دانشکده پزشکي ارائه شد.
این نشست رییس گروه فیزیولوژي  در 
دانشکده پزشکي اظهار داشت: این دوره ها با 
هدف توسعه و پیشرفت علوم اعصاب در سطوح 

مختلف برگزار مي شود.
نحوه  خصوص  در  توضیحاتي  با  وي 
برگزاري مدرسه علوم اعصاب تاکید کرد: در هر 
دوره، دانشگاههاي برگزار کننده، تاریخ تقریبي 
برگزاري دوره، برنامه علمي و موضوعات اصلي و 
تعداد کارگاههاي دوره مشخص مي شود. تمام 
هزینه هاي مربوط به رفت و آمد، اقامت،  غذا و 
اسکان بر عهده مدرسه علوم اعصاب است و از 

حدود 100 نفر که خود را براي شرکت در این دوره ها معرفي مي کنند حدود 
25 نفر انتخاب مي شوند.

دکتر جوان افزود:  مدرسه علوم اعصاب به همت دانشگاه تربیت مدرس و 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتي و نیز انجمن علوم اعصاب، 

در نشست شوراي دانشگاه بیست و 
یکم تیرماه، شیوه نامه دوره کارشناسی 
دانشگاه  بین المللی  دانشجویان  ارشد 

تربیت مدرس به تصویب رسید.
در این نشست بررسی شیوه نامه دوره 
بین المللی  دانشجویان  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه تربیت مدرس از سوي معاون آموزشي 

دانشگاه مطرح شد.
ابتدا  در  دانشگاه  رییس  احمدي  دکتر 
توضیحاتي در خصوص این شیوه نامه ارائه کرد 

و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته از تجربه دانشگاههاي موفق بین 
المللي به ویژه اروپا، امکان برگزاري یک ساله دوره هاي تحصیالت تکمیلي به 

ویژه در دوره کارشناسي ارشد وجود دارد.
وي افزود: در سال 94 آیین نامه جدید کارشناسي ارشد از سوي وزارت 
علوم ابالغ شد و بر اساس این آیین نامه امکان برگزاري یک ساله این دوره ها 
با 28 واحد ) 14 واحد در هر ترم ( و امکان اینکه این دوره ها صرفا آموزشي 

باشند نیز فراهم شد.
وي خاطر نشان کرد: دانشجوي خارجي احتیاج دارد دوره آموزشي خود 
را با هزینه کم و در مدت کوتاهي طي نماید و این دوره ها بسیاري از موانع را 

از سر راه دانشجویان غیر ایرانی برخواهد داشت.
وي افزود: ما براي دانشجویان خارجي که بتوانند شرایط مطلوب تسلط به 
زبان انگلیسي را احراز کنند این دوره یک ساله را منطبق با آیین نامه ابالغي 
وزارت علوم به زبان انگلیسي برگزار مي کنیم که این امر به استادان ما نیز 

انجمن فیزیولوژي و فارماکولوژي و ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي 
برگزار مي شود. تاکنون 5 دوره آموزشی مدرسه علوم اعصاب برگزار شده است 
که دوره اول آن در سال 2006 برگزار گردید. در مجموعه 5 دوره، 118 دانشجو از 
کشورهای مختلف پذیرش شدند که حدود 61 
نفر از آنان ایرانی و 57 نفر غیر ایرانی بودند که 
این تعداد از کشورهای مختلف هند، پاکستان، 
چین، ترکیه، مالزی، نپال، مراکش، بنگالدش، 

نیجریه، بوتان، ویتنام و عراق پذیرش شدند.
وی خاطر نشان کرد: ما سعی می کنیم در 
انتخاب دانشجویان خارجی تنوع بین المللی را 
مد نظر قرار دهیم و پس از ورود آنها به ایران 
سعی می کنیم فضای فرهنگی کشور را به 
خوبي به آنان ارائه کنیم. همچنین اقامت خوب 

و دسترسي مناسب به اینترنت را نیز براي آنان در نظر مي گیریم.
وی به منافع برگزاری این دوره ها برای دانشگاه اشاره کرد و گفت: برگزاری 
این دوره ها سبب می شود تا بتوانیم با اساتیدی که در این دوره ها تدریس می 
کنند همکاری و ارتباط علمی داشته باشیم و از توان آنها در عرصه بین المللی به 

نفع کشور و دانشگاه بهره مند شویم.

کمک خواهد کرد تا بتوانند به زبان انگلیسي 
تدریس کنند و مهارت الزم را در این زمینه 

کسب نمایند.
آموزشي  معاون  جاللي  دکتر  ادامه  در 
دانشگاه اظهار داشت: به منظور ارتقاء جایگاه 
جمهوری  عالی  آموزش  نظام  بین-المللی 
المللی  بین  جایگاه  ارتقای  و  ایران  اسالمی 
دانشگاه  تربیت مدرس ، گسترش نقش مؤثر و 
پایدار دانشگاه در روابط علمی و فناوری میان 
دول، اثرگذاری دانشگاه در فرهنگ و ارتباطات 
برون مرزی و ترغیب اتباع کشورهای مختلف به ویژه کشورهای منطقه برای 
تحصیل در سطح تحصیالت تکمیلی در ایران، دانشگاه تربیت مدرس، اقدام به 

پذیرش دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی ارشد مي نماید.
وي در ادامه در خصوص اهداف دوره،  شرایط عمومی پذیرش، شرایط 
اختصاصی پذیرش داوطلبان، تقویم و نحوه پذیرش ، نحوه اجرای دوره و  
اعطای بورس تحصیلی به داوطلبان بین المللی ممتاز و دارای سوابق آموزشی 

برجسته مطالبي را عنوان کرد.
وي همچنین خاطر نشان کرد: برگزاري دوره هاي کارشناسي ارشد براي 
دانشجویان خارجي همچون گذشته به زبان فارسي و به مدت حداقل 2 سال 

به قوت خود باقي است.
در ادامه پس از بحث و بررسي از سوي اعضاي شورا ، شیوه نامه دوره 
کارشناسی ارشد دانشجویان بین المللی دانشگاه تربیت مدرس با اکثریت آرا 

به تصویب رسید.
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نشست شورای دانشگاه

در نشست شوراي دانشگاه؛

تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرآیند و مهندسی 
پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی تصویب شد

دکتر صالحی: کشور به انقالب در زیربنای سیاستگذاری علمی نیاز دارد
دکتر جواد صالحی عضو هیأت علمی 
دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار 
گردهمایی  در  کشور  برق  مهندسی 
دانشگاه  آموزشی  های  گروه  مدیران 
که بیست و دوم تیرماه در سالن شهید 
مبحث  طرح  با  گردید  برگزار  مطهری 
بیداری علمی گفت: بیداری علمی نگاهی 
اکتشافی به آینده سیاستگذاری حرکت 

علمی کشور است. کشور ما  به بیداری علمی و انقالب در زیربنای 
سیاستگذاری علمی نیاز دارد. فرهنگ و نگاه به علم ،عالم،  پژوهش و 
اهمیت آن باید تغییر کند. با ایجاد موج بیداری علمی در کشور مسائل 

حاشیه ای کنار خواهند رفت . 
وی تأکید کرد: بیداری علمی باعث می شود سیاستگذاری ها و برنامه ریزی 
های حوزه علم و فناوری ثبات داشته و هیچ مقام مسئولی نتواند به طور سلیقه 
ای مسیر پژوهش کشور را تغییر دهد. بسیاری از ضعف هایی که هم اکنون در 

سیاست گذاری های علمی داریم بخاط نبود یک مرجع فراگیر تر است.
دکتر صالحی با نقل قولی از مقام معظم رهبری که علم را ثروت و سرمایه 
ی بی پایان برای کشور دانستند گفت: نقطه آغازین حرکت علمی کشور که 
در نهایت جامعه را به سمت قدرت، سربلندی و ثروت سوق می دهد، ایجاد 

