








پیام ریاست دانشگاه  ..................................................                    1
جشن دانش آموختگی ................................................                   3
جلسات معارفه دانشکده ها ورودی های جدید .........                   7
چهاردهمین همایش ملی حقوق شهروندی ................                  15
نشست علمی پژوهشی عشق در منطقه ممنوع ........                  17
نشست هماهنگی CNAM فرانسه .............................                  20
همایش همدلی و همزبانی ...........................................                  23
مصاحبه با دکتر عریان ................................................                  24
گفتگو با فریسا نکومنش راد .......................................                  30
بازدید شهردار تهران از دانشگاه ................................                  33
اردوها ...........................................................................                  34
انتصابات .......................................................................                  37
راهپیمایی 13 آبان .......................................................                  38
افتتاح حوزه اسالمی استان البرز ................................                  41
مالقات رئیس دانشگاه با دکتر نوبخت ........................                  44
نکوداشت پروفسور عباس بخشنده نصرت .................                  49
حضور دکتر نوبخت در دانشگاه ...................................                  50
بازدیدها به روایت تصویر .............................................                  54
نشست علمی در زمینه گردشگری .............................                  60
جشنواره حرکت در دانشگاه .......................................                  62
خبر ورزشی ..................................................................                  65
تسلیت ..........................................................................                  67

نشریه سیمای خوارزمی 
صاحب امتیاز: روابط عمومی دانشگاه خوارزمی 

 تنظیم مطالب: منصوره رئوفی 
طراحی و صفحه آرایی: الناز محسن زاده 

عکاسان : جواد سپاسی و سعید فرجی
شمارگان: 60 نسخه 

نشانی : خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقالب اسالمی شماره،43
کد پستی 15719-14911

کرج : خیابان شهید بهشتی ، میدان دانشگاه
کد پستی : 37551- 31979

تلفن : 34579600- 026
021 -88329220       

pub_rel@khu.ac.ir : ارتباط با ما





پیام ریاست دانشگاه 

        آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشگاهیان، تالش گران عرصه علم و دانش و فرهنگ، به ویژه دانشجویانی که به تازگی 
به خانواده سرافراز دانشگاه خوارزمی پیوسته اند، صمیمانه تبریک عرض می گویم و امیدوارم به فضل الهی و تحت توجهات حضرت 

ولی عصر )عج( سال تحصیلی جدید توام با رشد و بالندگی در تمام عرصه های علمی و فرهنگی باشد. 
      امسال، شروع سال تحصیلی مقارن شده با سه واقعه تاریخی مهم برای مسلمانان و شیعیان جهان و یک رخداد بزرگ برای دانشگاه 
خوارزمی. دو عید بزرگ - عید سعید قربان و غدیر- را پشت سر گذاشتیم که تقارن شروع سال تحصیلی با این اعیاد را به فال نیک 
گرفته و امید داریم از برکات معنوی ماه ذی الحجه بهره مند شویم. واقعه تاریخی عظیم دیگر، همزمانی با ماه محرم، ماه شهیدان 
کربال است که آزادگی را به تصویر می کشد و در شرایط خطیر پیش روی کشور به همگان، بویژه نسل فرهیخته کشور یادآوری می 
کند که باید با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان کربال و شهدای گرانقدر میهن عزیزمان ایران، با آرمان های امام راحل )ره( و مقام 
معظم رهبری تجدید میثاق کرده و در جهت تبلور اهداف واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی و مقاومت در برابر نا مالیماتی که به 

این ملت عزیز تحمیل می شود، از هیچ تالشی فروگذار نکنیم. 
     رخداد چهارم، که برای دانشگاه ما ارزشمند است، شروع سال تحصیلی جدید همزمان با یکصدسالگی دانشگاه خوارزمی می باشد. 
این دانشگاه با نام های دارالمعلمین )تاسیس 1297 ه.ش(، دانشسرای عالی )1307 ه.ش( و دانشگاه تربیت معلم )سال 1353 ه.ش( 
که از سال 1390 نیز با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی به خوارزمی تغییر نام داد، بعنوان نخستین مؤسسۀ آموزش عالی کشور 
چهره ای درخشان در عرصه علم و فرهنگ کشور داشته  و امسال افتخار داریم پذیرای برگزاری یکصدمین سال تأسیس و بزرگداشت 

