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مراسم بزرگداشت روز دانشجو در کرج برگزار شد. در این مراسم، که 
با حضور دانشجویان و جمعی از مدیران دانشگاهی برگزار شد،  آقای 
دکتر احمد زنگانه، معاون دانشجویی دانشگاه، گفت: شعار ما برای 
روز 16 آذر »روز دانشجو، نماد مبارزه با استعمار و استبداد« است. این 
روز به یاد سه دانشجوی دانشکدۀ فنی »روز دانشجو« نامیده شد. 
این دانشجویان هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون، 
معاون رئیس جمهور وقت ایاالت متحدۀ امریکا، از ایران و همچنین 
اعتراض به از سرگیری روابط ایران )دولت برآمده از کودتای 1332( 
همین  به  رسیدند.  شهادت  به  امنیتی،  نیروهای  توسط  بریتانیا،  با 
منظور، دانشگاه خوارزمی اقدام به برگزاری برنامه های مختلفی کرده 
تا دانشجو در راستای منویات مقام معظم رهبری بتواند به عنوان 
یک عنصر مطالبه گر، فعال و منطبق با عقالنیت به وظیفۀ تاریخی 

خود عمل کند.
زنگانه ادامه داد: دانشگاه خوارزمی در نظر دارد، در هر برنامه ای که 

در محیط دانشگاه برای دانشجویان و نسل جدید اجرا می کند، به 
بیاموزد که چگونه دانشجویان گذشته برضد استعمار و نظام  آنان 
استبدادی آن زمان قیام کردند؛ دانشجو باید جامعۀ خودش را بشناسد 

و با علم و آگاهی و بصیرت به رسالت خود عمل کند.
برای   دانشگاه  افزود:  خوارزمی  دانشگاه  دانشجویی  معاون   
بصیرت افزایی دانشجویان میزبان برنامه های سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی مختلفی است، ازجمله برگزاری سخنرانی های سیاسی، و 
پرسش و پاسخ، به مناسبت روز دانشجو. همچنین، برای دانشجویان 
خوابگاهی در پردیس های کرج و تهران، جشنوارۀ ورزشی، فرهنگی 
فعال  دانشجویان  از  تقدیر  آیین  اجرای  می شود.  برگزار  علمی  و 
عرصه های علمی، ورزشی، صنفی، سیاسی و فرهنگی، در هر دو 
پردیس دانشگاهی، از دیگر برنامه های معاونت دانشجویی دانشگاه 
خوارزمی است. در این ایام، همچنین، استادان، اعضای هیئت رئیسۀ 
بازدید  دانشجویی  خوابگاه های  از  دانشکده ها  مدیران  و  دانشگاه، 

خواهند کرد.
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آیین بزرگداشت روز دانشجو در سالن ابوریحان 
)وزیر  اکرمی  با حضور دکتر  ادبیات،  دانشکدۀ 
رئیس  و  رجایی  آموزش وپرورش دولت شهید 
مدیریت  به همت  خوارزمی(  دانشگاه  اسبق 

فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
فرهنگی  )معاون  تهامی  دکتر  برنامه،  آغاز  در 
به  تبریک  و  خوشامدگویی  ضمن  دانشگاه( 
سربلندی  و  موفقیت  دانشجو،  روز  مناسبت 

دانشجویان در تمام مراحل زندگی را آرزو کردند. 
در ادامه، دکتر اکرمی، با بیان جمله ای از مرحوم 
دکتر شریعتی، سخنرانی خود را آغاز کرد: »اگر 
اجباری که به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر 
دانشگاه آتش می زدم، همان جایی که بیست ودو 
سال پیش، »آذر«مان در آتش بیداد سوخت؛ او 
را در پیش پای نیکسون قربانی کردند«. دکتر 
اکرمی خاطرنشان کرد: جنبش های دانشجویی 

و  می شود  تعریف  اجتماعی  جنبش های  ذیل 
جنبش های اجتماعی در کشور ما درمقایسه با 

تمامی کشورهای دنیا تاریخ روشن تری دارد.
 سخنرانی معاون دانشجویی، اجرای مسابقه و 
تئاتر، و پخش کلیپ و اجرای موسیقی و تقدیر 
از برگزیدگان علمی و فعاالن فرهنگی از دیگر 

بخش های این برنامه بود.
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 نشست معاونان و مدیران دانشجویی دانشگاه ها 

برپایی بازارچۀ تولیدات دانشجویی

موسسات  و  دانشگاه ها  دانشجویی  مدیران  و  معاونان  نشست 
مجتبی  دکتر  حضور  با  کشور،  سراسر  درحال توسعۀ  آموزش عالی 
صدیقی )رئیس سازمان امور دانشجویان کشور( و دکتر یزدان مهر 
و  خوارزمی(  دانشگاه  در  کشور  دانشجویان  رفاه  صندوق  )رئیس 
دبیران مناطق ده گانۀ دانشگاه ها و معاونان دانشجویی دانشگاه های 
درحال توسعۀ کشور صبح چهارشنبه 26 دی ماه، به  میزبانی دانشگاه 

خوارزمی، در پردیس کرج برگزار شد.
این نشست با خوشامدگویی آقای دکتر تاجیک اسماعیلی، از طرف 
رئیس دانشگاه، آغاز شد و پس از سخنرانی های دکتر صدیقی و دکتر 
یزدان مهر، با پنل ها و نشست های تخصصی کارگروه های مختلف، 

ادامه یافت. 

دومین بازارچۀ تولیدات دانشجویی دانشگاه خوارزمی، از 25 آذر، با 
هدف حمایت از کارآفرینی و اشتغال دانشجویان در محل نگارستان 
فرهنگ دانشگاه خوارزمی برپا شد. این بازارچه با حمایت شورای 
اجتماعی وزارت کشور، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، و 
معاونت فرهنگی دانشگاه خوارزمی به مدت 13 روز برگزار شد. در 
این بازارچه، اقالمی ازجمله سنگ های قیمتی، گلدان های ژالریوم و 
کاکتوس، گلیم، صنایع چرمی ونمدی، لوازم دکوری چوبی و سفالی، 

و گیاهان  به فروش گذاشته شد.
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برگزاری مراسم گرامیداشت 9 دی، روز بصیرت و میثاق 
امت با والیت

گفت وگوی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مناسبت 
جشنوارۀ رویش

دکتر مرتضی تهامی، معاون امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی، 
در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در منطقۀ البرز، گفت: با اعتماد و بها دادن 
به دانشجویان، می توان از قابلیت های فراوان آنان به خوبی بهره گرفت.

جشنوارۀ رویش نماد فعالیت های دانشجویی است که در آن توانایی و 
قابلیت های دانشجویان به نمایش گذاشته می شود. در این رقابت، از 
کانون های برتر در بخش های مختلف قدردانی می شود و آنان برای 

ورود به مسابقات کشوری آماده می شوند.
با  داشت:  اظهار  خوارزمی  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  معاون 
به کار  را  دانشجویان  اهداف  می توان  مسئوالن،  نظارت  و  پشتیبانی 

گرفت و از قابلیت های آنان به خوبی استفاده کرد.
تهامی، با بیان اینکه محور فعالیت های دانشگاه باید دانشجویی باشد، 
افزود: در کنار جشنوارۀ رویش، نمایشگاه حمایت از تولیدات دانشجویی 
با پشتیبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم هم  برگزارشد تا، 
در کنار تحصیل، امکان حمایت از توانایی های تولیدی و کارآفرینی 
دانشجو یان فراهم شود. امید است، در سال های آینده، با بهره گیری 
دانشگاه  دانشجویان  از  بهتری  دستاوردهای  شاهد  امسال،  تجربۀ  از 

خوارزمی باشیم.

مراسم گرامیداشت 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با والیت، ظهر 
شنبه هشتم دی ماه، با حضور مسئوالن و کارکنان و دانشجویان، در 

سالن غدیر کرج برگزار شد.
در ابتدای مراسم، آقای دکتر مرتضی تهامی، معاون فرهنگی دانشگاه، 
ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: نهم دی ماه یادآور حضور پرشکوه و 
دشمن شکن مردم در سراسر کشور برای خنثی کردن توطئۀ دشمنان 

است.
و  افزود: همت  اسالم،  در صدر  حوادث جنگ جمل  بیان  با  تهامی، 
جدیت مردم، تشخیص صحیح، وحدت و اتکا بر محوریت رهبری از 
انقالب است. معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی، در  پیروزی  عوامل 
خاتمه، گفت: امیدواریم با توفیقات الهی، حمایت و اطاعت از رهبری به 

درک درست و بصیرت الزم دست یابیم.

نمایندگی  نهاد  مسئول  هاشمی،  حجت االسالم والمسلمین  ادامه،  در 
روز  مناسبت  تبریک  با  خوارزمی،  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
ملت  انقالبی  همت  و  غیرت  همدلی،  هم نوایی،  هم آوایی،  بصیرت، 
مردم عزیز ایران تصریح کرد: در این روز، نظام اسالمی حیات دوبارۀ 
خود در دل های مردم را نشان داد. این انقالب با خون و جان مردم 
آغشته است. ما در اوج سختی ها رشد کرده ایم و به سادگی خم به ابرو 
نمی آوریم و تسلیم نمی شویم. در بُعد بین المللی، هیچ قدرتی جرأت 
جسارت به ایران را ندارد.  اهداف فتنه ساختگی و دروغین بود. جدایی 
و تقابل بین جمهوریت و اسالمیت، الئیک کردن حکومت و  مردم، 
تخریب اعتماد و اتکای مردمی، و عدم اطمینان سرمایه های اجتماعی 

از دسیسه های فتنه گران بود.
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برگزاری کارگاه ها

آسیب های  از  پیشگیری  و  روان  سالمت  ارتقاء  کارگاه  برگزاری 
اجتماعی ویژۀ دانشجویان ورودی جدید

برگزاری سمینار دو روزۀ »ایدز: شناخت، پیشگیری و درمان«

شنبه های مشاوره ای در خوابگاه ها

برگزاری کارگاه »هنر برقراری ارتباط مؤثر با دیگران«

برگزاری نمایشگاه هفتۀ پژوهش و فناوری و فن بازار استان البرز از 24 تا 30 آذر 97 در پردیس کرج
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بزرگداشت هفتۀ پژوهش و فناوری استان البرز در 
دانشگاه خوارزمی 

اختتامیۀ هفتۀ پژوهش استان البرز در دانشگاه خوارزمی 

حضور  با  آذر   25 یکشنبه  ظهر  پژوهش  هفتۀ  بزرگداشت  مراسم 
مسئوالن استانی، دانشگاهیان، صنعتگران، ایده پردازان، کارآفرینان و 

جمع کثیر دانشجویان مشتاق در سالن غدیرکرج برگزار شد.
نهاد مقام  )نمایندۀ محترم  ابتدای مراسم، حجت االسالم هاشمی  در 
معظم رهبری در دانشگاه( ضمن تبریک سالگرد والدت امام حسن 
می شود،  وارد  معنویت  هرجا  گفت:  پژوهش  هفتۀ  و  )ع(  عسکری 
عرصه ای جدید وارد می کند. علم و پژوهش، هیچگاه، با مانع دینی 

مواجه نبوده است. 
در ادامه، آقای دکتر حبیبی )رئیس دانشگاه( ضمن خیرمقدم به حاضران 
گفت: در آستانۀ چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم؛ فراز 
و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته ایم. در این مسیر طوالنی، 

آموزش عالی درخشان و نویدبخش عبور کرده است.
رئیس دانشگاه، با ارائۀ گزارشی مختصر از نمایشگاه، خاطرنشان کرد: 

نمایشگاه امروز حاصل تالش همۀ عزیزان و سروران در دانشگاه ها، 
مراکز پژوهشی، صنعتی، آموزشی و پرورشی است. در این نمایشگاه، 
با تالش همۀ عزیزان آماده  170 غرفه در فضای پنج هزار مترمربع 
شده است. ایشان، ضمن تأکید بر حضور 400 طرح فناورانه، از رونمایی 
بیش از 90 طرح و برگزاری 200 کارگاه با تالش آموزش وپرورش و 

40 کارگاه با تالش سایر دستگاه ها خبر داد. 
دکتر حبیبی در ادامه افزود: در اوایل دوران انقالب اسالمی، دانشگاه ها 
صرفاً به صورت آموزشی فعالیت می کردند و به تدریج به سمت پژوهش 
به صورت  سوم  نسل  دانشگاه های  هم اکنون،  کردند.  پیدا  گرایش 
دانشگاه های کارآفرین رو به سوی افق های جدید گام نهاده اند. با توجه 
به شرایط و موقعیت ها، الزم است دانشگاه ها در بطن جامعه و صنعت، 

و متقاباًل جامعه و صنعت در بطن دانشگاه، قرار گیرند.

مراسم اختتامیۀ هفتۀ پژوهش استان البرز، عصر 
چهارشنبه 28 آذرماه، با حضور مسئوالن استانی 
اعضای شورای شهر و شهردار  استاندار کرج،  و 
کرج، رؤسای دانشگاه ها و دانشگاهیان، مدیران، 
ایده پردازان،  تولیدی ها،  و  شرکت ها  صاحبان 
و  دانش آموزان،  مهارت،  صاحبان  پژوهشگران، 
معلمان برتر در دانشگاه خوارزمی )پردیس کرج( 

برگزار شد.
)رئیس  حبیبی  دکتر  آقای  مراسم،  ابتدای  در 
دانشگاه( ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: این 
با  علوم،  وزارت  بخشنامۀ  براساس  نمایشگاه، 
مسئولیت استانداری در دانشگاه خوارزمی تشکیل 
شد. 25 عضو در شورای سیاستگذاری، و 7 کمیتۀ 
نظارت  فعالیت ها  بر  به صورت تخصصی  اجرایی 
داشتند. در این نمایشگاه، مجموعۀ دستاوردهای 

یکساله عرضه شد.
با  نمایشگاه،  این  کرد:  خاطرنشان  حبیبی  دکتر 
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170 غرفه در فضای پنج هزار مترمربع که هزینۀ آن به 300میلیون 
تومان رسید، برگزار شد. 400 طرح فناورانه در این نمایشگاه عرضه 
و 240 کارگاه، شامل 45 کارگاه تخصصی، برگزار شد. ایشان تصریح 
کرد: تبادل 12 قرارداد، به ارزش 77 میلیارد ریال، از دستاوردهای 

این نمایشگاه بود.
رئیس دانشگاه، با اشاره به نامگذاری تخصصی هریک از روزهای 
این هفته، افزود: از نکات قابل تأمل در این دورۀ نمایشگاه حضور 
پررنگ دوستان از آموزش وپرورش بود که آینده سازان ایران در بحث 

کسب وکار خواهند بود.
دکتر حبیبی افزود: لوح تقدیر و تندیس طراحی شده به گونه ای است 

که یکصدمین سالگرد تأسیس دانشگاه خوارزمی، چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، و پنجمین نمایشگاه هفتۀ 

پژوهش استان البرز نمایش داده شده است.
 ایشان اظهار داشت: در این مراسم، از پرتال جشنوارۀ ملی 
طرح ها و پایان نامه های کاربردی ـ کارفرمایی »امیرکبیر« در 
استان البرز رونمایی شد. همچنین، قراردادی میان پارک علم 
و فناوری البرز و بیمه، برای حمایت مالی از شرکت های فناور، 

منعقد شد.
دکتر حبیبی، با اعالم اینکه امسال برای اولین بار به پیشنهاد 
دانشگاه علمی ـ کاربردی طرح پژوهشگر مهارت افزا به جریان 
افتاد، خواستار ارتباط نزدیک تر و پویاتر با فناوران شد و برای 
همۀ عزیزان آرزوی پیروزی و سربلندی کرد. در ادامۀ مراسم، 
عزیزاهلل شهبازی )استاندار محترم البرز(، ضمن گرامیداشت یاد 

و خاطرۀ شهدای هشت سال 
شهدای  و  تحمیلی  جنگ 
مدافع حرم، گفت: دانشگاه ها 
بسیاری  و  هستند  مقدس 
قشر  از  واالمقام  شهدای  از 
دانشجو بودند. الزم است راه 
پرفروغ شهدا را ادامه دهیم، 
زیرا دشمنان پیوسته به دنبال 
آسیب و ضربه زدن به نظام 

و انقالب هستند.
شهبازی گفت: درحال حاضر، 
دشمنان  هجمۀ  مورد  که 
هستیم، باید در کنار ایده ها، 
و  نوآوری ها  خالقیت ها، 
نبوغ ها  و  باشیم  ابتکارها 
اختراع،  ثبت  مرحلۀ  به  را 

تجاری سازی و انبوه سازی ارتقا دهیم.
استاندار البرز افزود: اندیشه ورزی و تئوری پردازی در دانشگاه ها وجود 
دارد، اما کسانی که در حوزۀ اجرایی مسئولیت دارند باید ایده های 
نخبگان را با حمایت همه جانبه به سمت انبوه سازی وتجاری سازی 
ببرند. مجموعۀ استانداری البرز در کنار دانشگاه است و شور و اشتیاقی 
که در غرفه های هفتۀ پژوهش بود حاکی از این است که فرزندان 
ایران اسالمی در البرز قلبشان برای سربلندی و افتخارآفرینی برای 

کشور و استان می تپد.
در مراسم اختتامیۀ نمایشگاه هفتۀ پژوهش استان البرز در دانشگاه 

خوارزمی، از 40 نفر برگزیدۀ نمایشگاه امسال قدردانی شد. 

.....................................................................................................................
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نکوداشت هفتۀ پژوهش در پردیس تهران

 مراسم نکوداشت هفتۀ پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر،  با حضور آقای دکتر کشمیری )قائم مقام محترم معاون پژوهش و فناوری در 
امور فناوری، و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(، رئیس محترم دانشگاه و اعضای محترم 

هیئت علمی  روز سه شنبه چهارم دی ماه در تاالر ابوریحان برگزار شد.
در پایان مراسم، از استادان پژوهشگر برتر و دانشجویان پژوهشگر قدردانی شد.

استادان برگزیده
دکتر سید حسین سراج زاده ******** دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 

دکتر جعفر حسنی ******* دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی 
دکتر مجید ماستری فراهانی ****** دانشکدۀ شیمی

دکتر سید محمود فاطمی عقدا ******* دانشکدۀ علوم زمین 
دکتر پریسا جنوبی ******* دانشکدۀ علوم زیستی 

دکتر نیما حیدرزاده ******* دانشکدۀ فنی  و مهندسی 
دکتر حسین امیری ****** دانشکدۀ اقتصاد 

دکتر مرتضی منطقی ******* پژوهشگر برگزیده در زمینۀ نشر کتاب 
دکتر بهزاد مهرابی ******* پژوهشگر برگزیده در زمینۀ طرح های پژوهشی برون دانشگاهی 

دکتر هادی شهیر ****** پژوهشگر برگزیده در زمینۀ طرح های پژوهشی برون دانشگاهی 
دکتر رضا صفری شالی ****** پژوهشگر برگزیده در زمینۀ طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

دکتر وحید وطن پور ****** فناور برتر
دکترامیدمهدی عبادتی ****** کار آفرین برتر
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دانشکده های برگزیده
دانشکدۀ فیزیک ****** دانشکدۀ دارای غرفۀ برتر 
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ***** دانشکدۀ برتر 

دانشکدۀ علوم زمین ***** دانشکدۀ برتر 
دانشکدۀ علوم جغرافیا ***** دانشکدۀ برتر 

دانشجویان پژوهشگر: 
آقای محمد یوسفی ****** دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای محمد امینی فارسانی ****** دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 
آقای ابوالفضل قرایی ****** دانشکدۀ فنی و مهندسی

آقای علی ملکی ****** دانشکدۀ فیزیک
خانم معصومه آقاجانی ****** دانشکدۀ علوم جغرافیا

نشست جمعی از اعضای هیئت علمی با رئیس کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

دکتر  آقایان  آذرماه،  سیزدهم  سه شنبه  روز 
کتابخانۀ  )رئیس  علی محمدی  داریوش 
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه(، دکتر کنجوری 
و  دانش آموختگان(  با  ارتباط  دفتر  )مدیر 
علم  گروه  هیئت علمی  )عضو  زره ساز  دکتر 
اطالعات و دانش شناسی، و عضو هیئت مدیرۀ 
ایران(  اطالع رسانی  و  کتابداری  انجمن 
)رئیس  عماد  علی  سید  حجت االسالم  با 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
این  در  کردند.  گفت وگو  و  دیدار  اسالمی( 
نشست، پیرامون فعالیت های مشترک تبادل 
دوره های  اجرای  در  همکاری  شد.  نظر 
کالس های  و  کارگاه   برگزاری  کارآموزی، 
آموزشی، ترمیم اسناد و کتب قدیمی، و تبادل 
مشترک  فعالیت های  این  جملۀ  از  منشورات 

بود.

ظرفیت  از  بهره گیری  بر   جلسه،  این  در 
و  علمی  مرکز  یک  به عنوان  دانشگاه، 
پژوهشی، و کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 
به عنوان یکی از معتبرترین مراکز کتابخانه ای 
و اَسنادی کشور، تأکید و ابراز امیدواری شد 
که نشست های بعدی به منظور پیگیری موارد 

مطرح شده برگزار شود.
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اداری دانشگاه، روز یکشنبه هجدهم آذرماه، کارگاه آموزشی  امور 
مدیریت بحران در حوادث و سوانح طبیعی را برای پرسنل انتظامات 

و حفاظت فیزیکی )تهران( برگزار کرد.

کالس های آموزشی عمومی با موضوع برنامۀ تکلیفی ستاد بحران 
استانداری البرز، ویژۀ همکاران کرج، برگزار شد. این دورۀ آموزشی 
شامل کالس های »کمک های اولیه و فوریت های پزشکی امدادی«، 
با حوادث طبیعی و غیرمترقبه«، »اطفاء حریق  »آمادگی و مقابله 
از طرف  و  بود  بحران عمومی«  و  »مدیریت  ایمنی«،  و خدمات 

استانداری البرز و به همت مدیریت امور اداری دانشگاه برگزار شد. 

محترم  )رئیس  حبیبی  عزیزاهلل  دکتر  دی ماه،  دوم  یکشنبه  روز 
دانشگاه خوارزمی( به همراه آقایان دکتر امیرحسین طاهری )مشاور 
با  دیداری  طی  شیخی،  فرهاد  دکتر  و  دانشگاه(  رئیس  محترم 
حضرت حجت االسالم و المسلمین محمد حسن اختری )دبیرکل 
محترم مجمع جهانی اهل بیت(، و حجت االسالم والمسلمین دکتر 
و  اهل بیت(  بین المللی  دانشگاه  محترم  )رئیس  میراحمدی  منصور 
حجت االسالم والمسلمین دکتر طالبی نیا )مدیرکل محترم بین الملل 
مجمع( زمینه های ایجاد و توسعۀ همکاری های علمی و پژوهشی 

فیمابین در عرصه های داخلی و بین المللی را بررسی کردند.  
 در این دیدار، دبیرکل محترم مجمع به معرفی کلی و دیدگاه های 
جهانی این مجمع اشاره کرد. رییس محترم دانشگاه بین المللی اهل 
بیت )علیهم الّسالم( نیز به تبیین جایگاه کشوری و بین المللی این 

دانشگاه پرداخت.
  آقای دکتر حبیبی نیز، ضمن سپاسگزاری از دعوت مجمع از دانشگاه 
خوارزمی، و اظهار خشنودی از آشنایی بیشتر با این مجمع و دانشگاه 
بین المللی اهل بیت )علیهم الّسالم(، رسالت دانشگاه خوارزمی در 
اصلی  اهداف  از  را  خارجی  و  ایرانی  دانشجویان  آموزش  و  تربیت 
دانشگاه خواند و با اشاره به یکصدسالگی دانشگاه خوارزمی و توان 
علمی و آموزشی آن، و همچنین راه اندازی واحد های دانشگاهی 
دیگر در هفت استان کشور، برای هرگونه همکاری علمی، فرهنگی 

و اجتماعی فیمابین اعالم آمادگی کرد.
 مقرر شد آقای دکتر طاهری، ضمن هماهنگی با دبیرکل مجمع 
جهانی اهل بیت، برای تبیین زمینه های همکاری و عقد تفاهم نامه و 
قراردادهای علمی و فرهنگی اقدام کنند. در این دیدار، دکتر حبیبی از 
حجت االسالم و المسلمین اختری، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت، 
جهت بازدید از دانشگاه خوارزمی دعوت کردند و این دعوت مورد 

پذیرش قرار گرفت.