دانشگاه،  شوراي  اخیر  نشست  در 
تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند 
و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع 

شیمیایی به تصویب رسید.
گروه  تأسیس  موضوع  نشست  این  در 
پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند 
غیر عامل صنایع شیمیایی از سوي معاون 

پژوهشي دانشگاه مطرح شد.
توجه  با  داشت:  اظهار  الهي  فتح  دکتر 
به نیاز ملي در حوزه ایمني فرایند صنایع 
شیمیایي، و تاکید دانشکده مهندسي شیمي 
در اهمیت این موضوع، ایجاد واحد تحقیقاتي 

مرتبط با ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی در دانشگاه 
پیگیري و اساسنامه گروه پژوهشي تدوین و پس از طرح و تصویب در شوراي 

پژوهشي جهت بررسي و تصویب در شوراي دانشگاه مطرح شد.
با  دانشکده مهندسي شیمي  توفیقي عضو هیات علمي  ادامه دکتر  در 
توضیحاتي در خصوص اهداف تاسیس این گروه پژوهشي تصریح کرد: هرگاه 
صنعتي در صنایع شیمیایي شامل حوزه نفت، گاز، پتروشیمي و... طراحي مي 
شود، تیمي باید آن صنعت را از دو منظر ایمني فرآیند و پدافند غیر عامل مورد 
بررسي قرار دهد. این تیم تخصصي باید صنعت را تحلیل کند و نقاط خطر 
خیز آن را بیان کند و توصیه هاي الزم را به پیمانکار آن صنعت گوشزد نماید .
وي افزود: در برخي موارد تیم تخصصي سیستم را آنالیز کرده و نقاط 

خطر خیز آن را مورد توجه قرار مي دهد 
که بخشي از آن قابل پیش بیني است اما 
در برخي موارد با وجود شناسایي خطر، باید 
براي وقوع خطر و چگونگي اقدام در زمان 
وقوع حادثه نیز پیش بیني هاي الزم صورت 

گیرد.
ارائه  از  صنایع  اخیرا  کرد:  تاکید  وي 
با  خدمات مشاوره اي تیم هاي تخصصي 
برند دانشگاه ها استقبال مي کنند و این 
فرصتي براي دانشکده مهندسي شیمي است 
که بتواند در این زمینه با توجه به آسیب 
پذیري پروژه هایي که در صنعت وجود دارد،  

 فعالیت نماید.
دکتر توفیقي همچنین توسعه و گسترش پژوهش در زمینه تفکر راهبردی 
و سیاست های کالن ملی در زمینه ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل، 
زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مذکور و مرتبط، برقراری 
و گسترش ارتباط میان دانشگاه و صنعت و ایجاد هماهنگی و انسجام در فعالیت 
های مذکور و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح ملی و منطقه 

ای را از جمله اهداف این گروه پژوهشي عنوان کرد. 
در ادامه پس از بحث و بررسي اعضاي شورا، موضوع تأسیس گروه پژوهشی 
ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی با اکثریت آرا به 

تصویب رسید.

چشمه های جوشان تولید علم است. رسالت 
دانشگاه های برتر کشور که از شهرت جهانی 
نیز برخوردارند این است که باید پرچمدار تولید 

علم باشند.
عضو اندیشکده علم مرکز الگوی اسالمی 
ایرانی پیشرفت افزود: علم فقط برای رسیدن 
به پیشرفت نیست، بلکه ریشه های علم برای 
شکل دهی تمدن های بشری که پیشرفت هم 
جزیی از آن محسوب می شود، نهاده شده است. تمدن های غنی رشد خود را 
مرهون علم و دین و فرهنگ هستند و با بهره گیری از این دو مقوله به قدرت 
و ثروت دست یافته اند. در حالیکه تمدن های پوشالی تنها با قدرت و ثروت 

تشکیل شدند. 
وی بیداری علمی را نخستین گام برای ایجاد و تقویت تمدن ایرانی - اسالمی 
برشمرد و تصریح کرد:  شرط الزم و نخستین قدم، بیداری علمی است. این مهم 
باید در تمامی ابعاد جامعه رسوخ کند. منظور از بیداری علمی، علمی، فکر کردن 
و علمی، عمل کردن است و در ادامه از آنجا که علم پویاست، برای تولید علم 
باید ساختارهای دانشگاه تغییر و کرده و متحول شود. دانشگاه ها باید از رویکرد 
سنتی به رویکرد پویا و از رویکرد آموزش محور به رویکرد پژوهش محور تغییر 

رویه دهند.
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رئیس دانشگاه در گردهمایی مدیران گروه های آموزشی  تـ
بر رقابت و حرکت در مسیر پیشرفت و تحـول تأکیـد کرد

مدیران  و هفتمین گردهمایی  بیست  در  دانشگاه  رییس 
گروه های آموزشی از آنان به عنوان چراغ هدایت و راهنمای 
مدیریت ارشد دانشگاه نام برد و ابراز امیدواری کرد از دانش، 
ابتکار عمل، تجارب و پیشنهادهای اساتید برای ارتقاء جایگاه 

دانشگاه باید بهره مند شد.
دکتر احمدی بر رقابت و رقابت پذیری در تمامی فعالیت های 
دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی تأکید کرد و 
گفت: مسئله بهبود مستمر و میل به ارتقاء و پیشرفت و حرکت در 
جهت ایجاد تحول و اصالح امور، ویژگی های برجسته ای هستند 
که از سوی خداوند متعال در نهاد انسان ها قرار داده شده است. 
در مراحلی از کار و فعالیت با بروز یأس و ناامیدی، اراده و عزم برای 
پیشرفت و تغییر، کاهش و در پاره ای از اوقات این میل تشدید می 
شود. اما آنچه مسلم است بدون عشق و عالقه و تمایل به تحول، 

امیدی برای آینده وجود ندارد.
رییس دانشگاه افزود: رقابت پذیری برای همه ما ایجاد انگیزه می 
کند و باعث فعالیت بیشتر و بهتر می شود. این مسئله باید از شخص 
شروع شود و آحاد اعضای هیأت علمی و کارکنان را دربر گیرد؛ به 
نحوی که همه احساس کنند امروز از روز گذشته بهتر و فردا نیز از 

امروز کارآمد تر خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: این یک آموزه انسانی، دینی و فرهنگی است 
و یک بحث بدیهی به شمار می آید که اگر بتوانیم انگیزه های شخصی 
را برای پیشرفت و بهبود مستمر تقویت کنیم و به آن جهت دهیم، 
تحول و ارتقاء صورت می گیرد. رقابت در راستای گروه های تخصصی 
بین اعضای هیأت علمی، رقابت بین گروه های آموزشی برای ارتقاء 

کیفیت، رقابت بین دانشکده ها برای بهبود روال ها باید ایجاد گردد 
و ثمره آن تحول و ارتقاء همه جانبه خواهد بود. باید در دانشکده ها 
گروه های آموزشی برتر شناخته شده و آنها که دچار ضعف هستند 
مورد ارزیابی قرار گرفته و با رفع کمبودها موجب ارتقاء دانشکده 
شوند. دانشکده ها باید این مهم را به عنوان یک محور فعالیت جدی 

انجام دهند تا بدین نحو بین دانشکده ها رقابت ایجاد شود.
رییس دانشگاه به تالش های صورت گرفته در این خصوص توسط 
دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه اشاره کرد و 
گفت: دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد با ارائه آمار و ارقام 
به دانشکده ها در خصوص کارآمدی، رشد و بهبود بخشی از اموری 
که در آنها دچار ضعف بودند تذکراتی داده است. با رفع مشکالت در 
نهایت دانشگاه ارتقاء می یابد. دانشگاهی که در آن افراد، گروه ها و 
دانشکده هایش با خودآگاهی و انگیزه باال فعالیت می کنند، برای 
حرکت مستمر در مسیر رشد و اعتال در عرصه ملی و فراملی بیمه می 
شود. در این راستا باید از دیدگاه ها و نظرات همه اساتید به منظور 