یک قرن آموزش عالی در کشور، همراه و همگام با شما دانشجویان عزیز باشیم. 
با اتکال به خداوند متعال و تأسی به  انتظار دارم   اینجانب آغازین روزهای خجسته سال تحصیلی از شما دانشجویان عزیز      
رهنمودهای مقام معظم رهبری، استوارتر و با نشاط تر از قبل در رسیدن به مدارج باالی علمی و معنوی در مسیر رونق و شکوفایی 
تولید علم و دانش با شتاب بیشتری حرکت کرده و در پرتو سیاست ها و برنامه های دولت، در تحقق اهداف متعال و سازنده میهن 

اسالمی گام بردارید. 
   در پایان با استعانت از خداوند متعال، برای کلیه دانشجویان، اعضای هیات علمی و همه کارکنان دلسوز و تالش گر دانشگاه 

خوارزمی، آرزوی توفیق روزافزون در تمامی عرصه ها خواستارم. 

عزیزاله حبیبی
              ریاست دانشگاه       
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امسال همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین 
مشتاق  دانشجویان  از  کاروانی  حسینی 
و عاشق حسینی پس از حضور در مقبره 
آرمان  با  بیعت  تجدید  و  گمنام  شهدای 
فرهنگی  معاون  بدرقه  با  و  شهدا  های 
آقای دکتر تهامی و مسئول دفتر نهاد مقام 
معظم رهبری حجت  االسالم والمسلمین 
حاج آقا هاشمی و نیز مسئول نهاد دانشگاه 
واحد البرز حجه االسالم والمسلمین حاج 
آقا نعمتی و آقای حق پرست مسئول دفتر 
حج و عتبات دانشگاهیان عازم شهر مرزی 

مهران شدند.

اعزام 80 نفر از دانشگاهیان دانشگاه خوارزمی در همایش 
بزرگ و پیاده روی اربعین حسینی
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جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه خوارزمی با حضور حدود دو 
هزار نفر از دانش آموختگان این دانشگاه و خانواده های آنان برگزار شد.
  شصت و هشتمین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه خوارزمی 
روز پنجشنبه 15 شهریور با حضور حدود دو هزار نفر از دانش آموختگان 

این دانشگاه و خانواده های آنان در پردیس کرج برگزار شد.
در این مراسم پس از قرائت قرآن و اجرای سرود ملی ، جناب آقای دکتر 
عزیزاله حبیبی ریاست محترم دانشگاه، ضمن تبریک به دانشجویان 
دانش آموخته ، برای آنان در همه مراحل زندگی آرزوی موفقیت نمودند 
. پس از سخنرانی ایشان  از چهره های ماندگار دانشگاه برای سخنرانی 

دعوت به عمل آمد .
در ادامه مراسم از دانشجویان برتر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری دانشگاه خوارزمی و همچنین دانشجویان برتر کشوری 
دانش   سوگندنامه  نهایت  در  و  آمد  عمل  به  قدردانی  دانشگاه  این 
آموختگی نیز قرائت شد.  این مراسم با رژه گروهی و گرفتن عکس 

یادگاری بر روی سن مرکزی دانشگاه و صرف شام به پایان رسید.
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کارشناسان  و  مدیر  با  ها  دانشکده  روسای  نشست 
مسئول دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه خوارزمی، 

سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دیدار مدیر امور اداری با کارکنان دانشکده اقتصاد
آقای مهندس اقوامی مدیر محترم امور اداری با ریاست محترم 
دانشکده اقتصاد آقای دکتر ابراهیمی  وکارکنان این دانشکده دیدار 
کردند. در این جلسه مسایل و مشکالت حوزه اداری و استخدامی 
کارکنان ، مشکالت مربوط به حوزه اداری اساتید و مسایل مربوط 

به حوزه عمومی دانشکده مطرح شد

برگزاری کالس آموزش تجوید
 به همراه تصحیح روخوانی و روانخوانی

آقای حسن نژادقنبر دانشجوی دکترای دانشگاه خوارزمی 
به عنوان پژوهشگر برتر انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران 

انتخاب شد
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اولین  نشست از سلسله نشست های جوانه با موضوع تاب آوری راز 
پایداری توسط مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشجویی)جوانه ( واحد 