برگزاری کارگاه

برگزاری کالس های عمومی آموزشی کارکنان 

دیدار با دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت
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از  نفر   31 حضور  با  جغرافیایی  علوم  دانشکدۀ  دورهمی  برنامۀ 
دانشجویان، کارکنان و استادان دانشکده و خانواده های آنان در 

مسیر اردوگاه کوهستانی کولکچال تهران برگزار شد.

استان  دولت  کارمندان  بدمینتون  مسابقات 
البرز )بانوان( با حضور 8 تیم در بخش تیمی و 
25 بازیکن در بخش انفرادی در سالن ورزشی 
امامزاده طاهر )ع( برگزار شد. در بخش  تیمی، 

کرد.  کسب  را  اول  مقام  خوارزمی  دانشگاه 
از  فائزی  گلناز  خانم  نیز،  انفرادی  بخش  در 
دانشگاه خوارزمی به مقام اول دست یافت و 
خانم مریم هاشمی، از دانشگاه خوارزمی، به 

مقام سوم مشترک )با خانم مهری آذریون پور 
از تأمین اجتماعی( رسید.

قهرمانی تیم دانشگاه خوارزمی در مسابقات بدمینتون 
بانوان کارمند دولت در استان البرز 
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مسابقات فوتسال درون دانشگاهی ویژۀ دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران با حضور پرشور دانشجویان دانشکده های مختلف برگزار شد.

تیم آمادگی جسمانی کارکنان دانشگاه خوارزمی )آقایان(، در مسابقات کارکنان دولت در استان البرز، برندۀ دو مدال طال و یک مدال نقره شد.

برگزاری مسابقات فوتسال درون دانشگاهی دانشگاه 
خوارزمی )تهران( در گرامیداشت روز دانشجو

کسب دو مدال طال و یک نقره در مسابقات کارکنان دولت 
در استان البرز )آقایان(
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انعقاد تفاهم نامۀ قایقرانی دانشگاه خوارزمی با هیئت 
قایقرانی استان البرز

تجلیل ازخانم کیمیا علیزاده، دانشجوی قهرمان 

برای اولین بار در ایران

  روز دوشنبه  دهم دی ماه، در دفتر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه 
خوارزمی، جلسه ای  با حضور آقای دکتر زنگانه )معاون دانشجویی( 
آقای سرهنگ خیراللهی )رئیس هیئت قایقرانی استان البرز(، آقای 
دکتر جوکار )سرپرست انجمن قایقرانی آقایان( و دکتر امیرشقاقی 
)سرپرست انجمن قایقرانی بانوان( استان البرز برگزار شد. در این 
هیئت  با  خوارزمی  دانشگاه  قایقرانی  همکاری  تفاهم نامۀ  جلسه، 
امکان  تفاهم نامه،  این  براساس  شد.  منعقد  البرز  استان  قایقرانی 
آموزشی  کالس های  از  دانشجویان  و  کارکنان  استادان،  استفادۀ 

قایقرانی با شرایط ویژه فراهم می شود.

 روز دوشنبه 24 دی 1397،  آقای دکتر زنگانه )معاون دانشجویی 
دانشگاه( از خانم کیمیا علیزاده، دانشجوی قهرمان و افتخارآفرین 

دانشگاه خوارزمی، تجلیل کرد.

خانم فریسا نکومنش، دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی )مدرس 
بین المللی غواصی و معلم خلبانی پاراگالیدر( مشهور به »دختر ابرها« 
و »فرزند دریا«، در دی ماه امسال، برای اولین بار در ایران، رکورد 
با  با تجهیزات فین و اسنوکر، را  از دست ها،  شنای بدون استفاده 
پیمودن مسافت 1960 متر در آب سرد دریاچۀ آزادی، در مدت یک 

ساعت، در کتاب ملی ثبت رکوردهای ایران به ثبت رساند.
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برگزاری مسابقات فوتسال ویژۀ اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه خوارزمی 

کسب مقام دوم انفرادی و تیمی مسابقات تنیس روی میز 
کارکنان دولت استان البرز

تیم های شرکت کننده: دانشگاه های صنعتی شریف، شهید بهشتی، 
تربیت مدرس، و خوارزمی

و با حضور
ـ آقای دکتر قراخانلو، رئیس سابق کمیتۀ ملی المپیک

ـ  آقای دکتر پورکیانی، مدیرکل سابق تربیت بدنی وزارت علوم
ـ آقای دکتر حسینی، مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

ـ  آقای عادل فردوسی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 
و مجری توانمند برنامۀ »نود«

این مسابقات با حضور 53 ورزشکار از ادارات وسازمان های تابعه، روز 
چهارشنبه 14 آذرماه، درسالن تنیس روی میز مجموعۀ شهید مطهری 

شهرستان کرج برگزار شد. 
دانشگاه  از  زین آبادی،  حسن رضا  دکتر  آقای  انفرادی،  بخش  در 
با کسب 18  تیم دانشگاه خوارزمی،  تیمی،  خوارزمی، و در بخش 

امتیاز، به مقام دوم رسیدند. 

قهرمانی تیم والیبال دانشگاه خوارزمی در مسابقات والیبال کارکنان دولت در استان البرز
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کسب مقام اول در بخش انفرادی مسابقات 
بدمینتون کارکنان دولت استان البرز )آقایان( 

اولین دورۀ مسابقات قهرمانی نجات غریق 
دانشجویان )پسران( 

آقای علی شاه حسینی، از دانشگاه خوارزمی، مقام اول را کسب کرد. همچنین، آقای حسین یاعلی، از دانشگاه خوارزمی، به طور مشترک با آقای 
پیام احمدپور، از مخابرات، به مقام سوم رسید. 

اولین دورۀ مسابقات قهرمانی نجات غریق دانشجویان )پسران( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، به میزبانی دانشگاه خوارزمی، 
درکرج، با حضور 9 تیم )مجموعاً شامل 80 ورزشکار، مربی و سرپرست( در استخر دانشگاه برگزار شد. نتایج بخش های تیمی و انفرادی به این 

شرح است.

بخش تیمی

مقام اول: دانشگاه صنعتی شریف
مقام دوم: دانشگاه خوارزمی

مقام سوم: دانشگاه سیستان و بلوچستان

بخش انفرادی

مقام اول مادۀ 200 متر شنای با مانع:  امیررضا خراسانی، از دانشگاه خوارزمی
مقام اول 100 متر حمل آدمک با پای غواصی: محمدمهدی راهبریان، از دانشگاه خوارزمی
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برگزاری پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی

اولین دورۀ مسابقات قهرمانی نجات غریق 
دانشجویان )دختران( 

)دختران(  دانشجویان  غریق  نجات  قهرمانی  مسابقات  دورۀ  اولین 
میزبانی  به  کشور،  سراسر  آموزش عالی  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
دانشگاه خوارزمی، با حضور 7 تیم  )مجموعاً شامل 70 ورزشکار، 
این  پایان،  در  شد.  برگزار  دانشگاه  استخر  در  سرپرست(  و  مربی 

دانشگاه ها به مقام های اول تا سوم رسیدند:

مقام اول: دانشگاه شهید بهشتی
مقام دوم: دانشگاه الزهرا
مقام سوم: دانشگاه شیراز

پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی، روزهای سه شنبه و چهارشنبه 13 
و 14 آذرماه، در دانشگاه خوارزمی با حضور چهره های سرشناس این 
رشته، و همچنین استادان، دانشجویان و عالقه مندان جامعه شناسی 
در تاالر ابوریحان )تهران( برگزار شد. گروه جامعه شناسی دانشگاه 

علوم  انجمن های  سایر  و   ایران  جامعه شناسی  انجمن  خوارزمی، 
اجتماعی در برگزاری این همایش همکاری کردند. 

در روز اول این همایش، آقای دکتر حبیبی )رئیس محترم دانشگاه 
خوارزمی(، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، گفتند: امسال، 
سال خدمات  یکصدمین  اینکه  به  است  مفتخر  خوارزمی  دانشگاه 
و  فراز  با  که  سالی  صد  بدارد،  گرامی  را  خود  پژوهشی  و  علمی 
اجتماعی،  فرود هایی  و  فراز  است،  بوده  همراه  زیادی  فرود های 
 .1357 سال  در  عظیم  انقالب  یک  از  گذر  و  فرهنگی،  سیاسی، 
خود  بر  دانشگاه  این  که  است  نامی  اولین  عالی«  »دارالمعلمین 
پذیرفته و در ذیل این نام فعالیت های آموزشی خود را در آموزش 
معلمان و مربیان برعهده گرفته است. »دانشسرای عالی«، »دانشگاه 
تربیت معلم« و در نهایت »دانشگاه خوارزمی« )از سال 1391( دیگر 

عناوین این دانشگاه بوده است.. 

با  ادامه، افزود: در حال حاضر، دانشگاه خوارزمی  دکتر حبیبی، در 
16 دانشکده، در دو پردیس تهران و کرج، فعالیت های خود را ادامه 
می دهد. طرح توسعۀ دانشگاه، قبل از انقالب، در منطقۀ حصارک 
با  مجموعه،  آن  در  دانشگاه  پردیس  هم اکنون،  کرج طراحی شد. 
مساحتی بالغ بر 200 هکتار، دانشکده های مختلف را در خود جای 
داده است و دانشجویان مقطع کارشناسی ما، غالباً، در این پردیس 
مشغول به تحصیل هستند. در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز 
دانشجویان ما در هر دو پردیس تهران و کرج مشغول به تحصیل 

هستند.
رئیس دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، 9 مرکز 
پژوهشی در دانشگاه درحال فعالیت هستند که دو  نام از این نام ها 
بسیار برجسته و ویژه است، یکی »مؤسسۀ ریاضیات« ــ که کارش 
را از پیش از انقالب شروع کرده است ــ و دیگری »موسسۀ علوم 
تحقیقات تربیتی« که این مؤسسه نیز، همچون مؤسسۀ ریاضیات، از 

مؤسسات نوع یک محسوب می شود.
ایشان در پایان افزود: در کنار این مجموعه ها، »پژوهشکدۀ پالسما« 
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و  می شود  محسوب  کشور  در  ویژه  برند های  از  یکی  که  داریم  را 
ارائۀ  و  تحقیق  به  مختلف  علوم  در  پالسما  کاربرد های  درخصوص 
خدمات می پردازد. از طرف دیگر، در حال پیگیری احداث شهر سلولی 
در پردیس کرج به عنوان یکی از راهکارهای پژوهش های کاربردی در 
حوزۀ نو زیستی هستیم. همچنین، دانشگاه خوارزمی در حوزۀ نفت نیز 

مشعول به فعالیت است و  پژوهشکدۀ نفت خود را دایر کرده است.
در ادامه، دبیر همایش، آقای دکتر سراج زاده )رئیس انجمن جامعه شناسی 
ایران، و مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی(، گفت: با توجه به 
اینکه امسال یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی است، تصمیم 

گرفتیم برنامه ای هم درخصوص علوم اجتماعی برگزار کنیم.
سراج زاده دربارۀ رویکرد دانشگاه خوارزمی گفت: تا دهۀ 1370، هدف 
این دانشگاه تربیت معلم بوده است، اما اکنون این دانشگاه تبدیل به 

یک دانشگاه جامع شده است. 
این نشست،  اجتماعی خاطر نشان کرد: در  دبیر همایش ملی علوم 
آن تخصص  در  که  در یک حوزه  انجمن  هر  که  داریم  انجمن  چند 
دارد تشکیل نشست می دهد و مجموعاً در 11 حیطۀ مختلف گفت وگو 

خواهیم پرداخت.
سراج زاده عنوان کرد: اگر به موضوع همایش بخواهم اشاره کنم، نیاز 
به تذکر چند نکته است؛ یکی آنکه آموزش رکن اصلی دانشگاه است 

آموزش  نقش  اینکه  مگر  شد  نخواهد  ایفا  دانشگاه  در  نقشی  هیچ  و 
به درستی ایفا شود. به عبارتی، نقش های جدیدی که برای دانشگاه ها 

تعریف شده است نمی تواند جای این نقش را بگیرد.
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران ادامه داد: ما باید رویکرد جامعه شناسی 
را به صورت کاربردی برای حل مشکالت جامعه به کار بگیریم و صرفًا 
روانشناسانه  یا  و  مهندسی  رویکردهای  رویکردهایی چون  از  استفاده 
نمی تواند مشکالت امروز ایران را برطرف کند. امیدوارم اجتماع علمی 
بتوانند  دارند،  خودشان  به  که  نقادانه ای  نگاه  با  کشور،  جامعه شناسی 
ضعف های خود را بشناسند؛ به نیازهایی که جامعه دارد توجه کنند و 

دانش اجتماعی را کاربردی کنند. 
 در ادامۀ برنامه، دکتر باقر ساروخانی دربارۀ آموزش در دانشگاه ها گفت: 
دانشگاه باید محل انگیزش باشد و زمانی این اتفاق در دانشگاه می افتد 
زمانی رخ  این هم  باید گفت،  باز  و،  باشد  داشته  انگیزه  دانشجو  که 
می دهد که جامعه به دانشجو توجه کند و مشتاق به دانش او باشد. 
ساروخانی خاطرنشان کرد: وظیفۀ ما صرفاً این نیست که اطالعات را 
به دانشجو و دانش آموز منتقل کنیم، زیرا اکنون از روش های مختلف 
را  اندیشیدن  و  اندیشه  باید  آورد؛  به دست  را  اطالعات  این  می توان 
آموزش دهیم. باید به دانشجو بیاموزیم که چگونه زندگی کند و دانش 

خود را چگونه در زندگی به کار بگیرد.
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برگزاری مجلس یادبود در نمازخانه )تهران(

برگزاری اولین دورۀ مسابقات دانشجویی قوی ترین مردان  تهران(
اولین دورۀ این مسابقات، روز سه شنبه چهارم دی ماه، با حضور پرشور 
محوطۀ  در  ظهر،  نماز  اقامۀ  از  پس  شرکت کنندگان،  و  دانشجویان 
ساختمان مفتح برگزار شد. موارد مسابقه شامل هالتر 70 کیلوگرمی، 
جابه جایی کیسۀ شن، دمبل 60 کیلوگرمی، و کشیدن خودرو بود. در 
پایان این رقابت، آقایان سعید دشتبان، محمد وزیری، و مهدی سهرابی 

راد به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. 
لوح ها و جوایز برندگان با حضور آقایان دکتر تاجیک اسمعیلی )معاون 
اداری(، دکتر زنگانه )معاون دانشجویی(، آقای حبیبی )مدیر  مالی و 

امور دانشجویی(، آقای محمدی )مدیر امور عمومی(، دکتر افتخاری 
)مدیر حراست( و دکتر جوکار )مدیر تربیت بدنی( اهدا و به چند نفر از 

تماشاگران نیز، به قید قرعه، کارت هدیه تقدیم  شد.

مجلس یادبود و اهدای فاتحه، به مناسبت درگذشت همکاران گران قدر و خانواده های منتسب، سه شنبه یازدهم دی ماه، با حضور جمعی از همکاران 
دانشگاه در نمازخانه )تهران( برگزار شد.

برگزاری اولین دورۀ مسابقات دانشجویی قوی ترین 
مردان )تهران(
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آقای دکتر وحید شقاقی شهری                     عضو کمیتۀ اجرایی بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
آقای دکتر فرهاد شیخی                             عضو کمیتۀ اجرایی بنیاد خیرین حامی دانشگاه

آقای رضا حبیبی                                      دبیر و عضو کمیتۀ اجرایی بنیاد خیرین حامی دانشگاه
آقای مهدی گوداسیایی                              عضو کمیتۀ اجرایی بنیاد خیرین حامی دانشگاه

آقای بهادر محمدی                     عضو شورای راهبردی مدیریت سبز 
آقای دکتر محمد دلنواز                   عضو شورای راهبردی مدیریت سبز 
آقای دکتر سید حمیدرضا وارسته                 عضو شورای راهبردی مدیریت سبز 
آقای دکتر اسداهلل فردی                             عضو شورای راهبردی مدیریت سبز
آقای دکتر علی کاتبی                               عضو شورای راهبردی مدیریت سبز 

آقای دکتر تاجیک اسمعیلی                         دبیر و  عضو شورای راهبردی مدیریت سبز
آقای دکتر سید مروت افتخاری                    عضو شورای راهبردی مدیریت سبز
آقای مهندس سید مجید اقوامی                   عضو شورای راهبردی مدیریت سبز

آقای دکتر امیرحسین طاهری                      مشاور رئیس در امور مدیریتی و راهبردی 
آقای دکتر امیر صفاری            سرپرست دانشکدۀ علوم جغرافیا

آقای دکتر آیت سعادت طلب                       معاون مؤسسه تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی
آقای دکتر فرهاد بالش                          مدیر گروه مطالعات تربیتی مؤسسۀ تحقیقاتی، روان شناختی و اجتماعی            

آقای دکتر غفور خوئینی                            مشاور رئیس دانشگاه    
ـ مولکولی دانشکدۀ علوم زیستی   خانم دکتر عادله دیوساالر                          مدیر گروه سلولی 
 آقای دکتر علی عظیمی                           سرپرست مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

خانم دکتر مهری اکبری                           عضو کمیتۀ مشاوران بین الملل دانشگاه
آقای دکتر امیر امامی                               عضو کمیتۀ مشاوران بین الملل دانشگاه
آقای دکتر بهادر باقری                             عضو کمیتۀ مشاوران بین الملل دانشگاه
خانم دکتر فاطمه پرچگانی                        عضو کمیتۀ مشاوران بین الملل دانشگاه
آقای دکتر محمدعلی زاهد                        عضو کمیتۀ مشاوران بین الملل دانشگاه
آقای دکتر علی عباسی                            عضو کمیتۀ مشاوران بین الملل دانشگاه

آقای دکتر عبدالجواد طاهری زاده                رئیس موسسۀ تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب
آقای دکترعزیزاهلل تاجیک اسمعیلی              عضو کمیتۀ مشارکت با بخش خصوصی درجهت توسعۀ دانشگاه
آقای دکتر غالمرضا اسداهلل فردی               عضو کمیتۀ مشارکت با بخش خصوصی درجهت توسعۀ دانشگاه
آقای دکتر بهرام تقی پور،        عضو کمیتۀ مشارکت با بخش خصوصی درجهت توسعۀ دانشگاه
آقای دکتر غالمعلی فالح قهرودی              عضو کمیتۀ مشارکت با بخش خصوصی درجهت توسعۀ دانشگاه
آقای دکتر امیر حسین طاهری،       عضو کمیتۀ مشارکت با بخش خصوصی درجهت توسعۀ دانشگاه
 آقای دکتر غفور خوئینی،        عضو کمیتۀ مشارکت با بخش خصوصی درجهت توسعۀ دانشگاه

آقای دکتر جواد کاوسیان                       رئیس مرکز مشاوره 
آقای دکتر جهانبخش دانشیان        رئیس دانشکدۀ علوم زمین

آقای دکتر ناصرقلی سارلی،                    مشاور رئیس و سرپرست دفتر همکاری های بین الملل
آقای دکتر محمدحسین مجلس آراجهرمی       سرپرست معاونت اداری، مالی و توسعۀ منابع

آقای دکتر عزیزاهلل تاجیک اسمعیلی             رئیس دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی
آقای دکتر امیرعلی طباخ شعبانی                 سرپرست گروه مدیریت ژئوشیمی

آقای دکتر محمد شادروی منش                   سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
خانم دکتر سیده لیلی میرطاهری                 سرپرست مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 

آقای دکتر امید مهدی عبادتی                     مشاور رئیس در امور فناوری اطالعات و ارتباطات 
آقای دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی              رئیس دانشکده روانشناسی و سرپرست مجموعه آموزشی پردیس دانشگاه در تهران 
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نشست معاون آموزشی با کارشناسان آموزش دانشکدۀ اقتصاد

نشست معاون و مدیر امور آموزشی با کارشناسان آموزش دانشکدۀ اقتصاد برای بررسی مسائل و مشکالت حوزۀ آموزشی دانشکده

اولین جلسۀ نشست های دوستانه با دانشجویان دانشگاه 

اولین جلسۀ نشست های دوستانه با دانشجویان دانشگاه برای ایجاد انگیزه در حوزۀ اشتغال، کارآفرینی، سبک زندگی دانشجویی و روشهای 
تحقیقاتی و نگاه به پیرامون، همچنین ارتباط با جامعه، با حضور دکتر فرشباف مشاور عالی اتاق بازرگانی استان البرز و عضو هیات علمی 

دانشگاه در کافه کتاب دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد. قرار است این جلسات به صورت مستمر در دانشگاه برگزار گردد.
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بازدید معاون دانشجویی از سیستم گرمایش و خدمات رسانی 
به خوابگاه های دانشجویی در کرج

بازدید رئیس دانشگاه از روند پیشرفت پروژۀ 
ساختمان آموزشی، ساختمان میراثی، و مسجد 

دانشگاه در تهران

حضور رئیس سازمان بیمۀ سالمت استان
 البرز در دانشگاه 

این جلسه در راستای همکاری های دوطرفه بین دانشگاه و سازمان 
ارائۀ  با توجه به برگزاری هم اندیشی و  البرز،  بیمۀ سالمت استان 

ایده ها، نظرات و خالقیت های مرتبط با حوزه سالمت برگزار شد.

دیدار دانشجویان خارجی با مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی، 
بعدازظهر دوشنبه 12 آذرماه، در سالن ابوریحان دانشکدۀ ادبیات و 

علوم انسانی  ) تهران( برگزار شد.
همکاری های  دفتر  )مدیر  رسولی پور  دکتر  آقای  نشست،  این  در 
علمی بین المللی( با دانشجویان دربارۀ تحصیل در دانشگاه خوارزمی، 
ایشان  کردند.  صحبت  گردشی  و   رفاهی  امکانات  و  خوابگاه، 
خاطرنشان کردند دفتر بین الملل تمام سعی و تالش خود را برای 
رفع مشکالت و موانع، و ایجاد شرایط بهتر برای دانشجویان خارجی، 

به کار خواهد بست.
آقای دکتر حسینی )رئیس ادارۀ جذب دانشجویان خارجی( اطالعاتی 
دربارۀ رنکینگ دانشگاه خوارزمی در بین دانشگاه های منطقه ارائه 

دادند. در ادامه، قطعاتی از موسیقی محلی افغانستان اجرا شد.
جذب  ادارۀ  اعضای  و  رسولی پور،  دکتر  آقای  برنامه،  پایان  در 
این  دادند.  پاسخ  را  دانشجویان  پرسش های  خارجی،  دانشجویان 

نشست با گرفتن عکس یادگاری و پذیرایی پایان یافت.

دیدار دانشجویان خارجی با مدیر دفتر 
همکاری های علمی بین المللی 
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گسترش همکاری های پژوهشی و علمی مشترک با اتحادیۀ اروپا

 در سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز چهارشنبه 
26 دی ماه، در مراسم افتتاح سومین کارگروه 
و  فناوری  پژوهشی،  علمی،  همکاری های 
نوآوری ایران و اتحادیۀ اروپا در بروکسل بر 
گسترش مناسبات علمی دو طرف تاکید کرد.