ایجاد تحول بهره مند شد.
دکتر احمدی در بخشی از این گردهمایی ضمن اشاره به اجرای 
طرح تحول راهبردی دانشگاه خواستار همکاری همه اساتید در اجرای 
این طرح شد و اظهار داشت: کمیسیون اجرایی طرح تحول راهبردی 
دانشگاه به سرپرستی دکتر حاتمی از شهریورماه سالجاری تحول و 
اصالح روال های دانشگاه را برای رسیدن به اهداف نهایی آغاز می کند. 
این تحوالت به هیج عنوان تشریفاتی نبوده و بر اساس خرد جمعی و 
نیازهای روز تصمیم گیری و اجرا می شود. از همه اساتید بخصوص در 

دو سال اول اجرای این طرح تقاضای همکاری و پشتیبانی دارم. 



15

مدیران گروههای آموزشی

 دکتر فرجی دانا: 
ویژگی تحصیالت تکمیلی، مزیت رقابتی بی نظیر دانشگاه تربیت مدرس است

دکتر رضا فرجی دانا مشاور رئیس 
آموزشی  و  علمی  امور  در  جمهور 
های  گروه  مدیران  گردهمایی  در 
استقالل  بحث  طرح  با  آموزشی، 
از  یکی  عنوان  به  را  آن  دانشگاه 
موضوعات بسیار مهم برای دانشگاه 
های برتر کشور قلمداد کرد و گفت: 
موضوع پر اهمیت برای دانشگاه های 
برتر که آنها را در رسیدن به قله های 
رفیع علم یاری می کند بحث استقالل 
دانشگاه هاست. آموزش عالی در یک 
تواند  می  تقاضا  و  عرضه  مکانیزم 
و  مستقل  دانشگاه  باشد.  پاسخگو 
چابک می تواند به تقاضاهای جامعه، 

صنعت و... پاسخ دهد. 
وی افزود: ما در ابتدای راه و در کشمکش 

تبیین این مفهوم در آموزش عالی هستیم. آموزش عالی ما با سابقه 80 
ساله با تمام پیشرفت خود در دوران طفولیت خود به سر می برد. مفهوم 
دانشگاه اتونومیست یا مستقل در دهه های 50 و 60 میالدی و بر اساس 
نیازهای جوامع اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. دانشگاه ها 
برای اینکه بتوانند پاسخگوی جامعه خود باشند طلب استقالل کردند. 

دکتر فرجی دانا ادامه داد: برای اینکه یک دانشگاه چابک باشد و بتواند 
به درستی وظایف خود در زمینه پاسخگویی را انجام دهد و در این راستا 
توانمند باشد باید از اختیاراتی برخوردار بوده و مستقل باشد. تصمیم 
گیری برای برگزاری دوره ها یا شرایط ورود به دانشگاه باید به صورت 
درونی انجام شود. تصمیمات در خصوص آئین نامه های تعلیماتی تا 
ساختار تشکیالتی، اداری و مالی باید در زمره اختیارات هیأت امنا بوده 

و این اختیارت برای داشتن دانشگاهی چابک بیشتر شود. 
وی خاطر نشان کرد: برخی اوقات از این صحبت ها برداشت غلطی 

صورت می گیرد که طلب استقالل در واقع 
دخالت در دولت و اختیارات آن است. اما 
باید بگویم که هیأت امنای دانشگاه ها در 
چارچوب قوانین تصمیم می گیرند و این 
به معنای دخالت و یا تعیین تکلیف کردن 
برای دولت و یا تعارض با دولت نیست. شاید 
مهمترین پاسخی که بتوان در این زمینه 
داد همان تجربه کشورهای دیگر باشد که 
در سیستم های مختلف دولتی توانسته اند 
دانشگاه هایی مستقل و موفق در عرصه 

های جهانی داشته باشند.
از  دیگری  بخش  در  دانا  فرجی  دکتر 
سخنرانی خود از ویژگی تحصیالت تکمیلی 
بودن دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مزیت 
نسبی این دانشگاه که آن را کم نظیر و 
حتی بی نظیر ساخته است یاد کرد و اظهار 
داشت: به نظر من تحصیالت تکمیلی مزیت نسبی ویژه دانشگاه تربیت 
مدرس است که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد و گام های بلندی 

برداشت.
وی افزود: دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس کسانی هستند که 
به سرعت وارد عرصه اشتغال و کارآفرینی می شوند. ایجاد و حفظ ارتباط 
با این فارغ التحصیالن و تشکیل و تقویت بنیادهای دانشگاهی و نظم 
بخشیدن به ارتباط با دانش آموختگان می تواند دانشگاه را در تأمین 

منابع یاری رساند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پایان تأکید کرد: القای باور اثرگذار 
بودن دانشگاه و رفع ابهامات و پاسخ به شبهات در خصوص داشتن آزادی 
عمل دانشگاه، می تواند اولین گام در راه رسیدن به استقالل دانشگاه و 
درونی شدن اختیارات آن باشد که همه می توانند در این زمینه نقش 

آفرین بوده و به این فرهنگ سازی کمک کنند. 
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امضاي تفاهم نامه همکاري میان پارک علم و فناوري دانشگاه  تـ
و شرکت گسترش پایا صنعت سینا

تفاهم نامه همکاري میان پارک علم 
و فناوري دانشگاه و شرکت گسترش 
پایا صنعت سینا )هلدینگ سینا پاد( 

در 10 ماده و 3 تبصره منعقد شد.
تفاهم نامه همکاري میان پارک علم 
و فناوري دانشگاه و شرکت گسترش پایا 
صنعت سینا )هلدینگ سینا پاد( در 10 

ماده و 3 تبصره منعقد شد.
از جمله اهداف این تفاهم نامه مي توان 
به ایجاد بستر الزم براي همکاري پارک و 
مراکز وابسته شامل مراکز رشد، آزمایشگاه 
ها و سایر مراکز مرتبط به دانشگاه با هدف 

گسترش مبادله دستاوردهاي علمي، پژوهشي، آموزشي، اجرایي و عملیاتي 
اشاره کرد.

استفاده مطلوب از توانایي هایي دو طرف تفاهم نامه در جهت اجراي پروژه 
هاي تحقیقاتي کاربردي در رشته فعالیت هاي موجود و آتي شرکت، در اولویت 
قرار دادن عناوین و پروژه هاي تحقیقاتي پیشنهادي و توافق شده طرفین، فراهم 
نمودن امکان بازدیدهاي علمي محققان و متخصصان از مراکز و امکانات طرفین، 
 صدور مجوز همکاري اعضاي هیات علمي و متخصصان براي همکاري در پروژه 
هاي مصوب،  ارائه خدمات علمي،  آزمایشگاهي و تجهیزات تحقیقاتي مورد نیاز 
براي اجراي پروژه هاي مصوب، ارتقاي همکاري هاي طرفین در سطح بین المللي، 
هم افزایي علمي و تحقیقاتي، انجام پروژه هاي تحقیقاتي مورد نیاز با هدف ارتقاي 