تهران روز سه شنبه مورخ 97/8/22 در سالن ابوریحان برگزار گردید .  
در ابتدا جناب آقای دکتر زنگانه معاونت دانجشویی با توجه به نقش و 
جایگاه مشاوره در دانشگاه و لزوم برگزاری کارگاه های سبک زندگی 
انطباق  قدرت  افزایش  و  دانشجویان  آموزی  مهارت  دانشجویی جهت 

پذیری تاکید داشتند. 
در ادامه جناب آقای دکتر ترابی مدرس این دوره بر مؤلفه های روانی 
اجتماعی در کاهش آسیب روانی و پاسخ دهی مناسب در شرایط تنش زا 

تاکید نمودند .
ابعاد تاب آوری و شیوه ها و  بنیادی، ارکان و  در این نشست مفاهیم 
راهکارهای مناسب پرورش این ویژگی تشریح شد و برخی از شرکت 
کنندگان به ایفاد نقش و تمرین در خصوص الگو های پاسخ گویی به فشار 

روانی پرداختند.

اولین  نشست از سلسله نشست های جوانه
 با موضوع تاب آوری راز پایداری
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از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی   
علمی  انجمن  همکاری  با  و  البرز  استان 
دانشگاه  شناسی  زیست  گروه  دانشجویی 
خوارزمی، دانشجویان دانشگاه در قالب طرح 
تولید  مجتمع  از  پرگهر«  مرز  »ایران  ملی 
فرآورده های دارویی نوترکیب انستیتو پاستور 

ایران بازدید کردند.

طرح  بازدیدهای  سلسله  از  بازدید  چهارمین 
از مجتمع  دیدار  با  پرگهر«  مرز  »ایران  ملی 
تولید فرآورده های دارویی نوترکیب »انستیتو 
پاستور ایران« برگزار شد. در این مجتمع که 
بزرگترین مجتمع تولید داروهای نوترکیب در 
جنوب غربی و غرب آسیاست، واکسن هپاتیت 
ب، آلفا اینترفرون، استرپتوکیناز و اریتروپویتین 

تولید می شود. در این بازدید که قریب به 20 
دانشجوی مقطع کارشناسی رشته های زیست 
شناسی و بیوتکنولوژی دانشگاه خوارزمی حضور 
آزمایشگاه ها  کارشناسان  با همراهی  داشتند، 
بخش کنترل کیفیت و بخش تولید واکسن 

هپاتیت بی تشریح و مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید دانشجویان دانشگاه خوارزمی از انستیتو پاستور
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جلسات معارفه دانشکده ها ) ورودی های جدید (

مراسم معارفه کارشناسی ارشد مراسم معارفه دانشکده اقتصاد
مهندسی برق-کنترل
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مراسم معارفه کارشناسی و کارشناسی ارشد 
گروه جامعه شناسی
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مراسم معارفه  دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی
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مراسم معارفه دانشجویان فنی و مهندسی
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مراسم معارفه دانشجویان مقطع ارشد و 
دکتری دانشکده جغرافیا

مراسم معارفه دانشجویان
 دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
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مراسم معارفه دانشجویان شاهد و ایثاگر 
جدیدالورود

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده شیمی با حضور، اعضای 

هیات علمی و انجمن علمی دانشجویی دانشکده شیمی

مراسم معارفه دانشجویان
 کارشناسی ارشد مکانیک
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مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید 
دانشکده هنر و معماری

مراسم معارفه دانشکده علوم زیستی
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مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده علوم زمین 

ازصدنفراز  بیش  حضور  با  مراسم  این 
دانشجویان ورودی جدید از مقاطع مختلف 
گروه  اساتید   ، وارشدودکتری  کارشناسی 
برگزارشد. 23مهرماه  در  دانشکده  آموزشی 

شامل برنامه های مختلفی بود این مراسم 
باقرائت قرآن مجید و پخش سرودجمهوری 
رئیس  ادامه  شدودر  آغاز  ایران  اسالمی 
دکتر  آقای  جناب  زمین  علوم  دانشکده 
دانشجویان  به  مقدم  خیر  ضمن  دانشیان 