آقای دکتر حبیبی )رئیس دانشگاه خوارزمی( 
حضور  مشترک  نشست  و  سفر  این  در  نیز 
گسترش  و  دانشگاه  معرفی  دربارۀ  و  داشتند 
زمینه های  و  اروپا  اتحادیۀ  و  دانشگاه  روابط 
فی مابین  همکاری های  توسعۀ  مشترک 

مطالبی  ارائه کردند.
محترم  )وزیر  غالمی  دکتر  آقای  همچنین، 
نشست، ضمن  این  در  سخنانی  علوم(، طی 
اشاره به قابلیت های پژوهشی و علمی اتحادیۀ 
پژوهشی  درصدی  دو  سهم  جمله  از  اروپا 
جایگاه  و   GDP از  اتحادیه  کشورهای 
پژوهشگران اروپایی در میان بازیگران جهانی، 
می توانند  اروپا  اتحادیۀ  و  ایران  کرد  تأکید 
مشترک  موردعالقۀ  مختلف  حوزه های  در 
اقلیمی  تغییرات  جمعیت،  شدن  پیر  )ازجمله 
و مهاجرت که چالش های مشترک آنهاست( 

همکاری کنند. 
دکتر غالمی همچنین به سابقۀ تاریخی علم و 
دانش در ایران، ازجمله دانشگاه جندی شاپور، 

اشاره کرد و گفت در تاریخ معاصر ایران نیز 
تأسیس دارالفنون در سال 1851 میالدی که 
دانشمندان آلمانی، اتریشی و فرانسوی در آن 
حضور داشتند نمادی از همکاری های ایران و 

اروپا بوده است.
به  اشاره  با  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
جایگاه علمی ایران در جهان، گفت: ایران با 
داشتن  3 / 4 میلیون دانشجو و دانشگاه هایی 
با سطح و استاندارد باال بازیگری مهم در علم 

و فناوری بین المللی است.
  ISI به گفتۀ ایشان، ایران براساس آمارهای
و SCOPUS   اولین کشور از لحاظ رشد 

کّمی تولیدات علمی در دنیاست.
حسین  دکتر  مشترک،  کارگروه  ادامۀ  در   
امور  در  علوم  وزیر  )قائم مقام  ساالرآملی 
گسترش  به  اشاره  با  نیز،  بین الملل( 
همکاری های ایران و اتحادیۀ اروپا در سال های 
دو  آموزشی  همکاری های  گسترش  و  اخیر 
تأکید کرد  اراسموس پالس،  طرف در حوزۀ 
همکاری های پژوهشی مشترک دو طرف نیز 
گسترش پیدا کند. طرف اروپایی هم در این 
کارگروه گزارشی از پیشرفت همکاری های دو 
طرف به ویژه در حوزۀ همکاری های آموزشی 
)اراسموس پالس( ارائه و ابراز امیدواری کرد 

همکاری های دو طرف در حوزۀ پژوهشی در 
چارچوب برنامۀ چشم انداز 2020 اتحادیۀ اروپا 

گسترش پیدا کند. 
خانم کریستینا راسو، معاون مدیرکل کمیسیون 
علوم و پژوهش، در این نشست گفت: در حال 
شورای  در  ایرانی  پژوهشگر   400 حاضر، 
پژوهشی اروپا )ERC( فعال هستندکه قابل 

توجه است.
شایان ذکر است که سومین کارگروه مشترک 
ایران و اتحادیۀ اروپا، براساس بیانیۀ مشترک 
دو طرف در سال 1395، بعد از توافق هسته ای 
ایران و اروپا، تشکیل شده است. اولین کارگروه 
دومین   ،1395 شهریور  در  بروکسل  در 
سومین  و  تهران،  در   1396 تیرماه  کارگروه 
جلسۀ کارگروه روز چهارشنبه 26 دی 1397 
با حضور هیئت عالی رتبۀ جمهوری اسالمی 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  به سرپرستی  ایران 
فناوری، و با حضور قائم مقام وزیر علوم در امور 
بین الملل، و نیز رؤسای دانشگاه های تهران، 
اصفهان و خوارزمی و همچنین نمایندگانی از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 

بروکسل برگزار شد.
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دعوت از دانشجویان خارجی مسیحی
 به مناسبت سال جدید میالدی 

سفر به دانشگاه های اربیل عراق 

به دعوت  ژانویۀ 2019،  اول  با  یازدهم دی ماه، مطابق  روز سه شنبه 
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی، جناب آقای دکتر رسولی پور، 
این دفتر حضور  از دانشجویان خارجی مسیحی دانشگاه در  گروهی 

یافتند. این دانشجویان ایتالیایی و فرانسوی بودند.
در این دیدار، آقای دکتر حسینی، رئیس ادارۀ جذب دانشجویان خارجی،  
کارشناسان و کارکنان دفتر  همکاری های علمی بین المللی  و خانم 

دکتر رضوانی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق، نیز حضور داشتند.
آقای دکتر رسولی پور، پس از تبریک سال نو و آرزوی سالی خوش 
برای دانشجویان، ابراز امیدواری کردند که دانشجویان از ایران خاطرۀ 
خوبی داشته باشند و در آینده دانشجویان بیشتری، به ویژه از کشورهای 

اروپایی،  دانشگاه خوارزمی را برای ادامۀ تحصیل انتخاب کنند.
این دیدار دوستانه، که حدود دو ساعت به طول انجامید، با گرفتن عکس 

یادگاری و اعطای هدایایی به دانشجویان به پایان رسید.

  در راستای توسعۀ روابط علمی و آموزشی میان دانشگاه های ایران و 
عراق، در حاشیۀ نمایشگاه توانمندی های دانشگاه های ایران که از 27 تا 
29 آذرماه با حضور بیش از 30 دانشگاه ایرانی در کردستان عراق برگزار 
اربیل عراق تفاهم نامۀ  شد، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه صالح الدین 
همکاری درزمینۀ تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های آموزشی، و 

پژوهش های علمی مشترک امضا کردند.
   دکتر عبداهلل حسینی، رئیس ادارۀ جذب دانشجویان خارجی دانشگاه، 
در تشریح اهداف این نمایشگاه گفت: افزایش مراودات دانشگاه های 
ایران با دانشگاه های اقلیم کردستان و جذب دانشجویان شهریه پرداز 

از مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بود. دانشگاه خوارزمی نیز 
با حضور در این نمایشگاه به معرفی توانمندی های علمی و آموزشی 
اقلیم  ایران و استادان دانشگاه های  خود برای متقاضیان تحصیل در 
کردستان پرداخت. دکتر حسینی، در پایان، تأکید کرد: با توجه به عالقۀ 
استادان و دانشجویان اقلیم کردستان عراق به برقراری ارتباطات علمی، 
و همچنین تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی در ایران، برنامه ریزی 
مناسب و تالش مداوم برای بهره مندی دانشگاه از این فرصت ضروری 

به نظر می رسد.
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مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان عربی

عربی،  زبان  جهانی  روز  بزرگداشت  مراسم 
به همت انجمن علمی و گروه زبان و ادبیات 
 26 دوشنبه  روز  خوارزمی،  دانشگاه  عربی 
آذرماه، از ساعت 13 الی 14، با حضور آقای 
ایران(،  در  الجزایر  )سفیر  االحریز  عبدالمنعم 
دانشجویان  و  رئیس، مسئوالن،  با شرکت  و 
دانشگاه خوارزمی، در سالن شمارۀ 2 دانشکدۀ 

ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. 
آقای دکتر حبیبی، ضمن خیرمقدم به حاضران، 
و  نیک  شروعی  می تواند  مراسم  این  گفت: 
آینده  همکاری های  برای  خوبی  سرمنشأ 
و  ایران  میان  عرب  ادبیات  و  زبان  درزمینۀ 

الجزایر باشد. 
تنها  افزود: فرهنگ  رئیس دانشگاه خوارزمی 
در  خود  بازنشر  با  می تواند  که  است  چیزی 
تمدن های مختلف سبب  و  شهرها، کشورها 
این  قرآن،  کند.  غرور  ایجاد  و  شود  بالندگی 
است،  زبان شیوای عربی  به  که  الهی  کتاب 

می شود؛  فردی  هر  در  آرامش  ایجاد  باعث 
استفادۀ مناسب از آن می تواند ما را از تهاجمات 
بر  وظیفه  و  مسئله  این  کند.  حفظ  فرهنگی 

دوش ما دانشگاهیان است. 
در ادامۀ مراسم، سفیر الجزایر در ایران، ضمن 
با  برپایی نمایشگاه آشنایی  از  ابراز خرسندی 
این  گفت:  خوارزمی،  دانشگاه  در  کشور  این 
برای  مناسبی  فرصت  نمایشگاه  و   جشنواره 
معرفی فرهنگ و تمدن کشور زیبای الجزایر 

است. 
 422 هم اکنون  اینکه  بیان  با  االحریز،  آقای 
میلیون نفر در 22 کشور به زبان عربی تکلم 
می کنند، و پس از گزارشی کوتاه از تاریخچۀ 
کشور الجزایر، تصریح کرد: کشور ما، پس از 
مختلف  حوزه های  در  میالدی،   1830 سال 
به عنوان  را  عربی  زبان  اشاعۀ  در  سعی 
پشتوانه ای برای الجزایر آغاز کرد. همچنین، در 
زمان آغاز حرکت های اصالح طلبانه، به دنبال 

نبود، بلکه به دنبال راهی برای  جنگ نظامی 
قطع هرگونه ارتباط میان فرانسه و الجزایر و 
باز پس گرفتن گذشته باستانی و تاریخی خود 
بود. پس از آن جنگ، زبان عربی زبان رسمی 
الجزایر شد و در سال 1986 فرهنگستان زبان 
و ادبیات الجزایر به واسطۀ شورای زبان عربی 

دایر شد.
گفت:  پایان،  در  ایران،  در  الجزایر  سفیر 
هم اکنون 106 دانشگاه در الجزایر وجود دارد 
که دانشکدۀ عربی دارند و  در اشاعۀ فرهنگ 

الجزایر می کوشند.
)با همکاری  نمایشگاه کتاب و عکس عربی 
مؤسسۀ امجاد لبنان، و انجمن فرهنگی لبنان 
و ایران(، شعرخوانی و تقدیر از دانشجویان برتر 
گروه زبان و ادبیات عربی از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.
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همایش بزرگ صلح، زنان و حقوق بشر 

همایش بزرگ صلح، زنان و حقوق 
دانشجویان  انجمن  به همت  بشر، 
و  خوارزمی  دانشگاه  افغانستانی 
حمایت  با  صلح،  مطالعات  انجمن 
بین المللی  همکاری های  دفتر 
چهارشنبه  روز  خوارزمی،  دانشگاه 
ابوریحان  سالن  در  دی ماه  پنجم 

دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
احمد  نصیر  آقای  همایش،  این  در 
اسالمی  جمهوری  )سفیرکبیر  نور 
شرق  شفیق  آقای  افغانستان(، 
دکتر  آقای  فرهنگی(،  )وابستۀ 
رسولی پور )مدیر دفتر  همکاری های 
علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی(، 
آقای جمال انصاری )مسئول بخش 
افغانستان(،  سفارت  دانشجویی 
)داستان نویس  عطایی  عالیه  خانم 
نازنین  خانم  افغانستانی(،  مهاجر 
ایرانی  انجمن  )عضو  قائم مقامی 
مطالعات سازمان ملل(، خانم سیده 
بتول حیدری )استاد دانشگاه کابل( و 
آقای مختار حیدری )استاد دانشگاه 

کاتب افغانستان(، حاضر بودند.
در آغاز برنامه، پس از قرائت  قرآن 
کریم و اجرای زندۀ سرودهای ملی 
دو کشور ایران و افغانستان با اجرای 
گروه سرود افغانستانی، دبیر انجمن 
دانشگاه  افغانستانی  دانشجویان 
به  تسلیت  عرض  خوارزمی  ضمن 

محضر مقام معظم رهبری و همچنین ملت شریف ایران به مناسبت 
درگذشت عالم ربانی، آیت اهلل هاشمی شاهرودی، به مهمانان خوشامد 
گفت. دبیر انجمن مطالعات صلح افغانستان نیز به معرفی اهداف انجمن 
مطالعاتی صلح پرداخت. پس از پخش دو کلیپ با موضوع همایش، 
آقای نور )سفیرکبیر افغانستان( دربارۀ صلح و حقوق زنان در افغانستان 

سخنرانی کرد.
جمال  آقای  شرق،  شفیق  آقای  حضور  با  تخصصی  نشست  سپس 

انصاری، خانم نازنین قائم مقامی، خانم حیدری و آقای حیدری برگزار شد 
و  هریک از سخنرانان به مباحث صلح و حقوق بشر و همچنین حقوق 
زنان در افغانستان پرداختند. خانم قائم مقامی پیام خانم ماریا دوتسنکو، 
رئیس مرکز اطالعات سازمان ملل در تهران، را نیز قرائت کردند. خانم 

عالیه عطایی، داستان نویس مهاجر افغانستانی، نیز به سخنرانی کردند.
این همایش با تقدیر از بانوان فعال در زمینه های صلح و یاری کنندگان 

در برگزاری همایش، گرفتن عکس یادگاری، و پذیرایی به پایان رسید
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دیدار دانشجویان عراقی دانشگاه با مدیر همکاری های علمی 

بین المللی 

شرکت در کنفرانس آموزشی اتحادیه اروپا 

 دانشجویان عراقی دانشگاه خوارزمی، روز شنبه اول دی ماه، در دفتر 
همکاری های علمی بین المللی، با مدیر همکاری های علمی بین المللی 
دانشگاه دیدار کردند. دانشجویان عراقی، ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام 
در  برای تحصیل  بهتر  ایجاد شرایط  و  برای حل مشکالت  دانشگاه 
دانشگاه خوارزمی، دربارۀ مسائل آموزشی، همکاری بیشتر دانشکده ها 
با دانشجویان خارجی و حل مشکالت تردد به کشور عراق گفت وگو 

کردند. 
آقای دکتر رسولی پور، مدیر محترم همکاری های علمی بین المللی، از 
تجربۀ تحصیل خود در دانشگاه های کشور هندوستان گفتند و اظهار 
ازجمله  مشکالتی  خارجی  کشورهای  در  تحصیل  همواره  داشتند 
ناآشنایی با زبان اصلی آن کشور دارد. ایشان، با ابراز امیدواری به استمرار 

نشست های دانشجویان خارجی با مدیر همکاری های علمی بین المللی، 
خاطرنشان کردند برای ایجاد شرایط بهتر برای تحصیل دانشجویان 

خارجی تالش خواهند کرد.

کنفرانس »پژوهش در زمینۀ مهاجرت: پیگیری چالش ها و تشریح راه حل ها« 
و کارگاه روش های تدوین طرح های پژوهشی و تأمین منابع مالی پروژه های 
اتحادیه اروپا در چارچوب افق Horizon 2020( 2020( با همکاری دانشگاه 
اصفهان و اتحادیۀ اروپا در روزهای ششم و هفتم آذر )27 و 28 نوامبر 2018( 

در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
با  پژوهشگران  آشنایی  و  آموزش  به منظور  اروپا،  اتحادیۀ  آموزش  بخش 
فرصت های پژوهشی این اتحادیه و روش های اپالی کردن در پروژه های 
آن دوره های آموزشی، رویدادهایی  با عنوان Info Day   برگزار می کند. با 

توافق صورت گرفته، دانشگاه اصفهان میزبان این رویداد بود. 
به دنبال سفر رئیس وقت دانشگاه )آقای دکتر سبحان اللهی( به همراه آقای 
دکتر ساالر آملی )قائم مقام وزیر در اموربین الملل( و پنج رئیس دانشگاه به 
مقر آموزشی اتحادیۀ اروپا در August 2016   ، توافق هایی با این اتحادیه 
صورت گرفت. افتتاح مرکز مطالعات اروپا در دانشگاه خوارزمی و برگزاری
info day   در دانشگاه اصفهان ازجملۀ این توافقات بوده است. آقای استفان 
شولتز، سفیر اتریش در ایران، و آقای دکتر غالمرضا کریمی، قائم مقام وزیر 
در امور بین الملل و رئیس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور، از مهمانان 

ویژۀ این برنامه بودند.
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به منظور پیگیری فعالیت های بین الملل دانشگاه، و به دنبال تشکیل شورای بین الملل در سنوات گذشته در دانشگاه، به پیشنهاد مدیریت همکاری های 
بین الملل، مشاوران بین الملل دانشگاه خوارزمی با حکم رئیس محترم دانشگاه منصوب شدند.

بر همین اساس، اولین جلسۀ شورای بین الملل در سال 1397، به منظور ابالغ احکام مشاوران و بررسی اولیۀ وضع موجود همکاری های بین المللی، 
یکشنبه دوم دی ماه، با حضور مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی، مسئوالن و کارشناسان دفتر و مشاوران بین الملل، در دفتر همکاری های 
علمی بین الملل، برگزار شد. در آغاز جلسه، دکتر رسولی پور، ضمن ارائۀ گزارش مختصری از مهمترین اولویت های موجود در امور بین الملل، 
مهمترین چالش های پیش روی این امر را لزوم فرهنگ سازی و تحول استادان و دانشگاهیان، و نبود زیرساخت های الزم برای گسترش فعالیت ها، 

دانستند. 
در ادامه، هرکدام از مشاوران به طرح آراء خود درجهت کمک به ارتقای امور بین الملل پرداختند و مقرر شد، در آینده ای نزدیک، شورای بین الملل 
دانشگاه به عنوان شورای رسمی در دانشگاه شناخته و جلسات منظم آن برای برطرف کردن موانع گسترش این امور در دانشگاه، با حضور رئیس 

دانشگاه، برگزار شود.

معارفۀ اعضای کمیتۀ مشاوران بین الملل دانشگاه 

برگزاری اولین نشست مشاوران بین الملل با حضور رئیس دانشگاه

اولین نشست مشاوران بین الملل دانشگاه خوارزمی با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد. در این جلسه، مشاوران بین الملل دانشگاه )دکتر امامی، دکتر 
باقری، خانم دکتر پرچکانی، دکتر زاهد، دکتر عباسی، و خانم دکتر میرطاهری( به همراه دو نفر از مدیران گروه های مطالعات اروپا )دکتر علیجانی 

و دکتر میرزازاده( و نیز دکتر شاکری )نمایندۀ معاونت پژوهشی( حاضر بودند.

گرامیداشت دهۀ مبارک فجر در نمازخانۀ
 خوابگاه شهید مطهری دانشگاه خوارزمی
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جلسۀ شورای مرکزی بسیج کارکنان
 با رئیس دانشگاه 

برگزاری جلسۀ کمیتۀ سرمایه گذاری
 اقتصادی دانشگاه 

روز شنبه ششم دی ماه جلسۀ شورای مرکزی بسیج کارکنان با رئیس 
دانشگاه برگزار شد. در آغاز جلسه، آقای دکتر رحمانی )فرمانده حوزۀ 
بسیج کارکنان دانشگاه(، ضمن گزارش فعالیت ها، به جایگاه و نقش 
بسیج کارکنان در پیشبرد اهداف دانشگاه اشاره کردند. سپس، اعضای 
شورا نیز به بیان نظرات خود پرداختند. در خاتمه، آقای دکتر حبیبی 
)رئیس دانشگاه( ظرفیت بسیج را ظرفیتی بسیار عظیم و گران سنگ 
دانستند و از بسیجیان خواستند دانشگاه را در مسیر بالندگی، پیشرفت، 
شناسایی مشکالت، ارائۀ راهکارها و تربیت کارشناسان متعهد یاری 

کنند.

این برنامه روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه، مصادف با دهۀ دوم فاطمیه، 
بعد از اقامۀ نمازمغرب و عشاء، با سخنرانی حاج آقا رجبی آغاز شد. مسابقۀ 
کتابخوانی، پخش کلیپ های انقالبی، پخش فیلم ماجرای نیم روز و 
دعوت از حاج آقا علی محمدی، معاون محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری، از دیگر بخش های این برنامه بود.

اولین جلسۀ کمیتۀ اقتصادی و سرمایه  گذاری دانشگاه با حضور آقایان 
دکتر تاجیک اسمعیلی )معاون اداری، مالی و توسعۀ منابع انسانی(، دکتر 
زنگانه )معاون دانشجویی(، دکتر طاهری )مشاور رئیس دانشگاه(، دکتر 
فالح  دکتر  دانشگاه(،  حقوقی  امور  و سرپرست  رئیس  )مشاور  فردی 
)مدیر عامل مؤسسۀ صندوق رفاه(، دکتر تقی پور )مشاور حقوقی رئیس 
دانشگاه( و دکتر شیخی )کارشناس هیئت امنا(، و مدعوین آقایان دکتر 
ملکی، کسرایی و مهندس ملکی در سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه 
برگزار شد. در این جلسه، بحث های اولیه دربارۀ محورهای کلِی ذیل 
طرح و مقرر شد، در جلسۀ آتی، اجرای طرح ها و برنامه های پیشنهادی 

بررسی شود: 
1. امکانات و توانمندی های دانشگاه و تالش برای بهره گیری بهینه از 

این امکانات 
2. پتانسیل های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه جهت مشارکت با 
بخش خصوصی و همچنین به کارگیری توانمندی های علمی دانشگاه 
در زمینه های مختلف اقتصادی و صنعتی با بخش خصوصی در پردیس 

کرج 
3. سپردن طرح های مختلف به دانشگاه 

گرامیداشت دهۀ مبارک فجر در نمازخانۀ
 خوابگاه شهید مطهری دانشگاه خوارزمی
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نشست تیم رسانۀ خواهران با مسئول
 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 در پردیس کرج

جشن میالد حضرت زهرا )س(
 در حسینیۀ مجتمع مسکونی )پردیس کرج(

نشست تیم رسانۀ خواهران با مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه، حجت االسالم و المسلمین سید محمد هاشمی، روز 
یکشنبه پنجم اسفندماه برگزار شد. در این جلسه، از مسئوالن بخش های 
مختلف رسانه )اعم از بخش های تدوین، نویسندگی، گویندگی، و فضای 
مجازی( برای همکاری با دفتر نهاد و کانون های دانشجویی دعوت 
شد. هدف از تشکیل این جلسه معرفی اعضا، بیان اهداف، تشکیل تیم 
رسانه و بصیرت الزم برای پیگیری و پیشبرد وظایف تیم بود. در خاتمه، 

مسئول دفتر نهاد از حضور اعضای تیم رسانه تشکر و قدردانی کردند.

امام خمینی  جشن میالد حضرت زهرا )س( و سالگرد تولد حضرت 
)ره( و روز گرامیداشت مقام زن و مادر، روز سه شنبه هفتم اسفندماه، در 

حسینیۀ مجتمع مسکونی دانشگاه خوارزمی )کرج( برگزار شد.
در این مراسم که با حضور برخی از بانوان عضو هیئت علمی دانشگاه، 
و خانواده های محترم استادان و کارکنان برگزار شد، خانم امیری، با 
موضوع »الگوهای رفتاری حضرت زهرا )س(« برای بانوان سخنرانی 

کردند. سپس، برنامۀ مولودی خوانی اجرا شد.
گفتنی است برنامه های متنوع مناسبتی و کالس های اعتقادی، به ویژه 
تفسیر، در ایام هفته و مناسبت های خاص، به همت دفتر نهاد  نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، با شرکت خانوادگی استادان و کارکنان 

محترم دانشگاه، برگزار می شود.

ویژه برنامۀ جشن میالد حضرت زینب )س( با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین 
حلوائیان پیرامون شخصیت حضرت زینب )س( و حضرت فاطمۀ زهرا )س(
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دومین دورۀ کشوری کارگاه های آموزشی مربی گری خانواده و ازدواج، با 
حضور بیش از 70 نفر از مسئوالن و معاونان دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در سراسر کشور، با مجری گری و محوریت دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی و نیز دانشگاه آزاد 
استان البرز، به مدت چهار روز )از هشتم تا یازدهم بهمن ماه(، در مشهد 

مقدس برگزار شد.
نیروی  محترم  معاون  حضور  با  آموزشی  دورۀ  این  افتتاحیۀ  مراسم 
انسانی و امور دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
نهاد  آموزش  مدیر  و  تقوی(  حاج آقا  المسلمین  و  )حجت االسالم 
از  پس  شد.  برگزار  مستأجران(  حاج آقا  المسلمین  و  )حجت االسالم 
المسلمین هاشمی  اولیۀ حجت االسالم و  خوشامدگویی و توضیحات 
)دبیر محترم کارگروه ازدواج و خانواده(،  حجت االسالم و المسلمین 
مستأجران )مدیر محترم آموزش دفتر نهاد در دانشگاه ها( به تاریخچه و 
اهمیت و دالئل مهم این سلسله نشست ها اشاره و اظهار کردند بیشتر 
مشکالت امروز ما، در حوزۀ اجتماعی، به خانواده و ناآگاهی و بی اطالعی 

از مباحث آن برمی گردد.

 حجت االسالم و المسلمین تقوی )معاون محترم نیروی انسانی و دفاتر 
نهاد در دانشگاه ها( به اهمیت مباحث خانواده و نقش تربیتی دانشگاه در 
اصالح و اطالع رسانی و تربیت نیروهای مومن و متعهد پرداختند و گفتند 
امروز کشور و دانشگاه در موقعیت حساس و سرنوشت سازی قرار دارد و 
دانشگاه و دانشگاهیان می توانند، با تربیت و آگاهی، در مسیر درست و 

مستقیم به سوی اعتالی فرهنگ ناب اسالمی قدم بردارند. 
افتتاحیه،  شرکت کنندگان در کارگاه حجت االسالم و  از مراسم  پس 
المسلمین آقای دکتر مهکام، با موضوع روانشناسی رشد، شرکت کردند. 
کارگاه روز دوم نیز با حضور آقای دکتر بانکی پور برگزار شد. در روز 
سوم، کارگاه حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر شجاعی، با موضوع 

روانشناسی شخصیت، صبح و عصر، برگزار شد.
مراسم اختتامیه با حضور معاون محترم فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی 
در دانشگاه ها، حجت االسالم و المسلمین حاج آقا صالحی، و همچنین 
مدیر محترم نهاد برگزار شد. در کنار کارگاه ها و کالس ها، نمایشگاه 
کتاب های مرتبط با مباحث کارگاه های آموزشی، برای فروش با تخفیف 

مناسب، نیز برقرار بود که با استقبال حاضران مواجه شد.