کیفي سبد محصوالت شرکت،  و  کمي 
شناسایي و معرفي رشته فعالیت هاي نوین 
با مزیت رقابتي به هلدینگ، برگزاري دوره 
هاي آموزشي و تخصصي کوتاه و بلند مدت،  
سمینار و سخنراني ها در موضوعات مورد 
نیاز طرفین، برگزاري دوره هاي کارورزي 
براي دانشجویان با توافق طرفین، استفاده 
شرکت از فضاي مراکز رشد و پارک جهت 
ارائه دستاوردها، همکاري در رابطه با تشکیل 
شرکت هاي دانش بنیان مشترک و ارتقاي 
کیفي و کمي آن ها، ارائه مشاوره علمي و 
تحقیقاتي مورد نیاز شرکت از سوي پارک و 
ایجاد امکان تعامل سازنده با اساتید و دانشجویان دانشگاه در خصوص همکاري 
هاي في ما بین،  فراهم نمودن امکان استقرار و واگذاري محل مناسب جهت بهره 
برداري از مزایا و امکانات پردیس علم و فناوري پارک براي فعالیت هاي نوین و 
طرح هاي شرکت در چارچوب ضوابط و قوانین از جمله موارد همکاري و خدمات 

متقابل طرفین تفاهم نامه مي باشد.
همچنین بر اساس این تفاهم نامه در صورت انجام طرح ها و پروژه هاي 
مشترک، جهت حفظ حقوق معنوي و مالکیت فکري در گزارش ها و نتایج 

حاصل، نام و آرم شرکت و پارک به عنوان صاحب اثر درج می شود.
 گفتني است مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ انعقاد آن )95/4/13( به 
مدت 5 سال خواهد بود و این مدت بر حسب توافق طرفین قابل تمدید است.

در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

اعضای دانشجویی هیأت منصفه دانشگاه انتخاب شدند
در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
که روز دوشنبه چهاردهم تیر ماه با حضور رییس، 
معاونان و مدیران و مسئوالن فرهنگی دانشگاه 
مسائل  به  آشنا  دانشجویی  اعضای  شد،  برگزار 
فرهنگی و سیاسی هیأت منصفه دانشگاه برگزیده 

شدند.
در راستای دستورالعمل اجرایی آئین نامه تشکل های اسالمی دانشگاهیان و به 
استناد ماده 11 و بند »د« درخواست معرفی اعضای هیأت منصفه دانشگاه در جلسه 

اخیر شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت 
و بنا بر رأی گیری انجام شده مهدیه محمد تقی زاده دانشجوی 
دکتری رشته مطالعات زنان و مهدی انصاری دانشجوی دکتری 
رشته مهندسی مکانیک به عنوان اعضای دانشجویی آشنا به 
مسائل فرهنگی- سیاسی منتخب در هیأت منصفه معرفی شدند.

اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همچنین در این جلسه با برگزاری 
اردوی جهادی دانشجویان با محوریت مسائل آموزشی دراستان کهکیلویه و بویر احمد 

موافقت کردند.

نحوه فعالیت کتابخانه مرکزی دانشگاه در مردادماه اعالم شد
نحوه فعالیت کتابخانه مرکزی دانشگاه از روز شنبه دوم لغایت سی و یکم مردادماه اعالم شد.

بر این اساس ساعت مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی از روز شنبه 2 مرداد تا یک شنبه 31 مردادماه،  
روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 18 می باشد و پنج شنبه ها خدمات حضوری ارائه نمی شود.

سالن مطالعه خانم ها و آقایان در طبقه همکف طبق معمول برای افراد مجاز به صورت شبانه روزی قابل 
استفاده است.کاربران می توانند برای استفاده از پایگاه های اطالعاتی علمی و نشریات الکترونیکی از خارج 

دانشگاه به آدرس : offcamp.modares.ac.ir  مراجعه نمایند.
همچنین جستجو و مشاهده فهرست منابع موجود در کتابخانه مرکزی و تمدید و رزرو کتاب و منابع دیداری-شنیداری و دریافت چکیده پایان 

نامه/رساله ها از طربق آدرس http://lib.modares.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal  امکان پذیر می باشد.
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                             رتبه دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس دومین دانشگاه برتر کشور 
در حوزه علوم زندگی و زمین

اهداي 13 هزار جلد کتاب از سوي دانشگاه تربیت مدرس
 به دانشگاه پیام نور سراوان

الیدن  بندی  رتبه  اساس  بر 
تربیت  دانشگاه   2016 سال 
برتر  دانشگاه  دومین  مدرس 
کشور در حوزه علوم زندگی و 

زمین معرفی شد.
سال  الیدن  بندی  رتبه  در 
2016، هفتصد و 29 دانشگاه برتر 
بین المللی در حوزه علوم زندگی و 
ارزیابی  مورد  شاخص   6 در  زمین 
میان  این  در  که  گرفتند  قرار 

دانشگاه  میان 11  در  و  جهان  رتبه 306  مدرس  تربیت  دانشگاه 
ایرانی برتر حاضر در این رتبه بندی، پس از دانشگاه تهران در جایگاه 

دوم قرار گرفت.
تامسون  استنادی  پایگاه  از  تماما  الیدن  بندی  رتبه  داده های 
فقط  اما  می شود،  استخراج  )آی.اس.آی(  ساینس  آو  وب  رویترز 
قرار گرفته که شامل  استفاده  مورد  پایگاه  این  در  مجالت هسته 
علم  تولید  آی.اس.آی می شود. کمیت  برتر  از مجالت  75 درصد 
بر اساس 1 درصد، 10 درصد و 50 درصد برتر با توجه به تعداد 

با هدف تقویت علم و دانش و ترویج مطالعه و تحقیق برای دانشجویان 
و پژوهشگران مناطق کم برخوردار کشور تعداد 13 هزار جلد کتاب از 

کتابخانه مرکزي دانشگاه به دانشگاه پیام نور سراوان اهدا شد.
در پي مکاتبات دانشگاه پیام نور سروان با هیات رییسه و معاونت پژوهشي 
دانشگاه، مبني بر کمبود کتاب در این دانشگاه و درخواست اهداي کتاب از 
دانشگاه تربیت مدرس به دانشگاه فوق، هیات رییسه دانشگاه مجوز اهداي 

استنادهای دریافتی مدارک یا همان 
می شوند.  انتخاب  آن ها   اثرگذاری 
بدین ترتیب مقاالت بر حسب تعداد 
و  سازی  مرتب  دریافتی  استنادهای 

سپس انتخاب می شوند.
سال  الیدن  رتبه بندی  در 
زمین  و  زندگی  علوم  حوزه   2016
مدرس،  تهران،تربیت  دانشگاه های 
صنعتی  مشهد،  فردوسی  شیراز، 
 500 دسته  در  تبریز  و  اصفهان 
دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. این دانشگاه ها به ترتیب رتبه های 

84، 306، 325، 390، 432 و 495 را کسب کردند.
را  گفتنی است، حوزه علوم زندگی و زمین 39 رشته مختلف 
شامل می شود که عمدتا شامل؛ علوم کشاورزی، گیاهی، محیط، 
رفتار، زیست شناسی، بوم شناسی، مهندسی محیط، علوم و فناوری 
تغذیه، شیالت، جنگلداری، زمین شناسی، باغبانی، میکروبیولوژی، 
جانورشناسی،  شناسی،  اقیانوس  شناسی،  قارچ  شناسی،  کانی 

دامپزشکی و منابع آب می شود.