پرداخته  دانشکده  اجمالی  معرفی  به  جدید 
،گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی 
جناب  نمودند.سپس  معرفی  را  دانشکده 
آموزشی  معاون  محمودی  دکتر  آقای 
خصوص  در  مختصری  مطالب  دانشکده 
داشتند. بیان  دانشکده  آموزشی  مسائل 

آموزش  مسئول  رئیسی  خانم  درادامه 
آموزشی  مسائل  مفصل  بطور  دانشکده 
مواجه         آن  با  جدیدالورود  دانشجویان  که 

از  مراسم  دادند.دراین  شرح  را  شوند  می 
استاد بازنشسته دانشکده علوم زمین جناب 
در خصوص  را  مطالبی  فیاضی  دکتر  آقای 

تجربیات ارزنده خود بیان نمود.
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روز سه شنبه 97/7/17 چهاردهمین همایش 
کودک  حقوق  و  شهروندی  حقوق  ملی 
علوم  و  حقوق  دانشکده  همکاری  با 
و  دادگستری  وزارت  دانشگاه،  سیاسی 
با  الملل،  بین  امور  و  بشر  حقوق  معاونت 
موالوردی  شهیندخت  دکتر  خانم  حضور 
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق 
شهروندی، دکتر عباسی معاون حقوق بشر 
دادگستری،دکتر  وزیر  الملل  بین  امور  و 
علوم  و  حقوق  دانشکده  رئیس  سرمدی 
پناه معاون پژوهشی  سیاسی، دکتر جهان 
دانشگاه، دکتر فاضل نظری رئیس کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دکتر 
صلح  جهانی  مجمع  کل  دبیر  عامری 
اسالمی و جمعی از اعضای هیئت علمی و 

ابوریحان برگزار شد.  دانشجویان در تاالر 
وحق  کودکان  شامل:  همایش  محورهای 
بر صلح و آموزش- عدالت کیفری کودکان 
و نوجوانان- حمایت قانونی از کودکان کار 
و  شهروندی  حقوق  تراوایی  و  وخیابان 

حقوق کودک بود.
 در ابتدا آقای دکتر سرمدی ضمن خوشامد 
گویی به حاضرین در سالن گفتند : دانشکده 
اهداف  راستای  در  علوم سیاسی  و  حقوق 
دانشگاه خوارزمی به ویژه در محور بین المللی 
شدن و ارتباط با جامعه و صنعت به عنوان 
دو هدف مهم هدف گذاری شده، نشست 
تخصصی  و  اجتماعی  های  همایش  و 

بسیاری برگزار کرده است.
این همایش به قشر آسیب پذیر جامعه به 

ویژه کودکان و نوجوانان توجه ویژه ایی در 
جوامع داخلی و بین المللی معطوف داشته 
و حقوق شهروندی به صورت کالن رابطه 

شهروند با دولت را مشخص می کند. 
مالوردی  دکتر  خانم  سرکار  ادامه  در   
اظهار داشت ما می بایست نسل جدیدمان 
را متناسب با شرایطی که با آن رو به رو 
بحث  کنیم،  آماده  شد  خواهند  مواجه  و 
شهروندی  حقوق  و  کودکان  به  آموزش 
جایگاه ویژه ایی دارد و تربیت شهروندی 
باید از سنین کم شروع شود لذا  نمی توان 
شخصیتی را که شکل گرفته و انواع باور 
ها ، اعتقادات و نگرش های متفاوتی دارد 

را به راحتی تغییر داد. 
برندگان  از  یکی  گفتند  ادامه  در  ایشان 

برگزاری چهاردهمین همایش ملی حقوق شهروندی  و حقوق کودک 
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است   گفته   1993 سال   در  نوبل  صلح 
را  کشور  یک  آینده  بتوانیم  اینکه  برای 
پیش بینی کنیم به سراغ صنایع و کارخانه 
برویم  ها  دبستان  سراغ  به  باید  نرویم  ها 
آموزش  را چگونه  فرزندانمان  ببینیم که  و 
می دهند اگر کودکان را پرسشگر، خالق، 
گفتگو  اهل  پذیر،  خطر  پذیر،  نظم  صبور، 
مشارکت  روحیه  از  برخوردار  و  تعامل   و 
کنیم  تربیت  گروهی  همکاری  و  جمعی 
می توان اطمینان داشت که آن کشور در 
به زودی  پایدار است و  چند قدمی توسعه 
این توسعه در کشور رخ خواهد داد. مابیش 
از آنکه تکیه مان بر منابع و سرمایه های 
زیر زمینی باشد که با مصرف به اتمام می 
زمین  روی  منابع  به  اعتکایمان  باید  رسند 