برگزاری دومین دورۀ کشوری کارگاه های آموزشی 
مربی گری خانواده و ازدواج 
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برپایی نمایشگاه پوستر با عنوان »سیر نمایشگاهی انقالب اسالمی« در آستانۀ چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در نمازخانۀ ساختمان مفتح )تهران(

مراسم هفتگی سه شنبه های مهدوی

»سه شنبه های مهدوی«،  به همت کانون مهدویت، هر هفته پس از اقامۀ نماز ظهر و عصر در دانشکدۀ علوم مالی برگزار می شود. در این برنامه ها، 
دلنوشته های مهدوی و فرهنگی )همراه با پذیرایی مختصر( میان دانشجویان توزیع می شود. سه شنبه های مهدوی یادآور امامی است  که در میان 

ما غریب افتاده است.
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جلسۀ هم افزایی مسئول محترم نهاد رهبری با استادان گروه معارف

و  فنی  دانشکدۀ  نمونۀ  دانشجوی  توسط  قرآن کریم  قرائت  با  جلسه 
مهندسی، آقای مصطفی صبری، آغاز شد. 

در ادامه، مدیر محترم گروه معارف، حجت االسالم و المسلمین سید 
شهاب الدین حسینی، ضمن تبریک انتصاب مسئول نهاد رهبری، به 
معرفی استادان گروه و توانمندی های آنان پرداختند. ایشان، با تأکید بر 
ظرفیت علمی و عملی گروه معارف، این گروه را جزئی از نهاد دانستند و 
اعالم کردند، در همه حال، در خدمت نهاد رهبری و اقدامات آن هستند. 
در ادامه، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حجت االسالم 
و المسلمین هاشمی، ضمن خوشامدگویی به مدیر و استادان گروه معارف 
از  زیبایی  به حدیث  اشاره  با  ایشان،  پرداختند.  به سخنرانی  دانشگاه، 
ٌل بِها ثاَلثٌَۀ: تَحاُمُل ااَلّْیاِم َعلی َذِوی ااَلَْدواِت الْکاِملَِۀ  حضرت امام رضا )ع(، »ثاَلثٌَۀ ُمَوِکّ
ِم فی َصْنَعتِِه، َو ُمعاداُۀ الَْعواِم َعلی أَْهِل الَْمْعِرَفِۀ« )سه چیز  َو إِْستیالُء الِْحْرماِن َعلَی الُْمَتَقَدّ

وابسته به سه چیز است: سختی روزگار بر کسی که ابزار کافی دارد؛ 
محرومیت زیاد برای کسی که در صنعت عقب مانده باشد؛ و دشمنِی 
مردم عوام با اهل معرفت(، اظهار داشتند که امروز، به سبب بهره مندی 
از ابزارهای متنوع و زمینه های مساعد، همۀ ما مسئولیت های سخت 
و سنگینی داریم و با توجه به ابزارهای کافی باید دقت داشته باشیم 
تا بیشترین بهره را از امکانات محدود ببریم، چرا که درچنین شرایطی 

توقعات از ما بسیار زیاد است. در گروه معارف، هم مبانی علمی و استادی 
باید در نظر گرفته شود و هم مبانی معرفتی. گروه معارف نهاد را به عنوان 
تسهیل کنندۀ حرکت علمی، فرهنگی و تربیتی جامعۀ دانشگاهی همراه 
خود در مسیر پیشرفت ببیند و دفتر نهاد، ان شاءاهلل، مأمنی باشد برای 
استادان گروه و ایجاد تحول  نوین در بحث های آموزشی گروه معارف. 
نوین  روش های  و  کتاب ها  تألیف  در  است  گرفته  تصمیم  نهاد  دفتر 
آموزشی از بدنۀ گروه معارف کمک بگیرد. در حال حاضر، کتاب های 
دروس معارف اسالمی بیشتر نظری هستند، در صورتی که دانشجویان 

بیشتر به بحث های توصیفی و عملی احتیاج دارند. 
در ادامه، استادان گروه معارف ضمن معرفی خود به بیان دیدگاه هایشان 
در موضوعات آموزشی، فرهنگی و نقاط ضعف و قوت گروه معارف 
دانشگاه، و نیز انتظاراتشان از مسئول محترم نهاد رهبری پرداختند. این 
جلسۀ صمیمانه، پس از اقامۀ نماز ظهر و عصر، با ناهار کاری و غذای 

دانشجویی به میزبانی دفتر نهاد به پایان رسید.
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جلسۀ مسئوالن نهاد رهبری دانشگاه های استان البرز

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئوالن  جلسۀ 
دانشگاه های استان البرز، روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه، به 

 میزبانی دانشگاه خوارزمی، برگزار شد.
در این جلسه، مسئول محترم نهاد استانی البرز، حجت االسالم 
و المسلمین رزاقی، به همراه معاون و مدیر اجرایی و مسئوالن 

نهاد رهبری در دانشگاه های استان البرز حضور داشتند.
 موضوع مباحث اصلی این جلسه شامل این موارد بود:

ـ ازدواج دانشجویی
ـ حوزۀ دانشجویی

معاونان  و  مسئوالن  ویژۀ  آموزشی  کارگاه  برگزاری  ـ 
دانشگاه های کشور

 همزمان با سالروز حماسۀ 9 دی، مراسم سخنرانی در نمازخانۀ ساختمان مفتح، با حضور 
حجت االسالم و المسلمین علی محمدی، معاون واحد تهران، برگزار شد. ایشان، با اشاره به 
حضور همیشه درصحنۀ مردم انقالبی ایران در برهه های زمانی خاص، به بیان شاخصه ها و 
عالئم اهل نفاق از دیدگاه امیر المؤمنین )ع( در نهج البالغه پرداختند و افزودند، از گذشته 

تاکنون، بیشترین ضربه ها به اسالم و مسلمین از ناحیۀ اهل نفاق و منافقین بوده است.

مراسم سخنرانی نهم دی در تهران

برگزاری کارگاه سواد رسانه ای
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بازدید آقای دکتر سیمایی صراف از دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی 

)معاون  دکتر سیمایی صراف  آقای  بهمن ماه،  روز چهارشنبه هفدهم 
محترم امور حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( از 

دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران بازدید کردند.
در این بازدید، آقای دکتر حبیبی )رئیس محترم دانشگاه(، آقای دکتر 
علوم  پژوهشگاه  )سرپرست  شریف نژاد  دکتر  آقای  اسمعیلی،  تاجیک 
)رئیس  الهی  دکتر  آقای  فناوری(،  و  تحقیقات  علوم  وزارت  ورزشی 
دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی(، آقای دکتر تقی پور )مشاور رئیس 
هیئت علمی  محترم  اعضای  از  تعدادی  و  حقوقی(  امور  سرپرست  و 
دانشگاه حضور داشتند. آقای دکتر حبیبی، ضمن تبریک ایام اهلل دهۀ 
فجر و خیرمقدم به آقای دکتر سیمایی صراف، عنوان کردند: بحث تعیین 
مالکیت ورزشگاه شهید کشوری به عنوان یک مطالبه از آموزش عالی 
مطرح است و ما با جدیت خواستار و پیگیر این قضیه هستیم که مالکیت 
قطعی ورزشگاه شهید کشوری به دانشگاه خوارزمی بازگردانده شود. 
دانشکدۀ  آموزشی  و  علمی  خدمات  که  است  آن  موضوع  این  دلیل 
تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی برای ارتقای کل ورزش کشور مفید است. 
همچنین، این دانشکده به عنوان اولین دانشکدۀ علوم ورزشی در کل 
کشور می تواند خدمات  ارزشمند و منحصربه فردی می تواند به ورزش 

دانشگاهی ارائه کند.
ورزشی  علوم  پژوهشگاه  )سرپرست  شریف نژاد  دکتر  آقای  ادامه،  در 
ابراز خرسندی از حضور در  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( ضمن 
دانشگاه، گفتند خودشان فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی بوده اند و باعث 
افتخار است که شاهد تغییرات روبه رشد دانشگاه هستند. ایشان افزودند: 
و  دانشگاه ها  با  تعامل  براساس  پژوهشگاه  فعالیت های  اصلی  اولویت 
دانشکده های حوزۀ علوم ورزشی است که در این میان دانشکدۀ علوم 
ورزشی دانشگاه خوارزمی، به عنوان یک دانشکدۀ برتر در کشور، جایگاه 
خاصی دارد. همچنین در این بازدید، به یمن ایام اهلل دهۀ فجر انقالب 
اسالمی، پروژۀ اتصال اینترنت دانشکده به دانشگاه به دست آقای دکتر 
سیمایی صراف افتتاح شد. این پروژه با اتصال دکلی به طول 45 متر 
با پهنای باند 250 مگابیت در ثانیه و کابل کشی داخل ساختمان ها به 
طول 4 کیلومتر و پوشش کابل اینترنت و وایرلس با باالترین کیفیت به 

بهره برداری رسید. در ادامۀ جلسه، برخی اعضای هیئت علمی آراء خود 
را بیان کردند. آقای دکتر سیمایی صراف ابراز امیدواری کردند بتوانند، 
با شناختی که به صورت حضوری از دانشکده و پتانسیل های آن پیدا 
کرده اند، در معاونت ریاست جمهوری اقدام مثبتی برای دانشگاه انجام 
دهند. در پایان، تفاهم نامه ای میان دانشگاه و پژوهشگاه تربیت بدنی و 

علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
منعقد شد که به برخی از مفاد آن اشاره می شود:

* موضوع پیشنهاد و راه اندازی مشترک رشته های نوین و بین رشته ای 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 

* برگزاری دوره های آموزشی میان مدت 3 ماهه، 6 ماهه، پودمانی و...
دانشجوی  پذیرش  و  مشترک،  تخصصی  کارگروه های  برگزاری   *

مشترک در قالب فرصت های مطالعاتی
* شراکت امکانات علمی پژوهشگاه و دانشگاه، تأسیسات، تجهیزات، 

فعالیت های پژوهشی، آزمایشگاه و...
* تولید محتوای علمی مشترک

* در اختیار قرار دادن فضا و مکان های مناسب دانشگاه برای استقرار و 
استفادۀ منابع علمی دانشگاه

* طراحی و اجرای مشترک المپیادهای علمی دانشجویان تربیت بدنی 
کشور

تبریک و تهنیت خدمت جناب آقای دکتر مسعود جعفری جزه، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، بابت 
افتخار عضویت پیوستۀ ایشان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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چله نشینی )جشن شب یلدا در خوابگاه های تهران(

به منظور ایجاد نشاط و شادی در خوابگاه های دختران، در تهران، جشن 
شب یلدا همزمان در چهار خوابگاه مطهری، توحید، سهند، و ورنوس 
برگزار شد. در این جشن، دانشجویان به حافظ خوانی، گپ وگفت دربارۀ 
آداب و رسوم مختلف ایرانی، اجرای مسابقات پانتومیم و دارت پرداختند. 
به برندگان مسابقات و شرکت کنندگان در مراسم، به قید قرعه، جوایزی 

اهدا شد.

 در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 بهمن ماه، برنامۀ اجرایی 
توافقنامۀ علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه مستنصریۀ عراق 
با هدف برگزاری کارگاه های علمی و بین المللی با حضور رئیس محترم 
دانشگاه )دکتر حبیبی(، دکتر رسولی پور، دکتر سارلی و جمعی از استادان 

مدعو دانشگاه عراق در سالن ابوریحان )تهران( برگزار شد. 

مراسم افتتاحیه با سخنرانی رئیس محترم دانشگاه آغاز شد. در ادامه، 
کارگاه های متعددی ازجمله »گفتمان سازی در نهج البالغه« )بررسی 
مفهوم معنا بین متکلم و مخاطب(، کارگاه علمی حقیقت، قدرت ارتباطی 

نزدیک با کاوش های میشل فوکو برگزار شد.
در پایان، روز چهارشنبه، بحث و گفت وگو و پرسش وپاسخ با استادان 
ارائه دهندۀ کارگاه های علمی و همچنین دیدار علمی استادان دانشگاه 
مسئوالن  و  آنان  نمایندگان  یا  گروه ها  مدیران  با  عراق  مستنصریۀ 

دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

برنامۀ اجرایی توافقنامۀ علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه 
مستنصریۀ عراق 
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جلسۀ برنامه ریزی و بررسی دوره های برگزارشدۀ حوزۀ علوم اسالمی 
دانشگاهیان با استادان و دست اندرکاران حوزۀ دانشجویی و مجموعۀ نهاد

دیدار مسئول محترم و مدرسان حوزۀ علوم اسالمی دانشگاهیان استان 
البرز با مسئول نهاد رهبری در دانشگاه خوارزمی، به منظور شناخت مسائل 
و مشکالت مربوط به حوزۀ علوم اسالمی، برگزار شد و مسئول محترم 

حوزۀ علوم اسالمی دانشگاهیان واحد خوارزمی دغدغه های خود را با 
مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزرمی، 
حجت االسالم و المسلمین سید محمد هاشمی، در میان گذاشتند. ایشان 

به منظور آشنایی دانشجویان با فعالیت های نهاد رهبری در دانشگاه، 
و شناخت مشکالت و چالش های دانشجویان، دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی جلسه  ای با حضور تشکل های 
دانشجویی )ازجمله انجمن اسالمی، بسیج دانشجویی، هیئت، شورای 
صنفی، کانون ها و انجمن های علمی( برگزار کرد تا دانشجویان بتوانند 

درخواست های خود از نهاد رهبری در دانشگاه را بیان کنند.
جلسه با قرائت قرآن توسط دانشجوی رشتۀ تربیت بدنی، مهدی رحیمی، 
آغاز شد. سپس، حجت االسالم و المسلمین هاشمی، مسئول محترم 
نهاد رهبری در دانشگاه خوارزمی، ضمن خوشامدگویی به دانشجویان، 

بیشتر  برای نمود  نهاد رهبری پرداختند و نکته هایی  به معرفی دفتر 
تشکل ها ارائه کردند. در ادامه، ایشان از دانشجویان خواستند خودشان و 
محل فعالیتشان را معرفی کنند و مشکالت خود را بگویند. دانشجویان و 
مسئوالن تشکل ها نیز به ترتیب توقع خود از مسئول محترم نهاد رهبری 

را بیان کردند و دغدغه های خود را در قالب چند جمله گفتند.
در ادامۀ مراسم، حجت االسالم و المسلمین اسحاقیان، مسئول طرح 
حکمت استان البرز، نیز سخنرانی کردند و به دانشجویان نوید  دادند که 
نهاد رهبری و طرح حکمت از هر فعالیت مفید آنان حمایت خواهند کرد.

سلسله جلسات برنامه ریزی فرهنگی وفاق بین تشکل ها، کانون های علمی 
فرهنگی و صنفی دانشجویی
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نیز، ضمن عرض خدا قوت و خسته نباشید به مسئوالن حوزه های علوم 
اسالمی در سراسر کشور و مخصوصاً حجت االسالم و المسلمین فیاض 
)مسئول حوزۀ علوم اسالمی استان البرز( اظهار امیدواری کردند که دفتر 

نهاد خوارزمی بتواند، تا جایی که میسر است، از برگزاری کالس های 
حوزۀ علوم اسالمی، با هدف ارتقای سطح علمی و افزایش انگیزه در 

دانشجویان در حال تحصیل، حمایت و پشتیبانی کند.

 این برنامه، روز دوشنبه ششم اسفندماه، در سالن جلسات دانشکدۀ فنی 
و مهندسی )کرج( برگزار شد. این جلسه، به مناسبت فرا رسیدن ایام 
پرسرور میالد حضرت زهرا )س( و نکوداشت مقام زن، به همت دفتر 
هم اندیشی اساتید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد. در 
آغاز برنامه، مسئول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
)حجت االسالم و المسلمین سید محمد هاشمی( ضمن تبریک میالد 
دخت نبی مکرم اسالم، روز زن و روز مادر را خدمت حاضران تبریک 
گفتند و زن را مخلوقی دانستند که در طول خلقت وظایف بی نظیری 
برعهده داشته است. ایشان، با اشاره به زندگی سراسر درس حضرت 
زهرا )س(، حضرت مریم )س( و حضرت آسیه )س(، علت واگذاری این 
مسئولیت های سنگین را توانمندی و جایگاه ویژۀ بانوان در نظام خلقت 

بشر دانستند.
در این مراسم، خانم بصراوی )از استادان مؤسسۀ پژوهشی مکتب الزهرا( 
نیز به جایگاه زن در باورهای دینی پرداختند و اشتراکات و تفاوت های 

مرد و زن در خلقت را موهبت الهی و نعمت شاخص خلقت بر شمردند. 
ایشان، همچنین، به چند نمونه از برداشت های ناصحیح از مقام شامخ 
زن اشاره کردند. این جلسه به صورت گفت وگویی با مشارکت استادان 
محترم برگزار شد. در پایان مراسم جشن، که با حضور جمعی از بانوان 
استاد دانشگاه خوارزمی )ازجمله خانم دکتر عریان، رئیس دانشکدۀ علوم 
زیستی، و خانم دکتر دیوساالر، دبیر هم اندیشی دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری( برگزار شده بود، مسئول محترم دفتر نهاد با اهدای 

شاخه گل از مقام ارزشمند استادان خواهر قدردانی کردند.

سلسله کارگاه های گروه های مختلف علمی دانشگاه خوارزمی
 )بانوان استاد(
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به مناسبت  هفتۀ مقدس بسیج، حضوربسیجیان 

در حرم مطهر امام خمینی )ره( و تجدید میثاق با 

آرمان های آن امام 

حضور شورای حوزه بسیج کارکنان در درمانگاه های 

دانشگاه )تهران وکرج( و تبریک والدت با سعادت 

حضرت زینب )س( و روز پرستار 

برنامۀ هفتگی زیارت عاشورا )دوشنبه ها در کرج، و 

سه شنبه ها در تهران( از ساعت 30 : 7 تا 8 صبح.

برپایی میز خدمت در حوزة مقاومت بسیج با حضور 

نمایندگانی از برخی ادارات شهرستان کرج 

)هفتم آذرماه( 

برگزاری کالس صالحین، برای کارکنان بسیجی، 

در پایگاه شهید بهشتی به صورت ماهانه، به همت 

حجت االسالم و المسلمین نعمتی )معاون محترم نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه(
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برپایی ایستگاه صلواتی بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی به مناسبت دهۀ شکوهمند فجر و چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و ایام فاطمیه شنبه 13 بهمن ماه

برپایی جشن میالد حضرت فاطمه )س( به همراه قرائت 
اهل بیت،  مداح  مولودی خوانی  و  کساء  شریف  حدیث 
بسیج  مقاومت  حوزة  به همت  گودآسیایی،  مهندس 
کارکنان دانشگاه، در نمازخانۀ دانشگاه )تهران(سه شنبه 

هفتم اسفندماه

مسابقات  ورزشی کارمندان دانشگاه )خواهران و برادران( 

در رشته های فوتسال، والیبال، شوت هدف دار و...، به مناسبت 

دهۀ فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، به همت 

معاونت تربیت بدنی حوزة مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه، 

برگزار شد. مراسم اهدای لوح و جایزه به قهرمانان، با حضور 

مسئوالن دانشگاه، برگزار شد.

اخذ ) سطح پژوهشگر( در جشنوارۀ شبکۀ پژوهشگران 

ایرانی با امتیاز 304/85 توسط آقای حسن حسینی 

امینی از کارکنان معاونت دانشجویی



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

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

.....................................................................................................................
نشریه خبری سیمای خوارزمی زمستان 1397

.....................................................................................................................43

به همت حوزة  ـ جمکران  قم  زیارتی  اردوی  برگزاری 

مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه پنجشنبه  نهم  اسفندماه
اولین نشست تحلیل و بررسی بیانیۀ گام دوم انقالب 

اسالمی شنبه 11 اسفندماه

جلسۀ هم اندیشی و برنامه ریزی فرهنگی 

دیدار رئیس دانشگاه با معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

جلسۀ هم اندیشی و برنامه ریزی فرهنگی، روز سه شنبه 25 دی ماه، با حضور معاون دفتر نهاد، حجت االسالم و المسلمین علی محمدی، معاونت 
محترم فرهنگی دانشگاه، مدیر محترم دانشجویی، نمایندۀ بسیج کارکنان و رؤسای ادارات فرهنگی، و مسئول هیئت دانشجویی و فعاالن فرهنگی 
با موضوع مباحث فرهنگی، فعالیت های فرهنگی نیم سال دوم سال جاری )ازجمله برنامه های ایام فاطمیه، جشن چهل سالگی انقالب اسالمی، و 

دهۀ مبارک فجر( برگزار شد.

روز سه شنبه یازدهم دی ماه، دکتر حبیبی )رئیس محترم دانشگاه( با 
ارتباطات  وزیر  نوآوری  و  فناوری  محترم  معاون  جهانگرد،  مهندس 
دربارۀ  دیدار،  این  در  کردند.  گفت وگو  و  دیدار  اطالعات،  فناوری  و 
زمینه های همکاری دانشگاه با وزارت ارتباطات بحث و تبادل نظر شد.

دکتر حبیبی، دربارۀ یکصدسالگی دانشگاه خوارزمی و شرایط و مأموریت ها 
و سیاست های آن برای تربیت نیروی انسانی و رفع مشکالت جامعه، 

سخنانی مطرح کردند.
در ادامه، مدیران مرتبط دانشگاه در برخی از زمینه های همکاری بین 

دانشگاه و وزارت ارتباطات پیشنهادهایی عرضه کردند.
برنامه های  از  استقبال  و  خشنودی  ابراز  با  جهانگرد،  مهندس  آقای 
دانشگاه خوارزمی در حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین و نسل سوم 
و چهارم، پیشنهادهایی برای همکاری با دانشگاه در زمینه هایی مانند 

حمایت از پیشبرد برنامه های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات، و 
نیز حمایت از پژوهش های مرتبط، ارائه کردند.
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نشست مشترک پیگیری اخذ مجوز فعالیت بنیاد خیرین حامی دانشگاه 

تقدیر وتشکر دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی از مدیر و پرسنل دفتر فنی 

اعطای نشان دهخدا به آقای دکترهومن ناظمیان 

نشست مشترک پیگیری اخذ مجوز فعالیت بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
خوارزمی، با حضور مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت عتف و 
معاون  مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، در 

دفتر مشاور محترم  وزیر

مراسم تقدیر وتشکر دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی از مدیر و  پرسنل ارجمند دفتر فنی دانشگاه و عوامل اجرایی دانشکده به مناسبت بازسازی 
دانشکدۀ حقوق

عناصر  تحلیل  و  شناسی  )گونه  عربی  قدیم  داستانی  ادبیات  کتاب 
ناظمیان، عضو هیئت علمی  داستانی(، نوشتۀ جناب آقای دکترهومن 
گروه زبان و ادبیات عربی و معاون آموزشی دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی، در جشنوارۀ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به عنوان 

کتاب برتر شناخته و موفق به دریافت نشان دهخدا شد.
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آقای دکتر حسین محمدی عضو هیئت 
علمی دانشگاه خوارزمی  به عنوان 

پژوهشگر برتر شهرستان مالرد انتخاب شد.

آقای حسن نژادقنبر، دانشجوی دکترای 
دانشگاه خوارزمی، به عنوان پژوهشگر برتر 

انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی 
ایران انتخاب شد. 

 آقای دکتر امیر لطافت کار به عنوان 
پژوهشگر برتر استان البرز در حوزۀ علوم 

انسانی انتخاب شد.

با حکم رئیس جمهوری، دکتر محمد حاتمی 
به ریاست سازمان نظام روانشناسی و 

مشاورۀ کشور منصوب شد.

خانم اعظم کریمی، دانش آموختۀ رشتۀ جامعه شناسی 

سال 1385 دانشگاه خوارزمی، با حکم وزیر ورزش 

و جوانان به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعۀ 

اجتماعی جوانان منصوب شد.