کتاب را صادر نمود و پس از بررسي هاي صورت گرفته از سوي کارشناسان 
کتابخانه مرکزي،  کتبی که در این کتابخانه کمتر مورد استفاده و بهره برداري 
دانشجویان قرار داشت و یا چندین نسخه از آن در کتابخانه موجود بود به 

کتابخانه دانشگاه پیام نور سراوان بدین منظور در نظر گرفته شد.
گفتني است کتاب هاي اهدایي در حدود 13 هزار جلد و در تمامي رشته 

ها و موضوعات علمي و دانشگاهي بود.
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پژوهشی بین المللی از نمونه های استخوانی تـ
 به هـمت پـــژوهشـــگر دانشــگاه

پژوهش های مشترک موزه ملی ایران، موزه تاریخ طبیعی 
پاریس و دانشگاه ماینس آلمان بر روی »دی.ان.ای« باستانی و 
ایزوتوپ نمونه های استخوان انسان از تپه »عبدالحسین« و غار 
»وزمه« اطالعات جدیدی درباره ی تبار، مشخصات ظاهری و 

نوع تغذیه کشاورزان اولیه غرب زاگرس به دست داد.
این مطالعه و تحقیق به همت پژوهشگران ایراني؛ حسین داودی 
از دانشگاه تربیت مدرس، فرناز بروشکی از دانشگاه ماینز آلمان، مرجان 
مشکور از موزه تاریخ طبیعی پاریس، فریدون بیگلری از موزه ملی ایران 

و کامیار عبدی از دانشگاه کالیفرنیا انجام شده است.
فریدون بیگلری، مسئول بخش پارینه سنگی موزه ملی ایران، در 
این پژوهش مشترک، پژوهشگران تاکنون موفق به استخراج توالی ژنوم 
کامل از پنج نمونه استخوان مربوط به دوره های نوسنگی )با قدمت بین 
9 تا 10 هزار سال( و عصر آهن )800 پیش از میالد( شده اند که همگی 

آنها به روش کربن 14 تاریخ گذاری شده اند. 
وي توضیح داد: یکی از نمونه های مطالعه شده، قطعه ای از استخوان 
کف پای انسان است که در سال 1380 در غار وزمه در نزدیکی کرمانشاه 
یافت شده است. بررسی »دی.ان.ای« این مرد که در حدود 9 هزار سال 
پیش در منطقه اسالم آباد غرب زندگی می کرد، نشان داده است که وی 
پوستی نسبتا تیره، موهایی سیاه و چشمانی قهوه ای داشته است. آزمایش 
ایزوتوپ موجود در این نمونه نشان داده که رژیم غذایی وی متکی بر غالت 

بوده و گوشت بخش کمی از خوراک روزانه اش را تشکیل می داده است.
این باستان شناس با بیان این که عالوه بر این نمونه، توالی ژنوم 

تپه  نوسنگی  از مکان دوره  استخوان  ایزوتوپ سه قطعه  آزمایش  و 
»عبدالحسین« نیز بررسی شده، افزود: این تپه توسط باستان شناس 
کنار  در  و  شده  کاوش  دهه 1350  در  پوالر«  »جودیت  انگلیسی، 

یافته های مختلف، آثار هفت تدفین دوره نوسنگی در آن یافت شد.
وي ادامه داد: این افراد از نظر ژنتیک به انسان غار »وزمه« بسیار 
نزدیک هستند. عالوه بر این آزمایش ایزوتوپ نشان می دهد که رژیم 

غذایی آنها سرشار از غالت بوده که شاخصه کشاورزان است.
به گفته  وی، ژنوم انسان های دوره نوسنگی زاگرس با جوامع امروزی 
ایران به خصوص مردمان زرتشتی، بلوچ ، براهویی و کالش در ایران، 

افغانستان و پاکستان نزدیکی دارند.
بیگلری تاکید کرد: این شباهت ها احتماال نشان از پراکنش زبان های 
»هندواروپایی« یا »دراویدی« از زاگرس به جنوب آسیا همراه با گسترش 

اولیه کشاورزی است.
وی همچنین از به دست آمدن نتایج این مطالعات توسط تیمی 
از پژوهشگران شامل 32 متخصص ژنتیک، باستان شناس و باستان 
جانورشناس از کشورهای ایران، آلمان، فرانسه، انگلستان، سویس، ایرلند 
و سوئد خبرداد و افزود: گزارش این کار نیز پنج شنبه 24 تیرماه 1395 
در ژورنال معتبر علوم )Science( منتشر شد. انتشار این نتایج جدید 
بازتاب فراوانی در خبرگزاری های جهان داشت و نشان می دهد که 
برخالف تصورات قبلی مبنی بر تک منشا بودن آغاز کشاورزی در هالل 
حاصل خیزی، این رویداد مهم تاریخ بشری در چندین نقطه و تقریبا به 

طور همزمان آغاز شده است.
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دوازدهمین سمینار ساالنه الکتروشیمي ایران برگزار مي شود

دکتر فرجی:

 برگزاری مدرسه تابستانی اقتصاد سیاسی، 
مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار در دانشگاه تربیت مدرس

مدرسه تابستانی با عنوان اقتصاد 
و  طبیعی  منابع  مدیریت  سیاسی، 
توسعه پایدار و با همکاری دانشگاه 
فیلیپس ماربورگ آلمان، پژوهشکده 
و  مدیریت  دانشکده  و  اقتصاد 
هفدهم  تا  سوم  از  دانشگاه  اقتصاد 
دانشگاه  در  سالجاری  شهریورماه 

تربیت مدرس برگزار می شود.
سیاسی  اقتصاد  تابستانی  مدرسه 
پایدار،  توسعه  و  طبیعی  منابع  مدیریت 
از  اساتیدی  حضور  با  سالجاری  شهریورماه 

برگزار  مدرس  تربیت  دانشگاه  میزبانی  به  آلمان  و  ایران  دانشگاههای 
می شود. از این رو دکتر سجاد فرجی دیزجی عضو هیأت علمی گروه 
توسعه و برنامه ریزی دانشکده مدیریت و اقتصاد و از همکاران اصلی 
این پروژه، در خصوص اهمیت تعامالت بین المللی و گسترش همکاری 
های علمی با دانشگاه های آلمان به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: 
گسترش همکاری های دانشگاهی با دانشگاه های کشور آلمان زمینه 
انتقال مؤثرتر تجربیات آنان در خصوص انرژی های تجدید پذیر را به 
دانشگاهها و سازمان های کشورمان فراهم می کند. از سویی با دانستن 
این مهم که عمر ذخایر نفتی و منابع فسیلی کشور بسیار محدود است، 
بنابراین نیازمند آن هستیم که با انجام سرمایه گذاری ها و مطالعات 
دانشگاهی مؤثر در خصوص نحوه استفاده بهینه از سوخت های فسیلی 
تجدید ناپذیر کشور و نیز برنامه ریزی برای جایگزین نمودن این انرژی 
ها با انرژی های تجدید پذیر از بروز مشکالت جدی در خصوص کمبود 

انرژی در کشور و در سال های آینده اجتناب کنیم.

دنیای  در  دانشگاهها  پیشرفت  رمز  وی 
تعامالت  و  تبادالت  سطح  افزایش  را  امروز 
علمی دانست و تأکید کرد:  باالبردن سطح 
رمز  الملل  بین  عرصه  در  علمی  تبادالت 
کانونی  افزایی  هم  دانشگاههاست.  پیشرفت 
برای توسعه علمی به وجود می آورد. در این 
با حضور  که  زمستانی  مدرسه  برپایی  راستا 
اساتید و دانشجویان ایرانی در آلمان برگزار می 
شود، سبب خواهد شد عالوه بر تبادل علمی، 
با فضای اجرایی کشور توسعه یافته آلمان آشنا 
شویم و از تجارب آنان در زمینه کارگروهی 
و سازمان یافته دانشگاهی، نظم و دیسیپلین موجود، نحوه تعامل اساتید 
و دانشجویان، نحوه برگزاری سمینارها و کنفرانس ها مطلع شده و نکات 

بسیاری بیاموزیم. 
گفتنی است مدرسه تابستانی اقتصاد سیاسی مدیریت منابع طبیعی 
و توسعه پایدار با همکاری دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، پژوهشکده 
با هدف برگزاری دوره  اقتصاد دانشگاه،  اقتصاد و دانشکده مدیریت و 
دانشگاه  دانشجویان  و  اساتید  بین  پژوهشی مشترک  و  آموزشی  های 
های فیلیپس ماربورگ آلمان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران 
تربیت  دانشگاه  در  شهریورماه  هفدهم  تا  سوم  از  فردوسی  دانشگاه  و 

مدرس برگزار می شود. 
دکتر سجاد فرجی دیزجی از گروه توسعه و برنامه ریزی دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمد رضا فرزانگان از 
مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان از همکاران 

اصلی این پروژه می باشند.