که انسان و به ویژه کودکان هستند باشد.
بین حقوق  باید  ما  گفت:  دکتر مالوردی   
این  بعضًا  که  شهروندی  حقوق  و  بشر 

باشیم  قائل  تفاوت  گیریم  می  یکی  را  دو 
رو  نگاه  این  ها  ریزی  برنامه  در  نباید  و 
منشور  رویکرد  و  نگاه  حتی  باشیم.  داشته 
حقوق شهروندی حقوق بشری است یعنی 
تکالیف  و  است  شهروندان  های  تمامًاحق 
دولت و یا مجموعه حاکمیت. در حالی که 
یک شهروند فعال دانشگر و مطالبه گر باید 
وظایف شهروندی  و  ها  مسئولیت  به  آگاه 
حق  متقابل  رابطه  این  و  باشد   خودش 
التکلیف شهروندی بین دولت و ملت را که 
آموزش  در  و  می شویم  متذکر  همواره  ما 
های خودمان به ویژه از دوران کودکی آن 
را مد نظر قرار دهیم. در این راستا حرکت 
هایی آغاز شده و هنوز راه زیادی وجود دارد 

تا به نتیجه مطلوب برسیم.
ایشان بحث شهر دوستدار کودک را مطرح 
انزلی است  این شهرها  از  کردند که یکی 
که پروژه شهر دوستدار کودک در آن اجرا 

ها  شاخص  شهر  این  بایست  می  و  شده 
ومولفه هایی داشته باشد که آنها را رعایت 
کند از جمله اینکه حقوق اساسی کودکان 
در اولویت قرار گیرد و شهروندان کودکان 
را دوست دارند و کودکان نیز شهر خود را 

دوست دارند .
ان  گفتند:  پایان  در  موالوردی  دکتر  خانم 
شاءاهلل  از ظرفیت دانشگاه ها و نهاد های 
برنامه  مددی و شرکاء دولت در پیش برد 
با  امیدواریم  کنیم   استفاده  دولت  های 
زیبا  امن،  سالم،  دنیای  بتوانیم  هم  کمک 
تحویلشان  و  بسازیم  کودکانمان  برای  را 
بدهیم که این حق طبیعی آنهاست که در 

این چنین دنیای زندگی کنند.
در ادامه برنامه پنل های تخصصی برگزار 

شد و برنامه ساعت 12 به پایان رسید.
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پژوهشی  بهار نشست علمی  فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهشی  مرکز 
با عنوان »عشق در منطقه  را  دفاع مقدس  داستانی  ادبیات  تحلیل 
ممنوع« برگزارکرد. این نشست در روز چهارشنبه 25 مهر برگزارشد.

داستان کوتاه  پژوهشی »تحلیل ساختاری  از طرح  این نشست،  در 
دفاع مقدس« رونمایی شد و دکتر غالمعلی فالح، دکتر حبیب اهلل 
عباسی، دکتر یداهلل کریمی پور، دکتر بیژن زارع، دکتر احمدرضا بردبار،  
دفاع  داستانی  ادبیات  پیرامون  شاکری  احمد  و  حنیف،  محمد  دکتر 
مقدس بر اساس رهیافت روایی، جامعه  شناختی، سیاسی و جغرافیای 

منطقه ای سخنرانی کردند.