تبریک
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برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن اعضای هیئت علمی

و  ارتقا  به منظور  هیئت علمی  اعضای  انجمن  عمومی  مجمع  دومین 
توسعۀ علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ایجاد زمینه های الزم برای 
مشارکت فعال این اعضا، روز دوشنبه سوم دی ماه، در سالن غدیر کرج 

برگزار شد. 
این جلسه با حضور هیئت رئیسه، رئیس و دبیر شورای مرکزی انجمن 
صنفی اعضاء هیئت علمی آغاز شد. آقای دکتر حبیبی )رئیس دانشگاه( 
ضمن خیرمقدم به حاضران عنوان کرد: فرصت مناسبی است تا فارغ 
از تشریفات دانشگاهی برای تشریک مساعی و مسائل مهم دانشگاه 
همفکری کنیم. هم اکنون دانشگاه در برهۀ حساسی است و به حضور 
گرم، صمیمی و یکپارچۀ شما بزرگواران نیازمند است. در این راستا، 

انجمن اعضای هیئت علمی می تواند نقش خوبی ایفا کند.
دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: از مهمترین مسائل پیش رو »تجدید ساختار 

دانشگاه« و راه یافتن به جمع 10 دانشگاه برتر کشور است.
دکتر حبیبی در خاتمه گفت: امیدواریم در چالش های پیش رو با همفکری 
وهمکاری شما به سمت نوسازی و بهسازی آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

گام برداریم.
اعضای  انجمن  بازرس  و  مرکزی  شورای  انتخابات  سومین  نتایج 
هیئت علمی که در تاریخ سوم دی ماه، در سالن اجتماعات غدیر پردیس 

کرج، از ساعت 10 تشکیل شده بود، به شرح ذیل اعالم می شود:
از مجموع 194 رأی ماخوذه، که 50 رأی با وکالت بوده است، این افراد، 

به ترتیب، حائز بیشترین آرا و به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند: 
ـ آقای دکتر کنجوری
ـ آقای دکتر صفاری

ـ آقای دکتر رسولی پور 
ـ خانم دکتر ساسان پور 
ـ خانم دکتر دیوساالر 
ـ آقای دکتر کاویانی 

ـ آقای دکتر شنبه زاده 
این افراد نیز، به ترتیب آرا، به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند:

ـ آقای دکتر کیوانی 
ـ آقای دکتر کالرستاقی 

ـ آقای دکتر فالح 
ـ آقای دکتر هاشمی  

همچنین آقای دکتر رضایی به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر دلنواز 
به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
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برگزاری جلسۀ شورای مرکزی انجمن اعضای هیئت علمی 

نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه با آقای دکتر سمنانیان 

روز سه شنبه هجدهم دی ماه، جلسۀ شورای مرکزی انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با حضور آقایان دکتر شنبه زاده، دکتر رسولی پور، 
دکتر هاشمی، دکتر صفاری، دکتر کنجوری، دکتر کاویانی، دکتر کالرستاقی، دکتر رضایی، و خانم ها دکتر دیوساالر و دکتر ساسان پور تشکیل 
شد. در این جلسه، اعضای شورا دکتر رسولی پور را به عنوان رئیس، دکتر کنجوری را به عنوان دبیر، و دکتر ساسان پور را به عنوان خزانه دار انجمن 

انتخاب کردند.
همچنین، بر ضرورت برنامه ریزی برای ارتباط هرچه بیشتر با اعضای هیئت علمی و پیگیری جدی مسائل دانشگاه و اعضای هیئت علمی در گفت وگو 

با هیئت رئیسۀ دانشگاه تأکید شد.

نشست  دی ماه،  دوازدهم  چهارشنبه  روز   
دکتر  آقای  با  دانشگاه  هیئت علمی  اعضای 
سمنانیان )عضو محترم هیئت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس(، با موضوع رتبه بندی و ارزیابی 
دانشگاه های کشور، در تاالر ابوریحان دانشگاه 
محترم  رئیس  نشست،  این  در  شد.  برگزار 
دانشگاه، معاونان، مدیران آموزشی و پژوهشی، 

و اعضای هیئت علمی حضور داشتند. 
ضمن  حبیبی،  دکتر  آقای  جلسه،  آغاز  در 
خوشامدگویی به حاضران، گفتند: بنده زمانی 
تربیت  دانشگاه  در  دانشجو  به عنوان  که 
مدیریت هوشمندانه  با  داشتم   مدرس حضور 
و با درایت آقای دکتر سمنانیان آشنا بودم و  
دانشگاه تربیت  مدرس جزو محصوالت انقالب 
اسالمی است، ولی دانشگاه خوارزمی با قدمت 
یکصدساله  نقش تأثیرگذاری در شکل گیری 
مهم  نکتۀ  اما  است،  داشته  فرهنگی  انقالب 
این است که در حال حاضر وظیفۀ ما در نظام 
آموزش عالی چیست و برای ایفای نقش جدی 
کنیم.  عمل  باید  چگونه  موثر  و  تأثیرگذار  و 
دانشگاه هایی که نوپا و جوان هستند، نسبت به 
دانشگاه هایی مثل ما که قوام پیدا کرده اند و با  
بافت قدیمی اداره می شوند، حرکتشان پویاتر 
دانشگاه هایی  پویایی  و  برای تحرک  و  است 

مثل ما توان بیشتری الزم است.
در ادامه، آقای دکتر حبیبی از اعضای محترم 

هیئت علمی دانشگاه خواستند به طور جدی در 
این نشست های تخصصی،  که با نگاه انتقادی 
به وضع موجود تشکیل می شود  ، حاضر شوند 
تا با بررسی نقاط ضعف و قوت، و با کمک و 
همراهی یکدیگر، بتوانیم در عرصه های آموزش 
دانشگاه های  به سمت  حرکت  و  پژوهش  و 
نسل چهارم قدم های مؤثری برداریم. دعوت 
از دکتر سمنانی مرتبط با ارزشیابی و ارزیابی 
دانشگاه برای  حرکت در این مسیر است. ما در 
تالش هستیم تا بتوانیم در چنین نشست هایی 
تریبون  را فراهم کنیم تحت عنوان  مسیری 
مسائل  تا  و هم اندیشی،  آزاد،  آزاد، همفکری 
مختلف مطرح شود. امیدواریم بتوانیم در آینده، 
در فاصلۀ دو نیم سال، هم اندیشی های بیشتری 
حرکت  بتوانیم  همفکری  با  و  ببینیم  تدارک 

موثر و سازنده ای طراحی و اجرا کنیم. 
در ادامه، آقای دکتر سمنانیان )عضو محترم 
دربارۀ  مدرس(  تربیت  دانشگاه  هیئت علمی 
آنها صحبت کردند  دانشگاه ها و ویژگی های 
بیشتر  اینکه  ازجمله  برشمردند،  را  مواردی  و 

دانشگاه های ما آموزش محورند،

که  دانشگاه(   15 )تقریباً  آنها  از  اندکی  به جز 
پژوهش محور هستند. در نسل دوم، دانشگاه ها 
می کنند  نگاه  همکار  به عنوان  یکدیگر  به 
آموزش.  و  پژوهش  دارند:  هدف  دو  فقط  و 
پژوهش در دانشگاه های نسل دوم تک رشته 
است.  ملی  دوم  نسل  دانشگاه  و  است  ای 
ایشان، دربارۀ خصوصیات دانشگاه های نسل 
نامه های  پایان  همین طور  و  استادان  و  سوم 
در  باید  که  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
راستای نیازهای جامعه باشند، صحبت کردند 
و گفتند بیشتر هزینه های دانشگاه می بایست  
از پژوهش های کاربردی تأمین شود تا دولت 
و شهریۀ دانشجویان. در دانشگاه نسل سوم، 
بازار رقابتی شکل می گیرد و فضا رقابتی است. 
دانشگاه باز است و همکاری با مؤسسات جامعه 
دارد. پژوهش ها فرارشته ای است و دانشکده 
دانشگاه  در  می شود.  تبدیل  پژوهشکده  به 
نسل سوم، از دانش و کسب وکار بهره برداری 

می شود. دانشگاه نسل سوم بین المللی است.
در پایان، آقای دکتر سمنانیان به پرسش های 
اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه پاسخ 

دادند.
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برگزاری اولین جلسۀ شورای مرکز رشد دانشگاه 

روز یکشنبه نهم دی ماه، اولین جلسۀ شورای مرکز رشد دانشگاه  با 
حضور دکتر طاهری )مشاور رئیس دانشگاه(، دکتر لواسانی )رئیس مرکز 
رشد(، دکتر شیخی، دکتر عشقی، دکتر میرطاهری، و مهندس ابوقداره  
)از ایده پردازان و  فعاالن عرصۀ فناوری( برگزار شد. در آغاز جلسه، دکتر 
دامنۀ  اهمیت گسترش  بیان  دانشگاه، ضمن   طاهری، مشاور رئیس 
بخش  با  مرکز  این  و همکاری های  دانشگاه  رشد  مرکز  فعالیت های 
اهداف  از مهمترین  برتر علمی، یکی  ایده های  خصوصی و صاحبان 
مرکز  این  به  فناوری  فعاالن عرصۀ  ترغیب  و  تشویق  را  رشد  مرکز 
بالفعل دانشگاه  استفادۀ  بالقوه و  از پتانسیل های  باید  خواند و افزود: 
بهینه کنیم و از ظرفیت های جدید  نهایت استفاده را ببریم. در ادامه، 
دکتر لواسانی اهداف و عملکرد مرکز را تشریح کردند و آمادگی مرکز 
برای توسعۀ همکاری ها با بخش خصوصی و ایده پردازان و نخبگان 
دانشگاهی، در عرصه های علمی صنعتی و خدماتی، را از اولویت های 
مرکز دانستند. آقای مهندس ابوقداره، از فعاالن عرصۀ فناوری، نیز با 
اشاره  به راه اندازی بزرگترین شبکۀ اجتماعی کسب وکار در ایران  که  
یک پلتفرم تجارت اجتماعی آنالین بوده و با هدف ایجاد تحول در بازار 
تجارت آنالین ایجاد شده است، دربارۀ ارائۀ مدل نوینی از کسب وکار 
در دنیای تجارت الکترونیک، که انقالبی در صنعت خریدوفروش تحت 
شبکۀ جهانی اینترنت ایجاد کرده است، توضیحاتی دادند و زمینه ها و 

نحوۀ همکاری و تعامل نیروها ی علمی تخصصی و  اجرایی خود با 
مرکز رشد دانشگاه را بیان کردند. در ادامۀ جلسه، پس از استماع نظرها و 
پیشنهادهای خانم دکتر میرطاهری و آقایان دکتر عشقی و دکتر شیخی، 
دربارۀ نحوۀ همکاری بر مبنای قوانین و آیین نامه های اجرایی، و شیوه ها 
و راهکار های حقوقی  قرارداد های مرکز رشد با بخش خصوصی در 
زمینه های مختلف ایده های ثروت ساز  بحث و تبادل نظر صورت گرفت 

و مقرر شد برای اجرای مصوبات جلسه اقدام شود.
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مراسم تودیع و معارفۀ سرپرست مؤسسۀ تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب 

نصب و رونمایی تابلوی شهدای دانشجوی دانشگاه 

  روز یکشنبه 30 دی ماه، مراسم تودیع و معارفۀ سرپرست مؤسسۀ 
تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب، با حضور آقای دکتر حبیبی )رئیس 
محترم دانشگاه(، معاونان و مدیران دانشگاه برگزار شد. در آغاز جلسه، 
آقای دکتر حبیبی از زحمات آقای دکتر شهنام جوادی در زمان تصدی 
سرپرستی مؤسسۀ تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب تشکر و قدردانی و 

برای ایشان آرزوی توفیق کردند.
ریاست  به  را  عبدالجواد طاهری زاده  دکتر  آقای  سپس، طی حکمی، 
مؤسسۀ تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب منصوب کردند. در بخشی از 
حکم ایشان آمده است: »با توجه به سوابق و تجارب علمی و اجرایی 
جناب عالی به موجب این حکم به سمت رئیس مؤسسۀ تحقیقات ریاضی 
دکتر مصاحب منصوب می شوید. امید است با مشارکت و همکاری و 
همدلی اعضای محترم هیئت علمی و با برنامه ریزی و تالش و جدیت 
در پیشبرد اهداف، مأموریت ها و وظایف آن حوزه باالخص در تحقق 

محورهای زیر موفق و مؤید باشید:
اجرایی اعضای محترم  از ظرفیت های علمی و  استفادۀ حداکثری   •

هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در برنامه های مؤسسه 
• توجه جدی به اسناد باالدستی ملی و دانشگاهی )برنامۀ راهبردی( 

در برنامه ها 
•  اهتمام در برنامه ریزی ویژه برای ارتقای مؤسسه در حوزۀ پژوهش های 

کاربردی و فعالیت های بین المللی 
• پیگیری برای ارتباط با جامعه و صنعت و هدفمند نمودن پژوهش ها 

متناسب با نیازهای جامعه و دستگاه های اجرایی 
• اختصاص سهمی از فعالیت ها برای پژوهش های بنیادی 

• طراحی روش اجرایی برای ورود به طرح های کاربردی و مسئله محور 
در موضوعات ریاضیات کاربردی، آمار و علوم کامپیوتر و موضوعات 

بین رشته ای 
• انتشار فصلنامه ای وزین در حوزۀ فعالیت مؤسسه 

در  بین المللی  و  علمی  سمینارهای  و  کارگاه ها  دوره ها،  برگزاری   •
موضوعات روز  

در راستای نامگذاری مکان های علمی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی 
دانشگاه به نام شهدای دانشجو، روز 24 دی ماه، تابلوی شهیدان کیخسرو 
پهلوان و محمدمهدی ثامنی، با حضور دکتر علی موحد )مدیر ستاد 
شاهد و ایثارگر(، و دکتر محمدحسین ناصرزاده )مدیر حمایت و پشتیبانی 
فرهنگی و اجتماعی( در محل های خانۀ فرهنگ و اتاق شورای فرهنگی 

نصب و رونمایی شد.



......................................................................................................................................................................................................................................
نشریه خبری سیمای خوارزمی زمستان 1397

.....................................................................................................................50

پیش همایش »نخستین همایش ملی البرزپژوهی«برگزاری نشست شهر سلول

دانشگاه  در  کشور  سلول  شهر  نخستین  ساخت  هماهنگی  نشست 
)رئیس  حبیبی  دکتر  و  ستاد(  )دبیر  حمیدیه  دکتر  با حضور  خوارزمی 
و  علمی  معاونت  محل  در  مسئوالن  از  جمعی  و  خوارزمی(  دانشگاه 

فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
در آغاز این نشست، دکتر حمیدیه با اعضای حاضر در نشست به بررسی 
روند پیشرفت پروژۀ شهر سلول پرداخت و گفت: راه اندازی پروژۀ مذکور 
مسیرها را جهت توسعۀ اقتصادی در کشور، در حوزۀ سلول های بنیادی، 
هموار می کند. دکتر حمیدیه، در ادامه، خواستار تسریع در عملیات اجرایی 

این پروژه شد.
سپس، دکتر زاهد گزارشی از روند راه اندازی این پروژۀ ملی ارائه کرد 
و افزود: طراحی شهر سلول تکمیل شده و بعضی از اقدامات اجرایی 
این پروژه ازجمله مکانیک خاک، تأسیسات )شامل پیگیری مربوط به 
آب، برق، گاز(، آماده سازی پارکینگ و ایجاد درب اختصاصی و مسیر 

دسترسی ویژه انجام شده است.
در ادامه، دکتر حبیبی اظهار داشت: عملیات اجرایی ساخت آزمایشگاه 
شتاب دهنده به همت شرکت پرسیس ژن در دست اجراست. در پایان 
جلسه، حاضران در نشست به بررسی چالش های پیش روی این پروژه 

پرداختند و راه حل هایی برای راه اندازی شهر سلول پیشنهاد کردند.
ضمنا مقرر شد نامه نگار ی های الزم برای تسریع پروژه و هماهنگی 

بیشتر بین وزارت علوم،  و معاونت فناوری  انجام شود.

به همت انجمن ایرانی تاریخ )شعبۀ البرز(، پیش همایش نخستین همایش 
ملی البرزپژوهی، دوشنبه 13 اسفندماه، در دانشگاه خوارزمی )با هدف 

برنامه ریزی برای همایش در اسفند 1398( برپا شد.
در آغاز این نشست، که با حضور نمایندگان برخی از ادارات و نهادهای 
)رئیس  بود، دکتر حسین محمدی  استان همراه  فرهنگی و آموزشی 
انجمن ایرانی تاریخ، شعبۀ البرز(، دکتر شهرام یوسفی فر )رئیس انجمن 
ایرانی تاریخ(، و دکتر مهراب رجبی )رئیس بنیاد البرزشناسی( سخنرانی 

کردند. 
در ادامه، برخی از استادان و پژوهشگران البرزشناس به اختصار سخن 
گفتند )خانم ها دکتر دری و  زنگنه، و آقایان دکتر صالحی، دکتر افتخاری، 
دکتر عسگری، فالح، محمدی زره ناسی، احمدنژاد، غالمی مایانی و 

شاه محمدی(.
 اختصاص واحد درسی اختیاری »تاریخ محلی« به البرزشناسی، هدایت 
پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی به موضوعات تاریخ البرز، 
تعیین محورها و گروه های علمی همایش در نشست های ویژه و  و 

اختصاصی در آینده از مصوبات این پیش همایش بود.
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پیش همایش »نخستین همایش ملی البرزپژوهی«

برگزاری مراسم فجر فاطمی 

گردهمایی ساالنۀ استادان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دوم دی ماه، 
با حضور رئیس دانشگاه )آقای دکترحبیبی(، آقای دکترجهان پناه و آقای 
دکترزنگانه، در سالن مرکز پژوهش های علمی و مطالعاتی استراتژیک 

خاورمیانه برگزار شد. 
دراین نشست، آقای دکتر رسولی پور، ضمن خیرمقدم به حضار، دربارۀ 
برنامه های آتی دانشکده اطالع رسانی کردند. ایشان همچنین افرادی را 
که به تازگی به جمع اعضای هیئت علمی دانشکده پیوسته اند )آقای دکتر 
علی اسودی و خانم دکتر مریم شرافت( را به همکاران معرفی کردند. 
برخی  دربارۀ  دانشکده(  آموزشی  )معاون  ناظمیان  دکتر  آقای  سپس، 
مسائل آموزشی دانشکده مطالبی مطرح کردند و از همکاران خواستند، 

درصورتی که واجدشرایط هستند، فرم استاد نمونۀ کشوری را ُپر کنند. 
خانم دکتر جواهری )معاون پژوهشی( گزارشی از رویدادهای پژوهشی 
ارائه و پژوهشگران  دانشکده و عملکرد پژوهشی گروه های آموزشی 
برتر هر گروه را معرفی کردند. در این جلسه، غیر ازاستادان، پنج نفر 
از دانشجویان فعلی و پیشین دانشکده که آثار علمی ارزشمندی پدید 

آورده اند نیز معرفی و تشویق شدند.  

ستاد گرامیداشت دهۀ فجر مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی را در تهران و کرج برگزار کرد.

در سالن غدیرکرج، این مراسم روز 15بهمن، از ساعت 10 تا 12، با 
حضور مسئوالن و کارکنان برگزار شد.

گردهمایی استادان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش

ضمن  دانشگاه(  )رئیس  حبیبی  عزیزاهلل  دکتر  آقای  مراسم،  آغاز  در 
ناگفته های خیلی  انقالب اسالمی  تاریخ  خیرمقدم به حاضران گفت: 

زیادی دارد. باید ها و نباید های فراوان دارد.
دکتر حبیبی، با ذکر آیه ای از قرآن و اشاره به سنت خداوند، افزود: هشدار 
و گوشزد این است که اگر قدر نعمت را ندانیم، این نعمت به قومی دیگر 

ارزانی خواهد شد.
ایشان، در بخشی از سخنان خود، تصریح کردند: شرایط کنونی کشور 
تأمل در این مسئله را بیش از پیش ضروری نشان می دهد؛ آیا ما باورها 
و عقایدمان را حفظ کرده ایم؟ خط مقدم دشمن تا قلب کشور آمریکاست. 

پس الزم است شرایط، مسائل و الیه های متعدد جنگ را درک کنیم.
رئیس دانشگاه خوارزمی، در خاتمه، گفت: امیدواریم همۀ عزیزان، با 
کار و تالش، امنیت روحی و روانی همچنین اقتصادی را با همکاری و 

همیاری پیش ببریم.
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اجرای سرود و تجلیل از دو مبارز انقالبی، حجت االسالم عاشوری و 
آقای دکتر بلوری، بخش دیگری از این مراسم بود.

 در تاالر ابوریحان )تهران(، روز سه شنبه 16 بهمن، مراسم فجر فاطمی 
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و ایام 
شهادت دخت نبی مکرم اسالم، با سخنرانی آقای دکتر جواد منصوری 
)تاریخ نگار و مشاور مرکز اسناد انقالب اسالمی( و باحضور مسئوالن، 
اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار شد.

در آغاز برنامه، پس از پخش سرود جمهوری اسالمی و قرائت قرآن، 
نهاد  آقای هاشمی )مسئول محترم  المسلمین حاج  حجت االسالم و 
ایام  به مناسبت  مقام معظم رهبری( ضمن عرض تسلیت  نمایندگی 
شهادت حضرت فاطمه )س( و همچنین تبریک فرا رسیدن سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و آرزوی تعجیل در فرج  آقا امام زمان )عج( 
عنوان کردند: سالم ما بر مبدع انقالب و آغازگر این انقالب سراسر نور 
که فرمودند انقالب ما انفجار نور بود، امامی که به همت امتش مسیر 
نورانی انقالب را طراحی کرد و با اشارۀ نورانی خود،  ما را به سمت 
نور رهنمون شد، چرا کلمۀ »نور« را انتخاب کردیم؟ چون حرکت در 
مسیر غیرنور جز حرکت در مسیر ظلمات نیست. کسانی در این مسیر 
می توانند به مقصد نورانی برسند که خود را با آن نور هماهنگ کنند. 
سالم خدا بر طالقانی ها، بهشتی ها، مطهری ها، دستغیب ها، چمران ها، 

باکری ها، زین الدین ها و...
ایشان در ادامه گفتند: به کوری چشم دشمنان، امسال چهل سالگی 

انقالب اسالمی را جشن می گیریم و تاکنون هرچه دشمنان پیشگویی 
کرده اند غلط از آب درآمده است و انقالب با قدرت در مسیر خود پیش 
می رود و این نشانۀ اتصال این انقالب به فرزندان زهرا )س( است. در 

ادامۀ برنامه، گروه سرود میعاد به اجرای سرود پرداختند.
سپس آقای دکتر منصوری در این باره که چرا انقالب شد، بعد از انقالب 
چه شد و آیندۀ انقالب چه می شود سخن گفتند. ایشان گفتند، به گفتۀ 
امام خمینی )ره(، انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی می ماند و همگی 
ما باید امتحان شویم و ان شاءاهلل پرچم این انقالب را به دست حضرت 

مهدی)عج( می سپاریم.
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  حضور شهردار منطقۀ 6 کرج، دکتر سرحدی، و مدیران شهرداری در 
دانشگاه خوارزمی )کرج(

در پی آب گرفتگی دانشگاه خوارزمی و مشکالت پیش آمده، شهردار 
اقدامات الزم  و  همفکری  برای  مدیران شهرداری  و  کرج  منطقۀ 6 
در دانشگاه خوارزمی حاضر شدند.در این نشست، که با حضور دکتر 
حبیبی )رئیس دانشگاه خوارزمی( و مسئوالن دانشگاه برگزار شد، دکتر 
سرحدی ضمن بیان علت سرریز کردن آب رودخانۀ دلمبر خاطرنشان 
کرد شهرداری با کلیۀ امکانات برای برطرف کردن مشکل پیش آمده 
در دانشگاه مشغول فعالیت است و در دو روز گذشته کلیۀ همکاران 
مجموعه در تالش بوده اند تا محیط دانشگاه را هرچه زودتر به حالت 

قبل برگردانند.
این جلسۀ مشترک، که با بازدید میدانی همراه شد، با هدف همکاری های 
شهرداری و دانشگاه خوارزمی در برطرف کردن مشکالت موجود )از قبیل 
الیروبی مسیل و پوشش آن، نصب پل عابرپیاده در میدان حصارک، 
هماهنگی برای جایابی مناسب تاکسیرانان زحمتکش، و ایمن سازی 

محیط اطراف دانشگاه برای تردد مردم شریف کرج( برگزار شد.
اتفاق را بحث فرهنگی  با این  از مسائل مرتبط  دکتر سرحدی یکی 
در شهر دانست که شهروندان با ریختن وسایل خانگی بالاستفاده و 
نخاله های ساختمانی در مسیر این رودخانه باعث خروج سیالب از مسیر 
خود شده و مجموعۀ همکاران شهرداری، در چند روز گذشته، حجم 

زیادی از این وسایل را از مسیل پاکسازی کرده اند.
ایشان خاطرنشان کردند کلیۀ امکانات شهرداری بسیج شده است تا 
هرچه زودتر این مشکل برای همیشه حل شود و حضور بنده در این چند 
روز در دانشگاه و محیط باالدستی شهر برای همفکری و اقدامات الزم 

برای حل مسائل پیش آمده و پیشگیری از اتفاقات آینده است.
در پایان، دکتر حبیبی از حضور شخصی دکتر سرحدی و همۀ عوامل 
و  نیروها  کامل  با حضور  روز  چند  این  که طی  مجموعۀ شهرداری، 
ادوات الزم در پاکسازی و بازسازی منطقه همت می کنند، تشکر کرد و 
این نشست ها را گامی برای مرتفع شدن مشکالت و مسائل دانشگاه، 
بارش های خوب  برای  را  منان  خداوند  و  کرد  ذکر  گذشته،  همچون 

امسال شکر کرد.