دوازدهمین سمینار ساالنه الکتروشیمي ایران از سوي انجمن الکتروشیمي ایران ، 
28و 29مهر ماه 1395 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي شود.

گردهمایي بزرگ اساتید، پژوهشگران، صنعتگران، دانشجویان تحصیالت تکمیلي و سایر عالقه 
مندان در زمینه هاي مختلف الکترو شیمي در سطح کشور، ایجاد هم افزایي فعالیت هاي پژوهشي 
کشور در راستاي بومي سازي و ارتقاي الکترو شیمي در کشور، ترویج تحقیقات بنیادي، کاربردي و 
توسعه اي در زمینه هاي مختلف الکترو شیمي، بهره گیري از دانش فني، تبادل اطالعات و تجارب 
بین متخصصین، پژوهشگران و صنعتگران عرصه الکترو شیمي، گسترش ارتباط مراکز دانشگاهي و 

پژوهشي با صنایع مرتبط  و... از جمله  اهداف سمینار مي باشد.
از محورهای سمینار مي توان به نانو الکترو شیمی، الکتروشیمی محاسباتی، سنتز الکترو 
شیمیایی، بیوالکتروشیمی، خوردگی وتولید و ذخیره انرژی )پیل سوختی، باتری، ابرخازن و 

هیدروژن( اشاره کرد.
اساتید دانشگاه ها، محققین و پژوهشگران، دانشجویان دکتري و کارشناسي ارشد رشته هاي 
شیمي، مهندسي شیمي، مواد، صنعتگران و سایر عالقه مندان به زمینه هاي مختلف الکتروشیمي 
مي توانند براي شرکت در این سمینار علمي ، ارسال مقاالت و ثبت نام خود را از 25 خرداد ماه 
لغایت 15 شهریور ماه 1395 در زمینه هاي مختلف محور هاي سمینار از طریق مراجعه به وبگاه 

دبیر خانه سمینار به آدرس 12thecsi.iranecs.ir//:http  انجام دهند. 

                             اخبار دانشگاه
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نشست اعضاي هیات علمي دانشگاه در خصوص تـ
 همـکاري علمي و پـژوهشي با اتحـادیه اروپا

نشست اعضای هیات علمی

نشستي با حضور جمعي از اعضاي هیات علمي دانشگاه با هدف 
تبادل نظر و مشارکت فعال در طرح HORIZON 2020  )همکاري 
علمي و پژوهشي با اتحادیه اروپا(، بیست و نهم تیرماه در محل شوراي 

دانشکده فني و مهندسي برگزار شد.
در ابتداي این نشست دکتر فتح الهي معاون پژوهشي دانشگاه در سخناني 
به ارائه توضیحاتي در خصوص برنامه HORIZON 2020  پرداخت و گفت:  
این برنامه بزرگترین برنامه تحقیقات و نوآوري در اتحادیه اروپاست و هدف آن 
از آزمایشگاه تا بازار را شامل مي شود تا بتواند اقتصاد و اشتغال پایدار را براي 

اتحادیه اروپا رقم بزند.
وي افزود: این برنامه مي تواند گام مثبتي در راستاي بین المللي شدن 
دانشگاه باشد و اعضاي هیات علمي مي توانند از این فرصت به نحو مطلوب 

استفاده نمایند.
در ادامه دکتر سامان حسینخاني که جهت انجام امور تحقیقاتي عازم اروپا 
شده بود به صورت ارتباط تصویري اینترنتي از اروپا با جلسه ارتباط برقرار کرد.

وي اظهار داشت: نشست نمایندگان کمیسیون علمي اتحادیه اروپا در 
ایران بیست و هفتم بهمن ماه سال 94 در سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ایران برگزار شد و در این نشست که مسئول کمیسیون اتحادیه اروپا و 
نمایندگاني از اکثر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي حضور داشتند، قابلیت 
هاي پژوهشي اتحادیه اروپا جهت همکاري هاي بین المللي با کشورهاي خارج 

از اتحادیه از سوي نمایندگان اتحادیه اروپا معرفي شد.
وي افزود: بر اساس تصمیم این تصمیم در سال 2013 به منظور توسعه 
همکاري هاي بین المللي اتحادیه اروپا و کشورهاي خارج از آن چندین برنامه 
علمي و تحقیقاتي به تصویب رسیده است که یکي از مهمترین این برنامه ها، 

برنامه HORIZON 2020  مي باشد.
وي تصریح کرد : این یک برنامه طي سال هاي 2014 تا 2020 مي باشد 
که میزان اعتبار آن 80 میلیارد یورو است. بر اساس این برنامه اتحادیه اروپا از 
پروژه هاي بین المللي بین کشورهاي اتحادیه اروپا و کشورهاي خارج از اتحادیه 
حمایت مي کند. شرط یک برنامه، داشتن یک همکار خارج از این اتحادیه است 

و حضور تعداد بیشتر همکاران، شانس موفقیت پروژه را افزایش مي دهد.
دکتر حسینخاني شناسایي همکاران داخل و خارج از اتحادیه اروپا، تشکیل 
یک کنسرسیوم بین المللي از دانشگاههاي مشارکت کننده،  ثبت کنسرسیوم 
در سایت کمیسیون اروپا، تایید کنسرسیوم و دانشگاهها و مراکز شرکت کننده 
از سوي کمیسیون اروپا، پیشنهاد پروپوزال تحقیقاتي پروژه پیشنهادي، داوري 
و در صورت موفقیت انعقاد قرارداد و شروع پروژه را از مراحل اجراي این برنامه 

عنوان کرد.

عضو هیات علمي دانشگاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر خوشبختانه 
دانشگاه تربیت مدرس  شرایط شرکت در کنسرسیوم ها را دارد و شرایط آن 
پس از مکاتبات متعدد و رایزني هاي انجام شده به تائید اتحادیه اروپا رسیده و 
در سایت اتحادیه نیز ثبت شده است. اعضاي هیات علمي مي توانند از امتیاز 

ثبت دانشگاه در این سایت بهره مند شوند.
وي تاکید کرد: برنامه  HORIZON 2020  داراي بخش هاي مختلفي است 
و نانو تکنولوژي، بیوتکنولوژي، سالمت و امنیت غذایي، کشاورزي و توسعه پایدار، 
انرژي هاي پاک و نوظهور، حمل و نقل و ایمني ترافیک،  تغییرات آب و هوایي 
و ... از جمله حوزه هایي است که در این برنامه بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد.

وي خاطر نشان کرد: تشکیل یک تیم بین المللي در آغاز فرایند پروژه 
بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه این برنامه یک پروژه بین المللي 
است، مي تواند دستاوردهاي خوبي را براي دانشگاه داشته باشد و باید در این 
راستا دانشجویان مستعد برای مشارکت در این پروژه شناسایي شوند و دانشگاه 

در جهت گام نهادن در عرصه بین المللي در این پروژه مشارکت جدي نماید.
وي تصریح کرد: سایت اتحادیه اروپا به نشاني:

 http://ec.europa.eu/ research مي باشد که اعضاي هیات علمي مي 
توانند با مراجعه به این سایت از جزییات این برنامه مطلع شوند.