برگزاری نشست علمی پژوهشی تحلیل ادبیات داستانی دفاع مقدس
                                با عنوان »عشق در منطقه ممنوع«
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بازدید از وزارت امور خارجه  با حضور 23 نفر از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی به همراه خانم دکتر محمد علی پور استاد مشاور 
این انجمن برگزار گردید. ضمن دیدار و صحبت دوستانه با جناب  آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ، پرسش و پاسخ دانشجویی با 

ایشان نیز برگزار گردید. این بازدید با پذیرایی و اهدای کتاب به تالیف آقای دکتر ظریف به پایان رسید

بازدید انجمن علمی روابط بین الملل از وزارت امور خارجه
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ماه،  مهر  و سوم  بیست  دوشنبه  روز  عصر 
نهاد  دفتر  مسئول  معارفه  و  تودیع  مراسم 
خوارزمی  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
المسلمین سید  با حضور حجت االسالم و 
فرهنگی  محترم  معاون  قریشی  مجید 
سیاسی دفتر نهاد مرکز، حجت االسالم و 
المسلین صادق رزاقی مسئول محترم دفتر 
آقا علی  البرز، حاج  استان  نهاد رهبری در 
دانشگاه  رهبری  نهاد  دفتر  معاون  نعمتی 
مسئوالن،  و  ریاست  کرج،  در  خوارزمی 
سالن  در  اساتید  و  بسیجیان  و  کارکنان 
شماره 2 دانشکده ادبیات در دانشگاه برگزار 

شد.
در ابتدای مراسم آقای دکتر عزیزاله حبیبی 
ریاست دانشگاه ضمن خیرمقدم به حاضران 
گفت: حضور دفتر نهاد رهبری در دانشگاه 
از  استفاده  دریچه  و  باب  فتح  واقع  در 
خدمات گوناگون توسط دانشگاهیان است. 
اصالت  مولد  رهبری  نهاد  دفتر  افزود:  وی 
پاسدار حفظ  بوده و  انقالب و اسالم  های 

ارزش ها است. دکتر حبیبی در خاتمه افزود: 
مسئول  حضور  گذشته  همچون  امیدواریم 
در  رهبری  معظم  مقام  نهاد  دفتر  محترم 
دانشگاه یاری گر اقشار مختلف دانشگاه  و 

کسب فضیلت برای همگان باشد.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین صادق 
گفت:  صفر  ماه  ایام  تسلیت  ضمن  رزاقی 
جایگاه نهاد در دانشگاه ها بر اساس تعریفی 
جایگاه  فرمودند،  رهبری  معظم  مقام  که 
یک عالم دینی است. وی گفت: دانشگاه به 
عنوان یک سرمایه ملی و دینی می باشد و 
ضروری است که بر اساس ماهیت دانشگاه؛ 
اندوزی و دانشجو در  مسئله دانش، دانش 
نمایندگی  نهاد  و  یابد  ارتقاء  آرام  محیطی 
مقام معظم رهبری با تعامل سازنده در کنار 

مدیریت دانشگاه پیش رود.
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  سپس 
فرهنگی  محترم  معاون  قریشی  مجید 
در  نمود:  تبین  مرکز  نهاد  دفتر  سیاسی 
شکل گیری و تثبیت تمدن نوین اسالمی، 

دانشجویی  های  تشکل  و  دانشگاهیان 
مقام  نمایندگی  نهاد  ویژه  به  ها  دانشگاه 
معظم رهبری، نقش تعیین کننده ای دارند 
و متخصص  متعهد  نیروهای  تربیت  با  که 

باید نقش راهبردی خود را ایفا نمایند.
امیر  المسلین  و  االسالم  حجت  ادامه  در 
نهاد مقام  زاده مسئول سابق دفتر  ابراهیم 
معظم رهبری در دانشگاه به ارائه گزارشی 
برای     و  پرداخت  خود  فعالیت  دوره  از 
محمد  سید  المسلین  و  االسالم  حجت 

هاشمی آرزوی توفیق  کرد.
 

از تالشهای  تقدیر و تشکر  با  این مراسم  
سازنده و سنجیده در دفتر نهاد رهبری توسط 
حجت االسالم و المسلین امیر ابراهیم زاده 
سید  المسلمین  و  حجت االسالم  معارفه  و 
مسئول  جدید  سمت  به  هاشمی  محمد 
محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 

خاتمه یافت.