اولین کارگاه آموزشی »اصول نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی 
دانشگاه  ریاست  در حوزۀ  بهمن ماه،  نهم  البرز، صبح سه شنبه  استان 
خوارزمی )کرج( با مشارکت آقایان دکتر نیستانی و دکتر کریمی )معاونان 
محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری( برگزار شد. در این جلسه، مسئوالن، کارشناسان و متخصصان 
دانشگاه های جامع علمی کاربردی، پیام نور، فرهنگیان ، آزاد اسالمی، 
و پژوهشگاه مواد و انرژی استان حضور داشتند. همچنین، کارگاهی 
با مسائل مختلف نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش استان برگزار و 
نکته هایی دربارۀ ارزیابی درونی، بازدید، الزامات زیر نظام های مختلف، و 

اهمیت هیئت نظارت از طرف مدرسان ارائه شد.

حضور شهردار منطقۀ ۶ کرج در دانشگاه خوارزمی 

برگزاری کارگاه آموزشی »اصول نظارت و ارزیابی مؤسسات 
آموزش عالی استان البرز« 
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اختتامیۀ استارت آپ ویکند امنیت سایبری در دانشگاه خوارزمی 

  رویداد استارت آپ ویکند امنیت سایبری در دانشگاه خوارزمی با معرفی 
برگزیدگان به کار خود پایان داد. استارت آپ ویکند امنیت سایبری طی 
سه روز، از دهم تا دوازدهم بهمن ماه، با حضور 70 نفر شرکت کننده از 
دانشگا ه های خوارزمی، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، اصفهان 

و شیراز در دانشگاه خوارزمی )پردیس کرج( برگزار شد.
دکتر عبادتی، مدیر مرکز انفورماتیک دانشگاه خوارزمی، گفت: از مجموع 
شرکت کنندگان، 20 ایدۀ نو مطرح شد که در نهایت سه ایدۀ برتر در 
حوزۀ امنیت سایبری، با رأی داوران، به عنوان ایده های تیم های اول 
تا سوم معرفی شدند. ایشان هدف این دوره از استارت آپ را انتخاب 

ایدۀ برتر و شناسایی شتاب دهنده ها برای حمایت و پرورش به منظور 
کارآفرینی و اشتغال جوانان دانستند.

دانشگاه خوارزمی، طی سه روز رقابت و کارگاه های آموزشی، به صورت 
شبانه روزی، میزبان استادان، نخبگان و ایده پردازان کشور بود. گفتنی 
است استارت آپ ویکند امنیت سایبری از طرف مرکز تخصصی آپای 
دانشگاه خوارزمی برگزار شد. دکتر جهان پناه، معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه خوارزمی، گفت: دانشگاه آمادگی هرگونه حمایت از نخبگان، 

ایده پردازان و کارآفرینان را دارد.
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جلسۀ شورای صنفی کارکنان با رئیس محترم دانشگاه 

برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی فلسفۀ دین معاصر 

جلسۀ شورای صنفی کارکنان، با حضور اکثر اعضای شورای صنفی و 
رئیس دانشگاه، برگزار شد. اعضای شورای صنفی کارکنان از توجه و 
عنایت رئیس دانشگاه و معاونان نسبت به کارکنان، و اهتمام در رفع 
مسائل و مشکالت آنان، قدردانی و تشکر کردند و مسائل و خواسته های 
کارکنان دانشگاه پیرامون اضافه کار، کارسنجی، تبدیل وضعیت ها و ارتقاء 

کارکنان، مسائل رفاهی کارکنان، با رئیس دانشگاه را مطرح کردند.
صنفی  شورای  اعضای  به  خوشامدگویی  ضمن  نیز،  دانشگاه  رئیس 
کارکنان و اشاره به برخی نارسایی ها و کاستی ها، بر تالش مجموعۀ 
مدیریت دانشگاه برای رفع مشکالت اداری، رفاهی و معیشتی کارکنان 

تاکید کردند. به  گفتۀ ایشان، دربارۀ اضافه کار، تأکید دانشگاه بر »کارانه« 
ایشان  باشد.  برای تشویق کارکنان  تا عاملی  اضافه کار است  به جای 
خواهان ورود کارکنان در تمامی عرصه های کاری بودند که می تواند 
به ارتقای دانشگاه و سطح درآمدزایی دانشگاه کمک کند. در این راه، 
دانشگاه، ضمن پشتیبانی از ذهن های خالق کارکنان، آنان را نیز مورد 
تشویق قرار می دهد. همچنین، بر نقش مهم شورای صنفی کارکنان 
انتقال مسائل، ورود و حضور  در  نمایندۀ کارکنان  و  به عنوان واسطه 
شورا در تصمیم  هایی که برای کارکنان گرفته می شود، با ارائۀ طرح و 

پیشنهادهایی قابل اجرا، تاکید کردند.

دین  فلسفۀ  بین المللی  هفتمین همایش  بهمن ماه،  نهم  روز سه شنبه 
معاصر )با همکاری انجمن علمی فلسفۀ دین و گروه فلسفۀ دانشگاه 
خوارزمی( با حضور آقای دکتر حبیبی )رئیس محترم دانشگاه(، آقای دکتر 
آیت اللهی )رئیس انجمن فلسفۀ دین ایران(، دکترهوشنگی، دکتر قربانی 
این همایش،  ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار شد. در  و... در تاالر 
سخنرانانی از کشورهای روسیه، فرانسه، اسلونی، آلمان و ... نیز شرکت 

داشتند.
در آغاز برنامه، آقای دکتر حبیبی، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، 
گفتند: امسال ما چهلمین سال پیروزی انقالب را جشن می گیریم. یاد 
همۀ شهدای گران قدر قبل و بعد از پیروزی انقالب را گرامی  می داریم و 
امیدواریم مشکالتی که این روزها کشور ما با آنها مواجه شده، و ناشی از 
زیاده خواهی استکبار جهانی است، به گونه ای پیش برود که ملت ما مثل 
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گذشته با سرافرازی و با افتخار از این فراز و نشیب ها عبور کند و پیروزی 
جدیدی را رقم بزند. این همایش در یکصدمین سال تأسیس دانشگاه 
برگزار می شود و امیدواریم که ره آورد های علمی و بین المللی خوبی 
باشد. در حال حاضر، دانشگاه خوارزمی15  دانشکده  به همراه داشته 
و 9 مؤسسۀ پژوهشی و بیش از 13000 دانشجو در مقاطع مختلف 
این  از  )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( دارد. حدود 55 درصد 
دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی در حال تحصیل هستند و 
امیدواریم بتوانیم، به عنوان یکی از دانشگاه هایی که پیشینۀ قابل توجهی 
در نظام آموزش عالی داشته است، در عرصۀ رقابت های بین المللی شدن 

و خدمت به جامعه به پیروزی های روزافزون دست یابیم.
در ادامۀ برنامه، آقای دکتر آیت اللهی ابراز خشنودی کردند که در این 
جمع فرهیخته شرکت دارند و چنین برنامه هایی را باعث بالندگی تفکر 
و اندیشه، مخصوصاً در حوزه های دینی، دانستند و گفتند: فلسفۀ دین 
را  خوبی  مسیر  و  است  مواجه  خوبی  بسیار  گرایش های  با  ایران  در 
طی می کند. امیدواریم این مسیر بتواند به زایندگی بیشتر و به ارائۀ 
دیدگاه های عمیق تر و پیشتازتر کمک کند و برنامه ریزی برای این گونه 
گفت وگوها بیشتر شود. بسیار خوشحالم که سال به سال کیفیت مقاالت 

بهتر می شود و نسل جدیدی از اندیشمندان در جامعه متولد می شود. 
در ادامه، آقای دکتر رسولی پور )دبیر علمی همایش و رئیس دانشکدۀ 
سالگرد  چهلمین  گفت:  خوارزمی(  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
پیروزی انقالب اسالمی و همچنین یکصدمین سالگرد تأسیس دانشگاه 
خوارزمی را به عنوان قدیمی ترین مؤسسۀ آموزش عالی کشور تبریک 
عرض می کنم و به مهمانان اروپاییمان که از آکادمی علوم و هنر  به 
این کنفرانس تشریف آورده اند خوشامد می گویم؛ ما میزبان استادانی از 
کشورهای انگلستان، فرانسه، روسیه، ترکیه، اسلوونی و ایتالیا هستیم. 

امیدوارم برای تمامی استادان و دانشجویان فرصت بحث و هم افزایی 
خوبی فراهم شود.

این همایش، در روزهای نهم و دهم بهمن ماه، با برگزاری پنل های 
تخصصی در سالن های فارابی، ابن سینا و مالصدرا ادامه یافت.

گفت وگو برای گسترش روابط علمی
 و فرهنگی ایران و اتریش 
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دیدار و گفت وگوی هیئت اتریشی مؤسسۀ ایران شناسی فرهنگستان 
علوم اتریش با دکتر ساالر آملی هیئت اتریشی فرهنگستان علوم اتریش 
با  علوم،  وزارت  در  بهمن ماه،  اول  دوشنبه  روز  ایران شناسی(  )بخش 
دکتر ساالر آملی دیدار و گفت وگو کردند. در این نشست، از اتریش 
معاون فرهنگستان یادشده و هیئت همراه، و از ایران دکتر ساالر آملی 
)قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل، و رئیس 
مرکز همکاری های علمی بین المللی( و معاونان ایشان، دکتر کوهیان 
و دکتر بهادر باقری، و همچنین دکتر عزیزاهلل حبیبی )رئیس  دانشگاه 
خوارزمی( و دکتر رسول رسولی پور )مدیر همکاری های علمی بین المللی 
این دانشگاه( حضور داشتند. دانشگاه خوارزمی حدود دوسال است که 
با کشور  ایران  دانشگاه های  فرهنگی  و  روابط علمی  هماهنگ کنندۀ 
اتریش است. نمایندگان هیئت ایرانی بر عزم وزارت علوم و دانشگاه های 
ایران برای گسترش روابط علمی و فرهنگی، تبادل استاد و دانشجو، 

بورس  های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی تأکید کردند.
دکتر باقری، معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و 
مراکز علمی خارج از کشور، نیز از تالش دویست سالۀ بخش ایران شناسی 
فرهنگستان علوم اتریش و همچنین دپارتمان شرق شناسی دانشگاه 
وین قدردانی و اظهار امیدواری کرد، با تالش و پیگیری دوستان مشتاق 
زبان و فرهنگ ایرانی در اتریش، بتوانیم کرسی زبان فارسی یا ایران 

شناسی را در دانشگاه وین تأسیس کنیم.
 خانم بیرگیت گشیر، وابستۀ فرهنگی و معاون انجمن فرهنگی اتریش 
سفارت اتریش در ایران، نیز از عزم و اشتیاق فراوان این سفارت برای 
برگزاری برنامه های فرهنگی و ادبی دو کشور به ویژه در زمینۀ ادبیات 
معاصر ایران و اتریش استقبال کرد و مقرر شد این برنامه ها با همکاری 

معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی با جدیت دنبال شود.

پژوهشگران دانشگاه خوارزمی، با ارزیابی عملکرد چهار نانوذره، موفق 
شدند کارایی غشاهای مورد استفاده در صنایع لبنی را افزایش دهند.

به گفتۀ دکتر وحید وطن پور سرقین، پژوهشگر دانشگاه خوارزمی تهران، 
هدف این طرح ارزیابی میزان کارایی چهار نوع نانوذرۀ مختلف در بهبود 
عملکرد غشاهای پلیمری مورد استفاده در صنایع ازجمله صنعت تولید 

لبنیات است.
وطن پور، با بیان اینکه اضافه شدن نانوذرات به ساختار غشاها موجب 
ایجاد یا افزایش خاصیت آب دوستی آنها می شود، افزود: در طرح حاضر، 
نانوذرات سیلیکا، دی اکسید تیتانیم، نانولولۀ کربنی و نانورس اصالح شده 
به ساختار غشا افزوده شده است. این نانوذرات، به دلیل برخورداری از 
خاصیت آب دوستی، از یک سو، سبب بهبود توزیع و اندازۀ تخلخل ها و، 
از سوی، دیگر موجب می شوند بازدهی فیلتراسیون این غشاها به طور 
قابل توجهی بهبود یابد. همچنین نانوذرات اضافه شده به ساختار غشا، 
با ایجاد خاصیت ضدگرفتگی، موجب می شوند تا عمر آنها نیز افزایش 

چشمگیری داشته باشد.
فلوراید  وینیلیدن  پلی  از جنس  پلیمری  از غشاهای  در طرح حاضر، 
عملیاتی  طی  و  شده  استفاده  خام  نمونه های  به عنوان   )PVDF(
تیتانیم،  دی اکسید  سیلیکا،  نانوذره  نوع  چهار  از  مختلفی  درصدهای 
نانولولۀ کربنی و نانورس اصالح شده به درون ساختار غشا تزریق شده 
است. ساختار غشا به کمک میکروسکوپ الکترونی و نیروی اتمی، و 
ارزیابی نظیر آزمون تعیین  عملکرد غشا به کمک روش های مختلف 
پس زنی  میزان  همچنین  و  پروتئینی  محلول  و  آب  فالکس  میزان 

آلبومین گاوی سنجیده شده است.
کردن  اضافه  اگرچه  خوارزمی،  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  گفتۀ  به 
بهینه  است، حالت  کارایی غشا شده  بهبود  نانوذرات مختلف موجب 
به  نانولولۀ کربنی اصالح شده  از  به حالتی است که 2 درصد  مربوط 

ساختار غشا تزریق شده است.
نتایج به دست آمده از ارزیابی این غشا نشان دهندۀ افزایش 135 درصدی 
در فالکس، 33 درصدی بازیابی فالکس و 100 درصدی در پس زدن 

پروتئین است.
دکتر وحید وطن پور سرقین، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران، 
و محمدحسین داودآبادی فراهانی، دانشجوی دورۀ دکترای دانشگاه ملی 
سنگاپور، در اجرای این طرح همکاری کرده اند. نتایج این طرح در مجلۀ 
Separation and Purification Technology با ضریب تأثیر 

359 / 3 منتشر شده است.

گفت وگو برای گسترش روابط علمی
 و فرهنگی ایران و اتریش 

موفقیت پژوهشگران دانشگاه خوارزمی 
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آقای دکتر زنگانه، معاون دانشجویی دانشگاه، روز سه شنبه نهم بهمن ماه، در نشست شورای معاونان دانشگاه های منطقۀ یک به میزبانی دانشگاه 
شاهد شرکت کردند .برخی از محورهای نشست از این قرار بود:

ـ بررسی تشکیل شوراهای صنفی دانشگاه های منطقۀ یک و ایجاد وحدت رویه در اجرای آیین نامه
ـ  بررسی طرح پیشنهادی هدفمندی تسهیالت رفاهی

ـ  نظر دانشگاه های منطقه دربارۀ افزایش هزینه های خدمات رفاهی دانشجویی در سال 1398
ـ  بررسی امور جاری

 کارگاه آگاه سازی و توانمندسازی در حیطۀ نشانه شناسی مصرف مواد مخدر، ویژۀ سرپرستان خوابگاه ها و پرسنل انتظامات خوابگاه ها، به همت مرکز 
مشاورۀ دانشجویی جوانه، با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، روز چهارشنبه دهم بهمن ماه، در دفتر معاونت دانشجویی در واحد تهران 

برگزار شد.

صبح دوشنبه 26 آذرماه، همایش چالش های صنعت و تجارت در حوزۀ 
بانکداری بین المللی بعد از تحریم و ارائۀ راهکار، با حضور آقای دکتر 
محمود بهمنی )نمایندۀ هشتگرد در مجلس شورای اسالمی، و رئیس 
اسبق بانک مرکزی(، دکتر بناموالیی )رئیس اتاق بازرگانی استان البرز(، 
دکتر شاهمرادی )رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز( و 

سایر مسئوالن دانشگاهی در سالن غدیرکرج برگزار شد.
آقای دکتر بهمنی در این همایش گفت: در سال های گذشته، به ویژه 
سال 1389، از تحریم های فلج کننده، به قول بیگانگان، گذر کردیم و 

بی شک تحریم کنونی نسبت  به سال های پیشین اثر نخواهد داشت. 
دکتر بهمنی مشکالت امروز کشور را وجود بوروکراسی نظام اداری، 
نظام تمرکزگرایی و دولتی بودن اقتصاد دانست و در ادامه تصریح کرد: 
حذف برنامه های زائد و غیرضروری و افزایش سرعت عمل در برآوردن 
خواست های مردم، جذب در تولید، اشتغال، شروع به کار کارخانجات 
تعطیل و نیمه فعال، افزایش تولید و عرضۀ کاال همراه با کاهش قیمت، 
از گام های مؤثر در کنترل وضعیت موجود و مهار نقدینگی است. حرکات 

تحریمی و آثار روانی بر جامعه، با مدیریت بهینه، مهارشدنی است.

حضور دکتر زنگانه در نشست شورای معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقۀ یک به 
میزبانی دانشگاه شاهد 

کارگاه آگاه سازی و توانمندسازی در حیطۀ نشانه شناسی مصرف مواد 
مخدر )ویژۀ سرپرستان خوابگاه ها و پرسنل انتظامات خوابگا ه ها(

همایش چالش های صنعت و تجارت در حوزۀ بانکداری بین المللی
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دورۀ آشنایی با سامانۀ مدیریت عملکرد وزارت عتف )تسما(  به همت 
مرکز نظارت،  ارزیابی و تضمین کیفیت و همکاری مدیریت امور اداری 
برگزار شد.  هدف این دوره تبیین اهمیت سامانۀ تسما،  تشریح محورها 
لزوم همکاری و  بیان  این سامانه، و  ارزیابی در  و شاخص های مهم 

مشارکت تمامی واحدها در اجرای بایستۀ این سامانه بود.

روز اول بهمن ماه جلسۀ شورای صنفی کارکنان دانشگاه با معاون مالی 
و پشتیبانی برگزار شد.

 این جلسه، با حضور همۀ اعضای شورا و جناب آقای دکتر تاجیک 
اسماعیلی، برگزار شد. اهم مباحث جلسه دربارۀ فرایند تصویب اساسنامۀ 
شورای صنفی کارکنان، کارسنجی، اضافه کار، مسائل تبدیل وضعیت ها 

و ارتقای کارکنان، و مسائل رفاهی کارکنان بود.
مثبت  نگاه  از  تشکر  صنفی، ضمن  شورای  اعضای  جلسه،  این  در   
معاون و مسئوالن دانشگاه نسبت به جایگاه و نقش کارکنان و تصویب 
اساسنامه، بر تعامل بیشتر خود به عنوان بازویی برای اعتالی نام دانشگاه 

و اهداف سازمانی تأکید کردند. در این جلسه، به پیشنهاد آقای دکتر 
تاجیک اسماعیلی، مقرر شد »هستۀ تکریم کارکنان« تشکیل شود تا 
اتاق فکری برای کارکنان جهت استعدادیابی و نیز ارائۀ نظرها و طرح ها 

و پیشنهادها، برای اعتالی سازمان و تحقق اهداف سازمانی، باشد. 
دکتر تاجیک اسماعیلی، ضمن اشاره به اهمیت جایگاه شورای صنفی در 
تصمیم گیری ها، بر ورود اعضای آن در بخش هایی که برای کارکنان 
تصمیم گیری می شود تأکید کردند. همچنین، قرار شد نمایندگان شورای 
صنفی در هیئت اجرایی، ستاد رفاهی، شورای ترافیک و... به صورت 

رسمی حاضر شوند.

دورۀ آشنایی با سامانۀ مدیریت عملکرد وزارت عتف )تسما(

برگزاری جلسه شورای صنفی کارکنان دانشگاه
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دومین جلسۀ کارگروه فرهنگی و اجتماعی شبکۀ ملی جامعه و 
دانشگاه استان البرز

چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطالعات

دومین جلسۀ کارگروه فرهنگی و اجتماعی شبکۀ ملی جامعه و دانشگاه 
در استان البرز، صبح چهارشنبه سوم بهمن ماه، در حوزۀ ریاست دانشگاه 
خوارزمی با حضور دکتر تهامی )قائم مقام شبکه(، دکتر شکراللهی )دبیر 
شبکه در استان البرز(، دکتر قادری )مدیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی( 

و دیگر اعضا برگزار شد.
در این نشست، دکتر شکراللهی گفت: مسئله شناسی تکمیلی استان البرز 
در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی اولین گام فعالیت این کارگروه خواهد بود. 
شایان ذکر است اقداماتی که در گذشته توسط اتاق های فکر استان 
انجام شده بود در این جلسات در جهت تکمیل گزارش های پیشین 
استفاده می شود. سپس، سیاستگذاری مسائل مورد توافق کارگروه محور 

همفکری قرار خواهد گرفت.

اطالعات،  و  کامپیوتر  علوم  در  نوین  موضوعات  کنفرانس  چهارمین 
چهارشنبه  سوم بهمن ماه، با حضور رئیس محترم دانشگاه )آقای دکتر 
حبیبی(، رئیس محترم انجمن انفورماتیک ایران )آقای دکتر ناظمی(، 
رئیس محترم دانشکدۀ علوم ریاضی و کامپیوتر )آقای دکتر جوادی(، و 
دبیر کنفرانس) آقای دکتر برنا( و جمعی از مهمانان مدعو در سالن الغدیر 

دانشکدۀ ادبیات )کرج( برگزار شد.
در آغاز برنامه، دکتر جوادی گفت: جای بسی شادمانی است که به لطف 
خدا میزبانی چهارمین کنفرانس  موضوعات نوین در علوم کامپیوتر 
دانشکدۀ  در  را   )1397 بهمن   4-3(   )2019  CICIS(اطالعات و 
و  فرهیختگان  با حضور  خوارزمی،  دانشگاه  کامپیوتر  و  ریاضی  علوم 

عالقه مندان این حوزه، برعهده داریم. در این کنفرانس، پیشرفت علمی 
در موضوعات مرتبط، تعامل بیشتر زمینه های مختلف علوم کامپیوتر و 
 CICIS،زندگی روزمره، هدف اصلی قرار داده شده است. با این رویکرد
2019  به اهمیت زمینه های گوناگون کاربرد علوم کامپیوتر و اطالعات 
پرداخته است. این دورۀ کنفرانس، با تمرکز بر الگوریتم های تکاملی، 
علوم تصمیم و دانش، امنیت کامپیوتری، و خدمت به جامعه، برگزار 

می شود.
است  شده  کنفرانس  این  برگزاری  در  ما  بیشتر  افتخار  باعث  آنچه 
همزمانی آن با یکصدمین سالگرد تأسیس دانشگاه خوارزمی است. این 
پیشرفت علمی برجسته هرگز بدون کمک خدا و تالش قابل توجه 
مدیران، استادان، محققان و دانشجویان این دانشگاه ممکن نبوده است 

و ممکن نیست. 
 CICIS در ادامه، آقای دکتر برنا، دبیر کنفرانس، گفت: در کنفرانس
2019 ، حدود 200 نفر ثبت نام کردند. از بین 130 مقالۀ رسیده، که 
بازخورد گرم نویسندگان عزیز و امتنان قلبی ما را نشان می دهد، 76 
ارائۀ شفاهی و 20 مقاله )15 درصد  مقاله )58 درصد مقاالت( برای 
مقاالت( برای ارائۀ پوستری پذیرفته شد. 34 مقاله )27 درصد مقاالت( 

نیز در اولویت پذیرش قرار نگرفتند.
از یاری و همفکری مراکز مختلف  افتخار داشتیم  این کنفرانس،  در 
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علمی کشور ازجمله مرکز استنادی علمی جهان اسالم )ISC(، انجمن 
انفورماتیک ایران، انجمن سیستم های هوشمند ایران، انجمن کامپیوتر 
ایران، انجمن ریاضی ایران، مؤسسۀ تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب، 
کشور  سراسر  دانشگاه های  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه 
و به صورت ویژه دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه یزد، 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، دانشگاه الزهرا و دانشگاه عالمه 
طباطبایی بهره مند شویم که جای بسی تقدیر دارد. از استادان برجسته 
و سخنرانان کلیدی کنفرانس، آقایان دکتر کامبیز بدیع و دکتر احسان 
ملکیان، که با حضور خود سبب افزایش غنای علمی کنفرانس شده اند، 
صمیمانه قدردانی می شود. همچنین از آقای دکتر علی سعداهلل بابت 

قبول زحمت برگزاری کارگاه علمی تخصصی تشکر می کنیم. بر خود 
الزم می دانیم از حضور و همکاری صمیمانۀ سازمان فناوری اطالعات 
ایران، مرکز ماهر، مرکز تخصصی آپا خوارزمی، پلیس فتای استان البرز 
البرز، که در برگزاری پنل تخصصی امنیت  انتظامی استان  و نیروی 
سایبری نقش شایسته و قابل تقدیری داشته اند، قدردانی کنیم. همچنین 
شایسته است از شرکت مبتکر )اپلیکیشن دانشجویی اتود( و شرکت 

خدمات زرین زینت گستر قدردانی شود.
در خاتمه، از همکاری و پشتیبانی مداوم اعضای محترم کمیتۀ علمی 
کنفرانس، داوران، نمایندگان انجمن های علمی حامی، و کلیۀ اعضای 

کمیتۀ اجرایی کنفرانس و دانشجویان کادر اجرایی تقدیر و تشکر شد.
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نشست صمیمی رئیس دانشگاه با اعضای شورای فرماندهی بسیج کارکنان 

ـ آموزشی عتبات دانشگاهیان در دانشگاه خوارزمی برگزار شد همایش توجیهی 

در این جلسه، که اعضای شورای فرماندهی بسیج کارکنان دانشگاه 
حضور داشتند، هریک از همکاران به بیان نظرشان دربارۀ مشکالت 
و توانمندی های موجود در دانشگاه، به منظور رشد و تعالی هرچه بیشتر 
از تشکیل این  دانشگاه، پرداختند. سپس، دکتر حبیبی، ضمن تشکر 
جلسه، بر پرهیزگاری ، تالش و مجاهدت تا سر حد توان تاکید کردند. 
آنگاه، به پرسش های همکاران دربارۀ مسائل مختلف دانشگاه پاسخ 
کردن  برطرف  به  خود  وسع  و  توان  حد  در  دادند  اطمینان  و  گفتند 
از  قسمتی  هر  در  بسیجیان  و  کرد  خواهند  اقدام  دانشگاه  مشکالت 
دانشگاه که مشغول به کارند می توانند، با انجام کار صحیح و به موقع و 

درست، الگویی برای همه باشند.