در ادامه دکتر علي جعفر موسیوند عضو هیات علمي دانشکده علوم انساني 
در خصوص دالیل ایجاد برنامه HORIZON 2020 ، نحوه بودجه بندي و 

اولویت هاي این برنامه مطالبي را عنوان کرد.
 وي اظهار داشت: اتحادیه اروپا با اجراي این برنامه درصدد است تا بتواند 
کماکان جذابیت خود را براي همه محققان جهان حفظ نمایدو از رقیبان خود 

همچون کشور چین و برخي کشورهاي آسیایي سبقت گیرد.
وي تصریح کرد: در این برنامه سعي شده تا به  بحث »چالش ها اجتماعي« 
توجه ویژه اي شود و پروژه هاي مختلف در بحث گرد و غبار، کمبود منابع آب و 
... در صورتي که به مقوله چالش هاي اجتماعي مرتبط شود مورد توجه بیشتري 

براي تایید قرار مي گیرد.
وي در ادامه در خصوص برنامه ماري کوري توضیحاتي ارائه کرد و تصریح 
نمود: برنامه ماري کوري بخشي از برنامه HORIZON 2020  مي باشد که 
مربوط به اقامت کوتاه مدت محققان و جابجایي آنان میان دانشگاههاي مختلف 
است. در این برنامه هزینه سفر، اقامت و حقوق محققان از سوي اتحادیه اروپا 
پرداخت مي شود و این برنامه وابسته به فرد است و هر محقق به صورت مستقل 

مي تواند از سایت اتحادیه اروپا براي این برنامه اقدام نماید. 
در ادامه اعضاي هیات علمي حاضر در جلسه به بیان نظرات و دیدگاه ها و 

سواالت خود در خصوص برنامه HORIZON 2020  پرداختند.
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حاج محمدعلی اشراق جهرمی پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر 
عبداهلل و عنایت اهلل اشراق جهرمی در سن 84 سالگی دارفانی را 

وداع گفت و به دیدار فرزندان شهیدش شتافت.
در پی درگذشت حاج محمدعلی اشراق جهرمی پدر دو شهید گرانقدر 
هشت سال دفاع مقدس، حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور در 
پیامی ضمن تسلیت برای آن مرحوم همجواری با فرزندان شهیدش را از 

خداوند مسالت کرد.
متن پیام حسن روحانی به مناسبت درگذشت حاج محمد علی اشراق 

جهرمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حاج محمد علی اشراق جهرمی پدر بزرگوار شهیدان 
گرانقدر عبداهلل و عنایت اهلل اشراق جهرمی موجب تآلم و تأثر خاطر شد.

این پدر مومن و فداکار با پرورش و تقدیم دو شهید واالمقام به انقالب 
اسالمی، نامی بلند در صفحات تاریخ به یادگار گذاشت و با مشارکت الگو 
آفرین و حضوری فعال در امور خیریه و عام المنفعه، ره توشه ای سرشار از 

الطاف الهی یافت و نامی ماندگار از معرفت و ایثار به یادگار نهاد.
اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گویم 
و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و همجواری 

با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

گفتنی است ، پاسدار شهید عنایت اهلل اشراق در سن 26 سالگی و در 
عملیات والفجر 2 و در منطقه حاج عمران و پاسدار شهید عبداهلل اشراق 
در سن 18 سالگی و در عملیات شلمچه به فیض شهادت نائل شدند. پیکر 
حاج محمد علی اشراق امروز سه شنبه بیست و نهم تیرماه در جهرم تشییع 

و در آرامستان فردوس به خاک سپرده می شود.
روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت به سرکارخانم هایده اشراق 
همکار دانشکده هنر و معماری و سرکار خانم بتول اشراق همکار بازنشسته 
دانشگاه، از پروردگار متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای 

بازماندگان صبر جزیل مسئلت دارد.

رهبر انقالب اسالمی در حکمی سردار سرلشکر پاسدار دکتر 
محمدحسین باقری؛ عضو شورای قطب علمی جغرافیای سیاسی 

دانشگاه را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند. 
متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری

با توجه به انتقال سردار سرلشکر بسیجی دکتر سّید حسن فیروزآبادی 
به جایگاه مشاورت عالی فرماندهی کّل نیروهای مسلح، و نظر به خدمات 
شایسته و تجارب ارزنده جناب عالی در دوران دفاع مقدس و پس از آن 
به ویژه در مسئولیت های ستاد کل و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، شما را به 

ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می کنم.
با تمسک و امید به عنایات الهی، ارتقاء توانمندی ها و آمادگی های 
دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به موقع و 
مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوّجه به نظام جمهوری اسالمی ایران 

با عمل انقالبی مورد انتظار است.
از تالشهای مخلصانه و مدبّرانه سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروزآبادی 

از ابتدا تا کنون در این مسئولیت مهم قدردانی و تشکر می کنم.
دوام توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم.

سّید علی خامنه ای
8/ تیر ماه/ 95

عضو  افشردی  باقری  حسین  محمد  دکتر  سرلشکر  است  گفتنی 
حسن  شهید  برادر  و  دانشگاه  سیاسی  جغرافیای  علمی  قطب  شورای 
باقری )غالمحسین افشردی( است. سرلشگر باقری در سال 88 به درجه 
سرلشکری نائل آمد و در سوابق خود معاونت اطالعات و عملیات ستاد کل 
نیروهای مسلح را نیز بر عهده داشته است. وی پیش از این انتصاب، ریاست 

اداره ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح را عهده دار بود.
سرلشگر فیروزآبادی رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح نیز  با 

حکم فرمانده کل قوا به عنوان مشاور عالی ایشان منصوب شد.

پدر شهیدان اشراق جهرمی 
به دیار باقی شتافت

انتصاب سرلشگر باقری به 
ریاست ستاد کل نیروهای مسلح
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با حکم رئیس دانشگاه، دکتر امیر حسین مزینی در سمت معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد ابقاء 
شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:« بنا به پیشنهاد رییس پژوهشکده اقتصاد 
و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان معاون پژوهشی پژوهشکده مذکور ابقاء می شوید. 

امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی پژوهشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی 
و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکار های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی پژوهشکده 
بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر 

رئیس پژوهشکده، موفق و مؤید باشید.«
گفتنی است دکتر امیر حسین مزینی دارای مدرک دکتری علوم اقتصاد- اقتصاد بین الملل از دانشگاه تربیت 

مدرس می باشد. وی از سال 85 تاکنون در سمت معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد مشغول فعالیت است.

معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد ابقاء شد

با حکم رییس دانشگاه، دکتر اکبر علی بیگلو به سمت سرپرست معاونت علمی )آموزشی،پژوهشی( 
دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

دانشکده  پیشنهاد رییس  به  بنا  آمده است:«  احمدی رسیده،  تقی  امضای دکتر محمد  به  این حکم که  در 
به سمت سرپرست معاونت علمی )آموزشی،پژوهشی(  تعهد و شایستگی جنابعالی،  به  مهندسی مکانیک و نظر 

دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و 
مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های آموزشی و پژوهشی و کاربردی و 
ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه 

و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید.«
گفتنی است دکتر اکبر علی بیگلو دانشیار گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک می باشد.

انتصاب سرپرست معاونت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر آرزو جعفری با حکم رئیس دانشگاه به عنوان مدیر گروه مهندسی نفت )مخازن هیدروکربوری( 
دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد.