مراسم تودیع و معارفه
 مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری
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     در پی حضور نمایندگان CNAM فرانسه و به منظور بررسی 
و تعیین زمینه های همکاری های مشترک میان این نهاد آموزش 
عالی دولتی فرانسوی با دانشگاه خوارزمی،  جلسه ای به ریاست 
آقای دکتر عبداللهی معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی تشکیل شد. 
در این جلسه که نمایندگانی از دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، 
فنی و مهندسی، اقتصاد، علوم زیستی و ادبیات و علوم انسانی حضور 
و  کاری  های  حوزه  با  بیشتر  آشنایی  راستای  در  مباحثی  داشتند، 
کارآفرینی، برگزاری همایش ها و کارگاه های مشترک، امکان تبادل 
دانشجو و استاد، برگزاری دوره های کوتاه یا بلند مدت و نیز دوره 

های مشترک مطرح شد. الزم به ذکر است که CNAM قدیمی 
ترین نهاد آموزش عالی فرانسه در حوزه ی آموزش های علمی و 
کاربردی است و عالوه بر دوره های شش ماه تا دو ساله، دوره های 
آموزشی در سیستم LMD اروپایی نیز برگزار می کند. از آنجایی که 
هدف و ماموریت اصلی این نهاد کاهش شکاف میان دانشگاه و بازار 
کار است، امید است تا در راستای تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم 
و تربیت نیروی ماهر حرفه ای و پاسخگو به نیازهای عینی جامعه، 
توافقات و تبادالت علمی مناسبی میان دانشگاه خوارزمی و این نهاد 

آموزشی صورت بگیرد.  

نشست هماهنگی و تبادل نظر نمایندگان  
                                                                                                  CNAMفرانسه در دانشگاه 
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جناب آقای دکتر احمد زنگانه با مدیران و کارکنان   این حوزه در روز 
چهارشنبه مورخه 18 مهرماه دیدار کرد .

 دراین نشست  صمیمی و کاری با  تشکر از زحمات همکاران بر تالش 
بیشتر  برای ارائه  خدمات رسانی به دانشجویان و همکاران دانشگاه و 

ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف معاونت تاکید گردید .. 
در این نشست صمیمی همکاران معاونت دانشجویی اعم از مدیران 
، بررسی و  بیان مسائل مختلف حوزه خود به نقد  و کارکنان ضمن 
ارائه راهکارهای الزم برای رسیدن به نقطه مطلوب خدمات رسانی به 

دانشجویان و همکاران تاکید کردند.

         

خدمات             حوزه  همکاران  دوستانه  و  صمیمی  نشست  این  در 
دغدغه ها و مطالبات خود را با مدیریت در میان گذاشتند و مواردی 
از قبیل سنوات، بیمه تکمیلی، لباس مناسب فصل و ... را مطرح 
کردند که در پایان مدیریت امور عمومی قول مساعدت وپیگیری 

مطالبات این عزیزان را دادند.
نشست هم اندیشی فعاالن انجمن های علمی دانشجویی با محوریت 
با  داوطلب،ارتباط  نیروهای  جذب  های  مطلوب،شیوه  علمی  انجمن 
صنعت و جامعه و جشنواره حرکت روز جمعه 27 مهر در کرج برگزار شد

جلسه دیدار و گفت و گوی مدیرنشست  معاون  دانشجویی
 امور عمومی با همکاران حوزه خدمات

نشست هم اندیشی فعاالن
 انجمن های علمی دانشجویی
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جلسه کمیته هماهنگی امور دانشجویی

جلسه معاون دانشجویی اقای دکتر زنگانه
 و مدیران حوزه

دیدار مدیر امور اداری با کارکنان 
دانشکده اقتصاد

جلسه تودیع و معارفه  مسئولین
 بسیج دانشجویی دانشگاه

جلسه کمیته هماهنگی  امور دانشجویی ،  فنی، آموزشی و پژوهشی 
وفرهنگی در باره نیازهای حوزه دانشجویی و ارائه خدمات مطلوب 

به دانشگاهیان با حضور معاون دانشجویی و معاون پژوهشی

برگزاری جلسه معاون دانشجویی اقای دکتر زنگانه و مدیران حوزه 
دانشجویی با امور اداری و مدیر بودجه در مورد کارسنجی کارکنان  

حوزه دانشجویی و پیگیری مشکالت کارکنان حوزه دانشجویی

آقای مهندس اقوامی مدیر محترم امور اداری با ریاست محترم 
دانشکده اقتصاد آقای دکتر ابراهیمی  وکارکنان این دانشکده دیدار 
کردند. در این جلسه مسایل و مشکالت حوزه اداری و استخدامی 
کارکنان ، مشکالت مربوط به حوزه اداری اساتید و مسایل مربوط 