همایش  توجیهی ـ آموزشی عتبات دانشگاهیان، درمرحلۀ  بیستم اعزام، 
روز یکشنبه هفتم بهمن ماه، در تاالر الغدیر دانشگاه خوارزمی )کرج( با 
حضور رئیس محترم ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و نیز مسئول امور 
مدیران ستاد، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی، مسئول 
شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان استان البرز، رؤسای 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوارزمی و علوم پزشکی البرز، 
مدیران ادارۀ معافیت تحصیلی سازمان وظیفۀ عمومی، مدیران شعب 
بانک ملت البرز، مدیران کاروان عمره و عتبات دانشگاهیان، و جمع 
کثیری از  اصحاب رسانه، صداوسیمای مرکز البرز، و نیز زائران مرحلۀ 
بیستم اعزام برگزار شد. این مراسم باتالوت آیاتی از قرآن مجید و پخش 
سرود جمهوری اسالمی و پخش کلیپ ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
آغاز شد. در آغاز مراسم، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
خوارزمی، به نیابت از رئیس دانشگاه، ضمن عرض خیرمقدم به حضار، 
مطالبی در گرامیداشت دهۀ سوگواری حضرت صدیقۀ طاهره )س( و 
گرامیداشت ایام اهلل چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
بیان کردند. ایشان، در ادامه، مطالبی از تأثیرات شگرف و فراوان زیارت 
عتبات مقدسه و عمرۀ مفرده، خصوصاً در زمان دانشجویی، عنوان کردند. 
در ادامۀ مراسم، مسئول شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات استان 
فعالیت های  از  گزارشی  خیرمقدم،  رزاقی، ضمن عرض  حاج آقا  البرز، 
دوره های قبل و فعلی اعزام ارائه کردند. پس از آن، رئیس محترم ستاد 
عمره و عتبات دانشگاهیان کشور، ضمن ارائۀ گزارش ثبت نام زائران در 
دورۀ بیستم اعزام، مطالب متنوع ودلنشینی از فلسفه و تأثیرات زیارت، 
بایدها و نبایدهای قبل، حین و پس ازسفر، با ذکر نمونه هایی از سفرهای 

عمره و عتبات خویش ارائه کردند. سپس، مداح اهل بیت در سوگوارۀ 
همایش،  انتهای  در  پرداختند.  مصیبت  ذکر  به  دقایقی  فاطمیه،  ایام 
مدیران حاضر از سازمان وظیفۀ عمومی، و مدیران شعب بانک ملت و 
نیز خبرنگار روزنامۀ راه مردم استان البرز، سرکارخانم امیرآبادی، به نیابت 

از اصحاب رسانه، هدیه ای از دست مسئولین همایش گرفتند.
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کسب رتبۀ هفتم فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی در بین نشریات کشور 

برگزاری اولین دورۀ مسابقات چندجانبۀ فوتسال اعضای هیئت علمی
 دانشگاه های منطقۀ یک

 اولین دورۀ مسابقات چندجانبۀ فوتسال اعضای هیئت علمی دانشگاه های منطقۀ یک، با حضور چهار دانشگاه شهید بهشتی، صنعتی شریف، تربیت 
 مدرس و خوارزمی، به صورت دوره ای، در روزهای 25 دی ماه، دوم بهمن ماه، و نهم بهمن ماه، به میزبانی دانشگاه خوارزمی )واحد تهران(، برگزار و 

نتایج ذیل کسب شد:
دانشگاه شهید بهشتی:      مقام اول
دانشگاه تربیت مدرس:    مقام دوم

دانشگاه خوارزمی :         مقام سوم 
در پایان مسابقات، با حضور آقای دکتر حبیبی )رئیس محترم دانشگاه(، آقای دکتر قره خانلو، آقای حبیبی )مدیر محترم امور دانشجویی( ، آقای 

دکتر جوکار )مدیر تربیت بدنی( و سایر مسئوالن با اهدای جام و حکم قهرمانی، و اهدای یادبود به همۀ شرکت کنندگان، از مقام آوران تجلیل شد.

فصلنامۀ  اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی در آخرین ارزیابی ISC در سال 1395 ضریب 855 / 0  را به دست آورده و در بین نشریات علوم جغرافیایی 
رتبۀ اول و در بین نشریات کشور رتبۀ هفتم را کسب کرده است. 
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نشست صمیمی اعضای شورای صنفی دانشجویان با رئیس دانشگاه 

جلسۀ تودیع و معارفۀ مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه

صبح چهارشنبه، اول اسفند ماه، نشست صمیمی و کاری اعضای شورای 
صنفی دانشجویان با رئیس دانشگاه و معاون دانشجویی دانشگاه، در 

حوزۀ ریاست )کرج( برگزار شد.
دکتر حبیبی، رئیس دانشگاه، ضمن بیان مسائل روز و کالن کشور و 
مشکالتی که امروز نظام با آنها مواجه است، گفت: الزم است با همت 
دانشگاهیان راهکارهای الزم برای رفع مشکالت پیش رو اندیشیده شود 

و دانشجویان می توانند راهگشای خیلی از این مسائل باشند.
در ادامه، دکتر زنگانه، معاون دانشجویی دانشگاه، گفت: بیان دیدگاه های 
دانشجویان، موضوعات مختلف دانشجویی، و اوضاع فعلی دانشگاه بسیار 

حائز اهمیت است و امیدواریم با کارآمد ترین شیوه پیش برود.
در آغاز نشست، همۀ اعضای شورای صنفی دانشجویان به بیان مسائل 

صبح چهارشنبه، اول اسفندماه، جلسۀ تودیع و معارفۀ  مسئولین بسیج 
دانشجویی دانشگاه با حضور مسئوالن دانشگاه و ناحیۀ بسیج دانشجویی 

کرج در حوزۀ ریاست دانشگاه )کرج( برگزار شد.
خوشامدگویی،  ضمن  دانشگاه(  )رئیس  حبیبی  دکتر  برنامه،  آغاز  در 
همراهی و همگامی بسیج و دانشگاه را در رفع مشکالت امروز جامعه 
بسیار مهم دانستند و گفتند بسیج هماره از بازوهای فکری و اجرایی در 

مسیرهای پرتالطم کاری است.
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  هاشمی،  حجت االسالم 
در دانشگاه، ضمن تشکر از حضور فعال بسیج دانشجویی گفت: رمز 
موفقیت در حوزۀ بسیج دانشجویی کار برای رضای خداست و فعالیت ها 

باید براساس نیازها و شرایط روز باشد.
در ادامه، آقای هاشمی، مسئول ناحیۀ بسیج دانشجویی، تصریح کرد: 
بسیج همراه و همگام مردم و دانشگاه است و بسیج دانشجویی دانشگاه 

و مشکالت موجود و حمایت های دانشگاه از دانشجویان در امور مختلف 
پرداختند.

خوارزمی به عنوان دانشگاه مادر همیشه سرلوحۀ  فعالیت های استان بوده 
است. در این جلسه، آقای امیرمحمد اسدپور تودیع و آقای سید رسول 

حسینی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه معارفه شد.
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برگزاری جـشن یـکصدمـین سـال تأسیس دانشگاه خوارزمی

ساعت           از  خوارزمی،  دانشگاه  تأسیس  سال  یکصدمین  جشن  مراسم 
محترم  اول  معاون  حضور  با  اسفندماه،  چهارم  شنبه  صبح   8  :  30
رئیس جمهور )آقای دکتر جهانگیری(، وزیر محترم علوم، تحقیقات و 
فناوری )آقای دکتر غالمی(، رئیس محترم دانشگاه )آقای دکتر حبیبی(، 
بودجۀ  و  برنامه  سازمان  رئیس  شهبازی(،  دکتر  )آقای  البرز  استاندار 
استان البرز )خانم دکتر عربشاهی(، اعضای شورای شهر تهران، برخی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، و چهره های سرشناس علمی و 
آموزشی کشور و چهره های ماندگار در سالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی 

)تهران( برگزار شد.
در آغاز مراسم، آقای دکتر حبیبی، ضمن خیرمقدم به مدعوین محترم، 
افتخار دارد که دانش آموختگان فرهیخته ای  گفت: دانشگاه خوارزمی 
مانند دکتر هشترودی، دکتر معین و فرهیختگان دیگری تربیت کرده و 

به جامعه تحویل داده است که خود آنان بسیار اثرگذار بوده اند.
انقالب، »دانشگاه تربیت معلم«  از  ادامه داد: پس  آقای دکتر حبیبی 
هستۀ مرکزی تربیت معلم بود و دانشگاه های اقماری این دانشگاه در 

کاشان، زاهدان، اراک، تبریز، سنندج، یزد، کاشان، و سبزوار تشکیل شد 
که بعدها این دانشگاه ها به واحدهای مستقلی تبدیل شدند.

رئیس دانشگاه اظهار داشت: از سال هایی که دیگر تربیت معلم مأموریت 
دانشگاه نبود، تا زمانی که نام این دانشگاه به »دانشگاه خوارزمی« تغییر 
یافت، این دانشگاه 15 سال از نظر مأموریت بالتکلیف بود و فرصت 

ارزشمندی برای توسعه را از دست داد.
جزو  است  صدد  در  خوارزمی  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  حبیبی  دکتر 
دانشگاه های پرافتخار نظام جمهوری اسالمی قرار گیرد و این دانشگاه 
آمادگی دارد در زمینه های آموزشی، پژوهشی، و کارآفرینی تمام پتانسیل 
خود را برای رفع مشکالت جامعه در خدمت جمهوری اسالمی ایران قرار 
دهد. ما به عنوان سربازان علم و فناوری آمادگی داریم تمام ظرفیت های 

خود را برای رفع مشکالت کشور در خدمت دولت قرار دهیم.
و  تحقیقات  علوم،  محترم  )وزیر  غالمی  دکتر  آقای  برنامه،  ادامۀ  در 
فناوری( عنوان کرد: بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تحول بزرگی در 
تربیت نیروی انسانی داشتیم. دانشگاه های ما، با اینکه با بنیۀ  قوی شکل 
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نگرفته بودند، دستاوردهای بسیار خوبی داشتند. جایگاه علمی کشور ما 
در دنیا رتبۀ شانزدهم یا، براساس آمار بررسی 2018، جایگاه پانزدهم در 

دنیاست که این جایگاه حاصل زحمات دانشگاهیان است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری   با بیان اینکه با توجه به تحوالت دنیا، 
ما نیز تالش می کنیم به سمت تأثیرگذاری بیشتر حرکت کنیم  افزود: 
دانشگاه های ما اکنون در حوزه های کارآفرینی، شرکت های دانش بنیان، 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، حرکت های خوبی را آغاز کرده اند. 
همچنین، دانشگاه های ما به سمتی حرکت می کنند که جامعه محور 

باشند.
مصوبۀ  و  توسعه  ششم  برنامۀ  براساس  کرد:  تصریح  غالمی  دکتر 
شورای عالی انقالب فرهنگی، برنامۀ ساماندهی آموزش عالی آغاز و طرح 
اولیۀ آن تهیه شده است. دانشگاه های ما با هم می توانند توانمند شوند. 

تجزیه کردن دانشگاه ها باعث ضعف آنها می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: بر این اساس، برنامۀ 
ساماندهی آغاز شده و یکی از برنامه های آن سروسامان دادن به این 
در  متفرق  علمی  مراکز  اتصال  و  علمی،  شبکه های  ایجاد  وضعیت، 
استان ها و کشور به محور اصلی است. این به معنی انحالل نیست، 
بلکه برنامۀ ما ایجاد شبکه های علمی بین دانشگاه هایی است که به هم 

نزدیک هستند و می توانند مأموریت خاص علمی را با یکدیگر پیگیری 
کنند.

   سپس، آقای دکتر مقصود فراستخواه )مؤلف کتاب تاریخ دانشگاه 
خوارزمی(، خانم دکتر شکوه نوابی نژاد، و آقای دکتر قاسمی هنری نیز 

توضیحاتی دربارۀ دانشگاه خوارزمی و قدمت این دانشگاه ارائه دادند.
 در ادامه، معاون اول محترم رئیس جمهور، با اشاره به اینکه براساس 
مستندات مراکز رسمی و بین المللی عملکرد ما در حوزۀ پیشرفت های 
علمی در دو دهۀ اخیر قابل قبول بوده است و دستاوردهای علمی خوبی 
کسب کرده ایم، بیان کرد: باید قدردان استادانی باشیم که سال ها در 
دانشگاه  های ما استعداد جوان ایرانی را پرورش داده اند و دستاورد امروز 

ما مرهون تالش آنان است.

اوج  دوران  حاضر  عصر  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور،  اول  معاون 
تحوالت علم و فناوری است، اظهار کرد: امروز، فناوری در چنگ جوانان 
ماست، اما باید مراقب باشیم تا از حرکت پرشتاب علمی عقب نمانیم و 
با همین شتاب، بلکه بیشتر، مسیر رشد علمی را بپیماییم. اگر به توسعۀ 
پایدار همه جانبه فکر کنیم و استقالل و بقای نظام و انقالب را بخواهیم، 
این امر تنها با زنده بودن دانشگاه ها در همۀ زمینه ها محقق خواهد شد و 

نقش آفرینی دانشگاه ها در تحقق این هدف حرف اول را می زند.
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در کشور  بسیاری  استعدادهای  اینکه  بیان  با  دکتر جهانگیری،  آقای 
داریم، اظهار داشت: نباید تصور کنیم که ذخایر نفت و گاز بزرگترین 
سرمایۀ ملی ماست، بلکه مهمترین سرمایه، که تولید ثروت نیز برای 
کشور خواهد کرد ما را به شکوفایی می رساند، سرمایۀ انسانی است. 
دانشگاه، به عنوان جامعۀ دانشمندان، که البته کارکرد سیاسی و اجتماعی 

هم دارد، باید محلی باشد برای نقد، برای برخورد اندیشه ها.
معاون اول رئیس جمهور، با تأکید بر اینکه باید از سرمایه های انسانی 
افزود:  شود،  تأمین  داخل  در  کشور  نیاز های  تا  ببریم  را  بهره  نهایت 
باید کمک کند  باالترین سطح کشور  ارادۀ سیاسی در  منابع مالی و 
تا به سوی توسعۀ هرچه بیشتر علم و فناوری حرکت کنیم، که این امر 
بدون شک جهش بزرگتری را برای ما رقم خواهد زد. دانشگاه باید 
نهادی مستقل باشد که پاسخگوی نیازهای کشور است و مشمول توجه 
دولت و مجلس قرار گیرد و در حوزه های اجتماعی و سیاسی زمینه را 
برای برخورد اندیشه ها و فضای گفت و گو فراهم کند. نیروهای فعال در 

دانشگاه باید احساس کنند در این مجموعه آزاد هستند.
دکتر جهانگیری، با اشاره به شرایط فعلی کشور و تنگناهای امروز، گفت: 
آمریکایی ها مصمم هستند به اقدامات خود علیه ملت ایران ادامه دهند 
تا کشور را با بحرانی جدی روبه رو کنند و به تعبیر خودشان فروپاشی 

اقتصادی در ایران به وجود آورند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اگر بتوانیم این دوره را مدیریت کنیم، 
قادر خواهیم بود از بسیاری از مشکالت دیگر نیز عبور کنیم؛ به همین 
دلیل، رسالتی که بر دوش نخبگان و دانشگاهیان کشور وجود دارد این 

است که در این شرایط خطیر به دولت کمک کنند.
نتایج پایش اخیری که در  براساس  افزود:  پایان  دکتر جهانگیری در 
کشور انجام شد، هنوز دانشگاه و مدرسه مراکزی هستند که مردم به 
آنها اعتماد دارند و این یعنی دانشگاه ها و مدارس، و در این میان دانشگاه 
سرمایۀ  تقویت  برای  مهمی  رسالت  یکصدساله،  پیشینه  با  خوارزمی 

اجتماعی کشور بر دوش دارند.
در ادامۀ برنامه، از استادان پیشکسوت دانشگاه تقدیر و تجلیل به عمل 
باقری،  بهادر  استاد  که  خوارزمی  دانشگاه  سرود  از  همچنین  آمد. 
آن  برای  ارجمند  پیروز  استاد  و  دانشگاه خوارزمی، سروده  استادان  از 
آهنگسازی کرده بود، رونمایی شد. سپس، از تمبر دانشگاه خوارزمی، 
کتاب تاریخ دانشگاه، و فیلم تاریخی یکصدمین سال تأسیس دانشگاه 
خوارزمی و تندیس خوارزمی و سردیس پنج نفر از چهره های تاریخی 
برجستۀ دانشگاه )عبدالعظیم قریب گرکانی، عبدالکریم قریب گرکانی، 
پروین اعتصامی، شهید محمدعلی رجایی، و دکتر غالمحسین مصاحب( 

رونمایی شد.
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شهیدان  و  اسالمی  انقالب  کبیر  بنیان گذار  پرفتوح  روح  بر  درود  با 
واالمقام انقالب و سالم برمقام معظم رهبری، در طلیعۀ فصلی نو از 
انقالب شکوهمند اسالمی،  ایران و چهل  سالگی  بزرگ  حیات ملت 
افتخار دارم به نمایندگی از مدیران دانشگاه خوارزمی، مقدم معاون اول 
محترم رئیس جمهور، جناب آقای دکتر جهانگیری، وزیر ارجمند علوم، 
تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر غالمی، نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی، رئیس محترم شورای شهر تهران، جناب آقای مهندس 
هاشمی، اعضای محترم شورای شهر تهران و کرج، شهردار گرامی 
تهران، جناب آقای دکتر حناچی، استاندار محترم استان البرز، جناب آقای 
دکتر شهبازی، مسئوالن و مقامات استان های تهران و البرز، رؤسای 
محترم دانشگاه ها، مسئوالن محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، 
رؤسای پیشین دانشگاه خوارزمی، پیشکسوتان و استادان گرامی، کارکنان 
و دانشجویان عزیز را به جشن یکصدسالگی دانشگاه خوارزمی، نخستین 

نهاد نوین آموزش عالی کشور، گرامی بدارم و خوشامد عرض کنم.
نیازهای کشور که  از مهم ترین  برآوردن یکی  برای  صد سال پیش، 
تربیت دبیران و معلمان آموزش دیده و فرهنگ آموخته بود، دارالمعلمین 
مرکزی با تصویب مجلس شورای ملی وقت تأسیس شد و امروز نهال 
نوپای آن روزگار، به عنوان اولین مرکز آموزش عالی، به درختی تناور 
و بارور به نام دانشگاه خوارزمی تبدیل شده است. بجاست از تالش و 
کوشش استادان، کارکنان و دانشجویان و رؤسای ادوار مختلف دانشگاه 

سخنرانی دکتر حبیبی، در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه 

که در ارتقا و اعتالی دانشگاه سهم داشته و نقش ایفا کرده اند تشکر و 
قدردانی، و ازمیان خیل عظیم بزرگان و مفاخر آن به ذکر چند نام بزرگ 
بسنده کنم: شهید محمدعلی رجایی، پروین اعتصامی، دکتر غالمحسین 
مصاحب، عبدالکریم و عبدالعظیم قریب گرکانی، دکتر محمد قریب، 
دکتر محمدحسن گنجی، طیف گسترده ای از دانشمندان و فرهیختگان 

که درود خداوند بر ایشان باد.
در فراز و فرود سال ها و گذر از دارالمعلمین به دانشسرای عالی و دانشگاه 
تربیت معلم، این دانشگاه به مثابۀ یک نهاد آموزشی مولد به شمار می آید، 
زیرا در سال های اولیه، حدود 85 سال پیش، بخش ادبی و علوم آن پایۀ 
تأسیس دانشگاه تهران در این دو بخش بوده است. همچنین، عالوه بر 
نیاز جامعه در دوره های  استادان برجستۀ مورد  تربیت موثر دبیران و 
رسالت  دامنۀ  گسترش  با  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  مختلف، 
خویش به عنوان هستۀ مرکزی دانشگاه های تربیت معلم در اقصی نقاط 
کشور نقش ایفا کرده است. دانشسرا و دانشگاه های تربیت معلم مانند 
اراک، کاشان، یزد، سبزوار، تبریز و زاهدان سال ها به عنوان سازمان تربیت 
معلم ایفای نقش کرده و، با تغییر سیاست کشور در امر تربیت معلم، 
مأموریت این دانشگاه ها تغییر یافته و اکنون به دانشگاه هایی مستقل و 
بارور تبدیل شده اند، اما متأسفانه دانشگاه خوارزمی، از یک سو، نزدیک 
به 15 سال در بالتکلیفی تغییر نام و مأموریت به سر برده و بسیاری از 
فرصت های توسعه ای این ایام آموزش عالی را از دست داده و، از سوی 
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دیگر، در گیرودار گسترش شعبه ها و تمرکز بر رسالت خود، از توسعۀ 
زیرساخت های سخت افزاری و به ویژه توسعۀ متوازن و مناسب فضاهای 
فیزیکی بازمانده و گرد فرسودگی بر چهرۀ بسیاری از ساختمان ها و 
بناها،  استانداردسازی  به منظور  این رو،  از  است.  نشسته  آن  تجهیزات 
تأسیسات و آزمایشگاه ها نیازمند عنایت ویژه ای ازسوی دولت محترم 
و مجلس است. همچنین، اکنون که دانشگاه مأموریتی فرااستانی، ملی 
و بین المللی و دستیابی به دانشگاه نسل 3 و 4 را در برنامۀ خود دارد، 
نیازمند بازطراحی سازمانی جدید و روزآمد و بودجۀ متناسب آن است 
تا همچنان در ایفای رسالت و مأموریت افتخارآمیز خویش سربلند و 
موفق باشد. بر این باوریم که تغییر مأموریت به الزامات و بسترسازی 
نیاز دارد که متأسفانه تاکنون از سوی مسئوالن قانون گذاری و اجرایی 
ارشد کشور مورد توجه نبوده است. طبعاً بهره مندی از مفاخر علمی و 
دانشمندانی سرآمد و دانشجویان نخبه، در کنار امکانات و زیرساخت های 