دانشکده  پیشنهاد رییس  به  بنا  آمده است:«  احمدی رسیده،  تقی  امضای دکتر محمد  به  این حکم که  در 
مهندسی شیمی و نظر به تعهد و شایستگی سرکار، به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی نفت )مخازن 

هیدروکربوری( دانشکده مذکور منصوب می شوید. 
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی 

دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.«
همچنین رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دکتر علی حق طلب، به خاطر تالش و خدمات صادقانه ایشان 
در زمان تصدی مدیریت گروه مهندسی نفت )مخازن هیدروکربوری( دانشکده مهندسی شیمی تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است دکتر آرزو جعفری مدارک خود در کارشناسی مهندسی شیمی را از دانشگاه صنعتی اصفهان، 
از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مهندسی  ترمودینامیک و سینتیک را  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – 
شیمی- انتقال حرارت و دینامیک سیاالت را از دانشگاه صنعتی الپنرانتا کشور فنالند اخذ کرد. وی تاکنون حدود 40 
مقاله در نشریات علمی پژوهشی چاپ و یا در کنفرانس های علمی معتبر ارائه داده است. دکتر جعفری هم اکنون با 

رتبه علمی استادیار مشغول فعالیت می باشد.

انتصاب مدیر جدید گروه مهندسی نفت دانشگاه
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از سوی وزیر علوم، دکتر محسن محمدزاده برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه 
شهید بهشتی منصوب شد. 

با حکم دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محسن محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع 
انسانی دانشگاه و عضو هیأت علمی گروه آمار کاربردی دانشکده علوم ریاضی به عضویت هیأت ممیزه دانشگاه شهید 

بهشتی منصوب شد. 
در بخشی از این حکم آمده است: » در اجرای بند 5 ماده 5 مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف 
هیأت ممیزه مؤسسه و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه 

دانشگاه شهید بهشتی منصوب می شوید«. 

از سوی وزیر علوم، دکتر مجتبی انصاری به عضویت هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی منصوب شد. 
با حکم دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مجتبی انصاری عضو هیأت علمی دانشکده 

هنر و معماری برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی منصوب شد. 
در بخشی از این حکم آمده است: » در اجرای بند 3 ماده 5 مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف 
هیأت ممیزه مؤسسه و نظر به مراتب دانش و تجراب ارزنده جنابعالی برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه 

جهاد دانشگاهی منصوب می شوید«. 
گفتنی است دکتر مجتبی انصاری دانشیار دانشکده هنر و معماری دارای مدرک دکترای معماری از دانشگاه 
تهران می باشد. دکتر انصاری بیش از 90 مقاله در نشریات معتبر علمی و پژوهشی به چاپ رسانده است و هم اکنون 

مدیریت گروه معماری را برعهده دارد.

انتصاب دکتر محمدزاده در هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه  در هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد علی سحری به عنوان نماینده دکتر فرهادی 
در هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی رهپویان )ویژه خواهران( منصوب شد.

در این حکم که به امضاء دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، آمده است: » به استناد 
بند 2 ماده 8 و در اجرای ماده 9 اساسنامه مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی رهپویان )ویژه خواهران( 

به موجب این حکم به عنوان نماینده اینجانب در هیأت امنای مؤسسه مذکور به مدت 4 سال منصوب می شوید.
نظارت بر نحوه اجرای موارد مندرج در ماده 12 اساسنامه مؤسسه فوق الذکر ضمن هماهنگی با مرکز هیأت های 
امناء و هیأت های ممیزه و انطباق مصوبات هیأت امنا با قوانین و مقررات مربوطه در زمره وظایف قانونی نماینده 
منتخب خواهد بود. اقتضا دارد مستمرا نسبت به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه هیأت های امناء و هیأت های ممیزه 

وزارت متبوع اقدام فرمایید.«
گفتنی است دکتر محمد علی سحری استاد دانشکده کشاورزی و دارای مدرک دکتری تکنولوژی علوم و صنایع 

غذایی می باشد. تاکنون بیش از یکصد مقاله به قلم وی در نشریات معتبر علمی – پژوهشی به چاپ رسیده است.

انتصاب دکتر سحری به عنوان نماینده وزیر علوم 
در هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی رهپویان
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با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضاحافظ نیا به عنوان 
عضو کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر 

منصوب شد.
با حکم دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا حافظ نیا 
عضو هیأت علمی دانشگاه  به مدت 2 سال به عنوان عضو کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن شورای توسعه 

پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: » نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی، به استناد ماده 6 آئین 
نامه شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، بنا به پیشنهاد دبیر شورا،  به موجب این حکم به مدت 
دو سال به عنوان عضو کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و 

هنر منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند متعال و همکاری اعضای محترم کمیته در جهت اعتالی جایگاه پژوهش و فناوری 

در حوزه علوم انسانی و هنر و تحقق اهداف شورا موفق باشید.«
گفتنی است دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد و مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی می باشد. وی 
ریاست کمیته جغرافیا دفتر برنامه ریزی آموزش عالی را در کارنامه اجرایی خود دارد. دکتر حافظ نیا هم اکنون عضو 

شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سرزمین نیز می باشد.

انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه در 
شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر

به  اقبال  کریمیان  مصطفی  دکتر  علوم،  وزارت  فناوری  امور  ریزی  برنامه  دفتر  کل  مدیر  از سوی 
عضویت کارگروه حوزه سیاستگذاری در توسعه فناوری منصوب شد.

با حکم دکتر خسرو پیری مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، دکتر مصطفی کریمیان اقبال به عضویت کارگروه حوزه سیاستگذاری در توسعه فناوری برای مدت یک 

سال منصوب شد.
گفتنی است دکتر مصطفی کریمیان اقبال دانشیار دانشکده کشاورزی دارای مدرک دکترای خاک شناسی از 
دانشگاه کالیفرنیا می باشد. وی مدیریت کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم را در سوابق 

اجرایی خود دارد.

دکتر کریمیان اقبال به عضویت کارگروه حوزه 
سیاستگذاری در توسعه فناوری منصوب شد

رییس  سوی  از  احکامی  طی 
بیوتکنولوژی  گروه  مدیر  دانشگاه، 
بیوتکنولوژی  گروه  مدیر  و  پزشکی 
گروه  مدیر  و  منصوب  کشاورزی 
دانشکده  طیور  مدیریت  و  پرورش 

کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر فاطمه رهبری زاده با رتبه علمی دانشیار 
به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی و دکتر 
نوراله احمدی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی 
کشاورزی دانشکده کشاورزی منصوب و دکتر فرید شریعتمداری با رتبه 
دانشکده  طیور  مدیریت  و  پرورش  گروه  مدیر  عنوان  به  استاد  علمی 

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی 

کشاورزی ابقاء شدند.
به  که  احکام  این  از  بخشی  در 
احمدی  تقی  محمد  دکتر  امضای 
رسیده، آمده است:« امید است با توکل 
به خداوند سبحان و استفاده از توان و 
تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه 
و  دانشکده  گروه،  ارتقای  جهت  در  امور  تدبیر  با  دانشگاه،  راهبردی 

دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.«
همچنین رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر مهدی فروزنده 
مقدم به خاطر تالش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت 

گروه بیوتکنولوژی پزشکی تقدیر و تشکر کرد.
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من توصیه می کنم به جوان های عزیزمان و 
جوان های دانشجو که به مسائل تقوای شخصی، 
شخصی  پاکدامنی  شخصی،  پرهیزکاری 
اهمیت بدهید، بپردازید؛ حتمًا تالوت قرآن 
را روزانه فراموش نکنید -ولو یک صفحه، ولو 
نیم صفحه- قرآن را هر روز بخوانید، با قرآن 
ارتباط تان را برقرار کنید. این دعاها مضامین 
ارتباط  رشته ی  دعاها  این  دارد،  فوق العاده ای 
شما را با خدای متعال مستحکم می کند، این 

اصل قضیه است.  
)دیدار بادانشجویان 12 تیر 95(

..... ارتباط مستحکم با خدا ؛ .....

بدترین دروغ ها گمان بد به مردم بردن است.
پیامبراعظم )ص(

مرضیه رحیم- مینا طاهری
رضا فردوسیان - صفر عربگری