سخت افزاری و نرم افزاری، می تواند اثربخش و برجسته عمل کند.
نظام سطح بندی دانشگاه ها نیز، که در اساس بستری برای رقابت سالم 
میان دانشگاه ها برای رشد و ارتقای علم و فناوری کشور به شمار می آید، 
آموزشی  تاریخی و رسالت  اعتبار  شاخصه های مهمی نظیر قدمت و 
که  باشیم  مراقب  باید  و  است  نکرده  تلقی  مهم  باید  که  آن چنان  را 

سطح بندی دانشگاه ها به طبقاتی کردن جامعۀ علمی سوق داده نشود.
طول  در  کشور،  اجرایی  مسئوالن  قابل تقدیر  مساعدت های  کنار  در 
سالیان گذشته، دانشگاه خوارزمی با کم عنایتی هایی مواجه بوده است 
به نفع  را  خود  فیزیکی  فضاهای  و  امکانات  از  بخش هایی  همواره  و 
دستگاه های اجرایی و حتی دانشگاه های دیگر از دست داده است. شاید 
مهم ترین نمونه، که در حافظۀ نسل جدید دانشگاهیان خوارزمی نیز 
هست، واگذاری مجموعۀ دهکدۀ المپیک به دانشگاه عالمه طباطبایی 
است. هم اکنون نیز دانشگاه، برای حفظ برخی از فضاهای خود، ازجمله 
ورزشی  علوم  و  تربیت بدنی  دانشکدۀ  برای  کشوری  شهید  مجموعۀ 
با  که نخستین دانشکدۀ ورزشی کشور است، در حال جدال حقوقی 
وزارت ورزش و جوانان است و یا، در چارچوب تعامل با استان البرز و 
عقب نشینی از سه ضلع دانشگاه، برای توسعۀ شهری منتظر پاسخ  مثبت 

مسئوالن مرتبط درباب جبران این همکاری است.
دانشگاه خوارزمی، در دل بافت قدیم و فرهنگی شهر تهران، موقعیتی 
ممتاز دارد و می تواند محور و مرکز بازسازی و توسعۀ این بافت باشد. 
برای مثال، ساختمان اصلی دانشگاه با نام پروین اعتصامی، که هم اکنون 
با الگوی سازمان میراث فرهنگی در دست بازسازی است، از یادگارهای 
فرهنگی و عناصر هویتی شهر تهران است. از سوی دیگر، موقعیت 
استقرار دانشگاه های خوارزمی، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه هنر، دانشگاه 
تهران و دانشگاه صنعتی شریف به گونه ای است که امکان بازتعریف 
مسیری تحت عنوان »خط دانشگاهی و فرهنگی«، از میدان امام حسین 

)ع( تا میدان آزادی، را با طراحی و برنامه ریزی خاص فراهم کرده است، 
امری که درصورت تحقق می تواند آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی برای 

کالن شهر تهران به همراه آورد.
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خالصه سخنرانی جناب آقای دکتر جهانگیری

دانشگاه خوارزمی، در صد سال گذشته، با تربیت دبیران فرهیخته و 
استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط 
کشور عزیزمان گسترش داده است. همچنین، استادان نمونۀ کشوری، 
پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونۀ کشوری را به جامعۀ عزیزمان 
تقدیم کرده است. امروز، در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، در قامت 
دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین، آماده 
است، همچون گذشتۀ پرافتخار خویش، همپای دولت و ملت، برای 
سرافرازی و تعالی ایران اسالمی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را 

به میدان آورد. دانشگاهیان خوارزمی، به ویژه در شرایط خطیر کنونی، 
در عرصه های علمی، فرهنگی و فناوری هرجا دولت محترم نیاز به 
یاری دارد، به ویژه در چارچوب سند افق ایران 1404، سند جامع علمی 
کشور، و اصولی که مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم انقالب ترسیم 

کرده اند، مهیای جهاد علمی و یاریگر دولت خدمتگزار خواهد بود.
سپاس و درود بر شما، به خاطر حضورگرمتان و همراهی ما در این رویداد 

فاخر و خجسته، به امید سربلندی ایران اسالمی
خدایا چنان کن سرانجام کار         که تو خشنود باشی و ما رستگار
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تصاویر برگزاری جشن یکصدمین سال تأسیس دانشگاه 
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برگزاری دومین همایش خوانش انتقادی جامعه شناسان
 کالسیک و مسائل جامعۀ ایران 

دومین همایش خوانش انتقادی جامعه شناسان کالسیک و مسائل جامعۀ 
ایران، بعدازظهر روزهای سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 اسفندماه، در 
دانشگاه خوارزمی )تهران( برگزار شد. در آغاز این همایش، که به همت 
ایران  جامعه شناسی  انجمن  و  خوارزمی  دانشگاه  جامعه شناسی  گروه 
و با همکاری و حمایت شماری از مؤسسات پژوهشی و انجمن های 
علمی دانشجویی برپا شده بود، آقایان دکتر سید حسین سراج زاده )دبیر 
همایش، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، و مدیر گروه جامعه شناسی 
همایش(،   )دبیرعلمی  نبوی  حسین  سید  دکتر  و  خوارزمی(،  دانشگاه 
ضمن خوشامدگویی، از ضرورت و اهمیت پرداختن به کالسیک ها و 
ماکس وبر سخن گفتند. دکتر فرهنگ ارشاد و دکتر حسین تنهایی نیز 

سخنرانان افتتاحیۀ این همایش بودند.
در  یافت؛  ادامه  همزمان  نشسِت  دو  با  همایش  افتتاحیه،  نشست  از  بعد 
اولین نشست )با موضوع »علم و روش«( دکتر کرم حبیب پور، حسام 
گفتند.  رحیم محمدی سخن  دکتر  و  ذاکری،  آرمان  دکتر  سالمت، 
در نشست دیگر )با موضوع »اقتصاد و بوروکراسی«( نیز دکتر مریم 
حسینی فر، دکتر معصومه نصیری پور، دکتر حمزه نوذری و دکتر نوروز 

نیمروزی سخنرانی کردند.

»جامعهشناسی  موضوعات  )با  نشست  سه  همایش،  دوم  روز  در 
وبر«(  دین  »جامعه شناسی  و  تاریخی«،  »جامعه شناسی  سیاسی«، 
حمیدرضا  دکتر  اسداهلل نژاد،  مهسا  جعفری،  احمد  شد.  برگزار 
نشست  )در  سوری  نرگس  و  فوالدیان،  مجید  دکتر  جالیی پور، 
جامعه شناسی سیاسی(، دکتر سید جواد میری و دکتر رضا عظیمی 
حسن  دکتر  صارمی،  ریحانه  و  تاریخی(  جامعه شناسی  نشست  )در 
جامعه شناسی  نشست  )در  حسینی  نجاتی  محمود  دکتر  و  محدثی، 
دین( سخنرانی کردند. نشست ها با گفت وگو و پرسش و پاسخ بین 

حاضران و سخنرانان به پایان رسید.
اعالم کرد گروه جامعه شناسی  پایانی،   دکتر سراج زاده، در سخنان 
دانشگاه خوارزمی و انجمن جامعه شناسی ایران قرار است این همایش 
از کالسیک ها  آراء یکی  آثار و  را ساالنه برگزار کنند. در هر سال، 
داللت ها،  منظر  از  جامعه شناسی(  مطرح  نظریه پردازان  سایر  )یا 
ظرفیت ها، و کاستی های آنها برای فهم و تبیین مسائل جامعۀ ایران 
با  کرد،  امیدواری  ابراز  همایش  دبیر  شد.  خواهد  انتقادی  بازخوانی 
مشارکت اجتماع علمی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، این سلسله 
همایش ها دستاوردهای نظری و عملی خوبی برای جامعه شناسی و 

جامعۀ ایران داشته باشد.
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 اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز برگزار شد 

روز  البرز،  استان  مهندسی  چالش های  و  فرصت ها  کنفرانس  اولین 
چهارشنبه هشتم اسفندماه، به همت دانشکدۀ فنی و مهندسی دانشگاه 
خوارزمی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز، برگزار 
شد. هدف از این کنفرانس ایجاد ارتباط میان اعضای هیئت علمی دانشکدۀ 
فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی و نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط 
اولویت های  البرز، و همچنین شناسایی  استان  با طرح های مهندسی 
پژوهشی استان البرز بود. در همین راستا، ده نشست تخصصی طراحی 
شد و در هر نشست مدیران ارشد سازمان های دولتی، افراد مؤثر در 
تخصص های  با  هیئت علمی  اعضای  همچنین  و  خصوصی،  بخش 

مرتبط شرکت و سخنرانی کردند.
عناوین نشست های تخصصی مرتبط با موضوعاتی ازجمله ساخت وساز، 
محیط زیست، حمل ونقل ریلی، زلزله، مدیریت شبکۀ برق، مدیریت 
گازرسانی، ایمنی راه ها، تجارت الکترونیک بود. در مجموع، حدود 700 
نفر در نشست های این کنفرانس شرکت کردند که 42 نفر از مدیران 
سازمان های استان البرز، 46 نفر از اعضای هیئت علمی، حدود 200 نفر 
از دانشجویان، و حدود 400 نفر از کارشناسان صنایع و سازمان های 
بر  کنفرانس،  پایانی  بیانیۀ  در  بودند.  البرز  استان  و خصوصی  دولتی 

برگزاری ساالنه و تخصصی آن تأکید شد.
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نخستین جشنوارۀ بین المللی پایان نامه های ایران شناسی دردانشگاه خوارزمی 

نخستین جشنوارۀ پایان نامه های ایران شناسی، ساعت 10 صبح سه شنبه 
21 اسفندماه، به همت واحد فناور فیفتاو )نخستین نمایشگاه و تورآکادمی 
دانشگاه  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  در  مستقر  جهان،  در  بین المللی 

خوارزمی(، درتاالر ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در آغاز برنامه، دکتر لواسانی )مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 
مانند  تیمهای جوان و خالقی  دارد  خوارزمی( گفت: مرکز رشد سعی 
ـ که تالش میکنند ایران را به دنیا بشناسانند ــ  در خود  مجموعۀ فیفتاو راـ 

جای دهد و کسب و کار جوانان را رونق بیخشد.
در ادامه، دکتر بهادر باقری )معاون گسترش زبان فارسی در دانشگاههای 
خارج از کشور( گفت: ایران، آن چنان که باید، در جهان شناخته نشده و 
مجموعۀ فیفتاو راهی برای شناساندن ایران زیبا و مدرن به جهان است، 
مجموعهای که به دور از هرگونه فعالیت سیاسی و بدون حمایت دولت در 

عرصۀ فرهنگ و علم تالش میکند. 
به گفتۀ معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور 
وزارت علوم، واحد فناور فیفتاو از افرادی تشکیل شده است که در قالب 
هسته های فناوری دانش بنیان، در زمینۀ معرفی ایران در کشورهای دیگر، 
فعالیت می کنند؛ این افراد تالش می کنند ایران را به گردشگرها بشناسانند 

و تصوری مطلوب از آن در اذهان بسازند.
سپس، آرمین حیدریان )دبیر جشنواره( با اشاره به یکصدمین سالگرد 
تأسیس دانشگاه خوارزمی و روز بزرگداشت شاعر نام آشنا، نظامی گنجوی، 
گفت: جشنواره، که هفدهم آذرماه آغاز شده است، در عین نوپا بودن، در 
مرحلۀ نخست، تعداد قابل توجهی پروپوزال از رشته های مختلف مرتبط با 
ایران شناسی، از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی و آزاد، 

دریافت کرده است. پس از داوری اولیه، هشت پروپوزال مجوز حضور در 
مرحلۀ بعدی را گرفته اند. در مرحلۀ دوم، اعضای هیئت داوران، با بررسی 

پایان نامه ها، سه پایان نامه را برگزیده اند.
دبیر نخستین جشنوارۀ پایان نامه های ایران شناسی برگزاری، با اشاره به 
کمبودها و مشکالت نخستین ها در هر عرصه، گفت: فیفتاو تمام تالش 
خود را برای بهتر برگزار کردن جشنوارۀ پایان نامه های ایران شناسی، در 
دوره های بعد، به  کار خواهد گرفت تا بتواند با تمام قوا معرف کشورمان در 

عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی و هنری در جهان باشد.
در پایان، اعضای هیئت داوران، در کنار دبیر جشنواره و با حضور مدیر 
فیفتاو )خانم روحانگیز بختیاری(  ــ با اهدای تندیس ویژۀ فیفتاو، لوح تقدیر، 
و یک جلد کتاب نفیس ایرانشناسی ــ از برگزیدگان نخستین جشنوارۀ 
بین المللی پایان نامه های ایران شناسی فیفتاو قدردانی کردند. گفتنی است 
هیچ یک از پایان نامه ها رتبۀ اول را کسب نکرد؛ یک پایان نامه حائز رتبۀ 
دوم شد و دو پایان نامه، به طور مشترک )به سبب نزدیکی امتیازها(، به رتبۀ 

سوم رسیدند.

کسب مقام دوم رویداد »ایده شو« توسط آقای محمود 
رحیمی )دانشجوی دانشگاه خوارزمی و عضو فعال انجمن 

)GIS
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همایش »دانشگاه سبز و توسعۀ پایدار«، به مناسبت هفتۀ منابع طبیعی و 
درختکاری، دوشنبه20 اسفندماه، با حضور آقای دکتر کمالی زاده )شهردار 
محترم کرج(، آقای دکتر فکورزاده )شهردار منطقۀ 6 کرج(، آقای مهندس 
بضاعتی پور )رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری کرج(، آقای 
دکتر نصیری، آقای دکتر نبیونی و خانم دکتر دشتگرد )اعضای محترم 
شورای شهر کرج(، و با شرکت مسئوالن و کارکنان و نیروهای فضای 

سبز و دانشجویان در کرج برگزار شد.
آقای دکتر حبیبی )رئیس دانشگاه( ضمن خوشامدگویی  و با تشکر 
از خدمات ارزشمند نیروهای مدیریت امور عمومی، همکاران فضای 
چندهزارساله  دیرینۀ  تمدن  با  ایران کشوری  گفت:  باغبانان  و  سبز 
است که سابقۀ آن در آثار باستانی شناخته شده و، از گذشته های دور، 
ایرانیان  به خوبی و با شکرگزاری از مواهب طبیعی بهره گرفته اند. 
هرچند گذشتۀ مردمان ایران زمین در زمینۀ حفظ داشته های طبیعی 
چون  کنیم،  انتقاد  خود  از  باید  اکنون  است،  افتخارآمیز  گیاهی  و 
و  به طبیعت  که  کرده ایم  کارهایی  بیست ویکم  قرن  در  ایرانیان  ما 

موجودات زنده صدمه وارد می کند. 
پردیس  مناسب، درصدد هستیم  با هدف گذاری  دکتر حبیبی گفت: 
کرج این دانشگاه، تا یک سال آینده، به مرکز دانشگاهی سبز کشور 
تبدیل شود. این برنامه به منظور حرکت در مسیر رشد شاخص های 

شورای  است  الزم  است.  سبز  دانشگاه  به  رسیدن  برای  دانشگاه 
شهرکرج و مسئوالن مربوطه، در این بخش، به این دانشگاه به عنوان 
پایلوت نگاه کنند تا بتوانیم زیرساخت ها و آموزش های الزم را فراهم 

کنیم.

گفت:  کرج(  محترم  )شهردار  کمالی زاده  علی اصغر  دکتر  ادامه،  در 
بدون درخت و عرصه های سبز، زندگی غیرممکن است و متأسفانه 
در حال  حاضر بی توجهی به این نکته موجب تغییر اقلیم شده است.

به گفتۀ شهردار کرج،  مقرر شده است در سال آینده 10 درصد از 
همچنین  شود.   هزینه  زیست محیطی  رویکرد  با  شهر  این  بودجۀ 
توسعۀ فضای سبز شهرداری  برای  ریال  میلیارد  یک هزاروچهارصد 
کرج در نظر گرفته شده است. قدردانی از باغبانان و مسئوالن فضای 

سبز نیز از برنامه های این همایش بود.
برنامۀ غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام در پردیس کرج 
دانشگاه خوارزمی )با حضور رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه، همکاران 
با مدح و ثنای جایگاه رفیع شهدا و پخش کلیپ و  و دانشجویان( 

سخنرانی در مزار شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد.

برنامه غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام در کرج دانشگاه 
خوارزمی با حضور رییس دانشگاه، هیئت رییسه، همکاران و دانشجویان 
بعد از نماز ظهر و عصر با مدح و ثنای جایگاه رفیع شهدا و پخش کلیپ و 

سخنرانی در مزار شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد.

برگزاری همایش »دانشگاه سبز و توسعۀ پایدار«

غبارروبی مزار شهدا 
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اولین جلسۀ دورۀ هشتم هیئت امنای دانشگاه، با حضور اعضای حقوقی و 
حقیقی جدید و سایر مهمانان، در وزارت علوم تشکیل شد. در آغاز جلسه، 
رئیس دانشگاه گزارشی از روند پیشبرد اهداف عالی دانشگاه ارائه کرد. پس 
از خیرمقدم به اعضای جدید هیئت امنا، دربارۀ موضوعات دستور جلسه 

بحث و تصمیم گیری شد. 
دکتر ایرج گالبتونچی، عضو جدید دورۀ هشتم هیئت امنای دانشگاه، 
مدیرعامل شرکت بین المللی استراتوس و دبیر سندیکای شرکت های 
ساختمانی ایران است. در این جلسه، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی 

دانشگاه نیز انتخاب شدند.

در راستای گسترش همکاری های دوجانبۀ علمی بین المللی، و فعال سازی 
ارتباطات علمی با کشور مالزی، در سفر مدیرکل آموزش عالی کشور مالزی 
به ایران، قرارداد همکاری با دانشگاه UPM  منعقد شد. در این دیدار، 
معاونان پژوهش و فناوری و اداری ـ مالی و توسعۀ منابع دانشگاه، و 
همچنین مدیران بین الملل دانشگاه های خوارزمی و UPM  حاضر بودند. 
پس از امضای تفاهم نامه، مقرر شد همکاری های علمی درقالب راهنمایی 
مشترک پروژه های دانشجویی، تبادل استادان و دانشجویان، پروژه های 

مشترک و سایر امور مورد توافق دو طرف پیگیری شود.

آقای دکتر غالمی )وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری(، در جلسۀ 
با درخواست دانشگاه خوارزمی برای تشکیل  شورای قطبهای علمی، 
»قطب علمی ادبیات فارسی و مطالعات قرآنی« و »قطب علمی استرس 

و سالمت« در دانشگاه خوارزمی موافقت کردند.
اعضای قطب علمی ادبیات فارسی و مطالعات قرآنی:

 دکتر حبیب اهلل عباسی، دکتر غالمعلی فالح، دکتر حامد صدقی، دکتر 
فاضل اسدی مجد، دکتر علیرضا نبی لو چهرقانی، دکتر حسین حسن پور 

آالشتی، دکتر منظر سلطانی، دکتر مهین پناهی، دکتر حسین ابویسانی.
اعضای قطب علمی استرس و سالمت:

 دکتر محمدنقی فراهانی، دکتر علیرضا مرادی، دکتر احمد علی پور، دکتر 
علی فتحی آشتیانی، دکتر جعفر حسنی، دکتر رضا کرمی نوری، دکتر 

شهرام محمدخانی.

به مناسبت یکصدمین سال تأسیس دانشگاه، تابلوی سالن ورزشی شهید 
مسعود عیدی زاده )دانشجوی سابق رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه( در محل 

جانمایی شده نصب و رونمایی شد.

برگزاری جلسۀ تکریم زحمات دکتر عبداللهی در دانشکدۀ روانشناسی و 
علوم تربیتی و معارفۀ دکتر تاجیک اسمعیلی به عنوان رئیس جدید دانشکده.

اولین جلسه هیات امنای از دور هشتم

امضای تفاهم نامۀ همکاری مشترک با دانشگاه UPM مالزی

 تشکیل قطب علمی ادبیات فارسی و مطالعات قرآنی 

نصب و رونمایی از تابلوی شهید سرافراز مسعود عیدی زاده
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جشن بزرگ ورزش )تجلیل از مقام آوران چهاردهمین المپیاد فرهنگی 
ورزشی دانشجویان( با حضور مهمانان ویژه و قهرمانان کشور، آسیا، و 
المپیک، همراه با برنامه های شاد و متنوع، چهارشنبه15 اسفندماه، در سالن 

غدیر دانشکدۀ ادبیات )کرج( برگزار شد.
در این مراسم، از خانم کیمیا علیزاده، قهرمان ملی تکواندو )اولین بانوی 
مدال آور المپیک در تاریخ ایران و دانشجوی قهرمان و افتخارآفرین دانشگاه 
خوارزمی(، و آقای کامبیز مرادی )ملی پوش کشتی و ورزشکار اخالق مدار 

چهاردهمین المپیاد دانشجویی( قدردانی شد.
مراسم اهدای لوح و جوایز ورزشکاران با حضور آقای دکتر زنگانه )معاون 
دانشجویی(، آقای دکتر تهامی )معاون  فرهنگی(،  آقای مهندس اقوامی 
)مدیر امور اداری(، حاج آقا نعمتی )معاون نهاد مقام معظم رهبری(، آقای 
هیئت علمی  )عضو  حبیبی  دکتر  آقای  خوابگاه ها(،  امور  )مدیر  توکلی 
دانشکدۀ تربیت بدنی(، آقای طیران )سرمربی ملی تیم شنا و مربی تیم 

شنای دانشگاه( و جمعی دیگر از همکاران برگزار شد.

جلسۀ تودیع و معارفۀ رؤسای قدیم و جدید مرکز فناوری اطالعات و 
ارتباطات، یکشنبه 19 اسفندماه، در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه ــ که با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاونان و جمعی 
از مدیران دانشگاه برگزار شد ــ آقای دکتر عبادتی )رئیس پیشین مرکز 
فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه( گزارشی از اقدامات انجام شده در 

مدت تصدی این پست ارائه کردند.

از  قدردانی  دانشگاه(، ضمن  محترم  )رئیس  حبیبی  دکتر  آقای  سپس 
زحمات آقای دکتر عبادتی، ایشان را به عنوان مشاور رئیس در امور فناوری 
ارتباطات و اطالعات منصوب و نیز، با حکمی، خانم دکتر میرطاهری را 
به سرپرستی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه منصوب نمودند.

جشن بزرگ ورزش )تجلیل از مقام آوران چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان(   تشکیل قطب علمی ادبیات فارسی و مطالعات قرآنی 

نصب و رونمایی از تابلوی شهید سرافراز مسعود عیدی زاده

برگزاری مراسم تودیع و معارفۀ رؤسای قدیم و جدید مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه
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خانم ها فاطمه و محبوبه کمالی دهقان، همکاران امور دفتری و حفاظت پرسنلی
خانم لیدا  زاده عبدالهی، همکارمعاونت فرهنگی
خانم زینت بهادری، همکار معاونت دانشجویی 

خانم معصومه خادمی، همکار امور اداری
خانم رقیه اسدنژاد، همکار دانشکدۀ علوم زمین

خانم زهرا رئیسی، همکار دانشکدۀ علوم زمین  
خانم سکینه قاضی زاده، همکار روابط بین الملل

خانم حمیده توسلی، همکار امور خوابگاهها 
آقای دکتر محمد سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیایی

آقای دکتر عباس بهرام، عضو هیئت  علمی دانشکدۀ تربیت بدنی
آقای علی قربان تکلو، همکار امور عمومی 

آقای موسی توسلی، همکارستاد شاهد و امور ایثارگران
آقای دکتر عباس بهرام، عضو هیئت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی

آقای احد امینی، همکار بازنشستۀ امور عمومی آقای علی رستمی، همکار واحد نقلیه 
آقای دکتر جواد جعفریان، همکار دبیرخانۀ جذب اعضای هیأت علمی

آقای غالمرضا دهقان زاده، همکار امور اداری
آقای مجید وفایی، همکار دفتر فنی

آقای علیرضا میرزایی، همکار امور عمومی 
آقای مهدی کیومرثی، همکار واحد نقلیه 

کاران  تسلیت ردگذشت هم

مرحوم آقای احد امینی، همکار بازنشستۀ امور عمومی
مرحوم آقای ذوالفقار رشمه ای، همکار بازنشستۀ حوزۀ دانشجویی

کارانمــان ســوگوار زعزیان خــود شــدند. جمعــی از هم تسلیت 
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