به حوزه عمومی دانشکده مطرح شد.
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همایش همدلی و همزبانی با هدف توسعه 
و  ایران  کشور  دو  بین  فرهنگی  ارتباطات 
افغانستان و با همکاری گروه زبان و ادبیات 
فارسی و مدیریت همکاری های علمی بین 
المللی روز چهارشنبه دوم آبان ماه 1397 در 
همایش  این  در  برگزارشد.  ابوریحان  سالن 
بهرامیان  اهلل  روح  شعر  مجموعه  آخرین 
دانشجوی افغان  مقطع دکتری ادبیات فارسی 

دکتر  آقای  همایش  این  در  شد.  رونمایی 
رسولی پور مدیر دفتر همکاری های علمی 
بین المللی و دکتر حسینی مدیر اداره جذب 
بین  دفتر  کارشناسان  و  خارجی  دانشجویان 
محمد  دکتر  آقایان  داشتند.  حضور  الملل 
شادروی منش، دکتر حبیب اهلل عباسی، دکتر 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  استاد  حکمت  یامان 
افغان   پژوهشگر  آرین  نصیر  و   کابل  واحد 

و دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه 
عالمه طباطبایی به عنوان کارشناسان برنامه 
حضور داشتند و به نقد و بررسی آثار  آقای 
با  این همایش  پرداختند.  بهرامیان  اهلل  روح 
اهداء جوایز و تقدیر از دست اندرکاران برنامه 
و برخی اعضای انجمن دانشجویان افغانستانی 

دانشگاه به اتمام رسید.

برگزاری همایش همدلی و همزبانی
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مصــاحبه با دکتر عریان 

رئیس دانشکده علوم زیستی 

خانم دکتر شهربانو عریان رئیس دانشکده علوم زیستی پیرامون گزارش عملکرد شش ماهه دانشکده علوم زیستی 
گفت: رشته بیوتکنولوژی گرایش محیط زیست و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد تصویب شد. 

دکتر عریان در ادامه از طرح مزرعه پرورش شترمرغ و پرورش گیاهان دارویی در دانشگاه خبر داد و افزود: همکاری 
آموزشی و پژوهشی بین دانشکده ای با پژوهشکده پالسمای پزشکی در واحد تهران آغاز شده است.

رئیس دانشکده علوم زیستی تصریح کرد: تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی، راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشکده 
همچنین برگزاری اولین کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی در تیر ماه سال جاری، برگزاری 

9 کارگاه  از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
وی گفت: در جشنواره ملی حرکت انجمن های علمی دانشجویی در اصفهان رتبه 2  در بخش فعالیت علمی خالقانه 

و  رتبه 3 در بخش انجمن های علمی کسب شد.
خانم دکتر عریان در خاتمه افزود: پرتال دانشکده در جهت هماهنگی با سایت دانشگاه بروز رسانی شده است.

وی افزود: با همکاری معاونت ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی، عملیات 

عمرانی شهر سلول از مجموع 60 هکتار به میزان

 10 هکتار در پردیس کرج آغاز شده است.
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اسامی اعضای هیات علمی  دانشکده علوم زیستی
و کنفرانس های ایشان 

 

 

عنوان سمینار و کنفرانس نام و نام خانوادگی ردیف
  دکتر شهربانو عریان  1

 Effects of the Artemisia Absinthium hydro alcoholic extract on apoptosis in the region CA1
hippocampal tissue in an experimental model induced by peptide amyloid beta

In vitro maturation and fertilization in mice NMRI: Comparison of the effect of bovine serum 
albumin, fetal bovine serum, autologous and allogeneic mice serums 

 
نر بالغ نژاد  ییصحرا Tiliaplatyphylloدر موش  ومیدکادمیالقاشده توسط کلر يبر نابارور رفونیاثر ز یبررس-

 ستاریو
نر بالغ مدل  ییصحرا يحافظه در موش ها يادآوری) بر به Tilia platphyllos (رفونیز اهیاثر عصاره گ یبررس-

 شده يمریآلزا
Behavioral effect of magnesium oxide nanoparticle on improved spatial memory deficits by 
amyloid beta in male Wistar rats

 Behavioral effect of magnesium oxide nanoparticle on improved spatial memory deficits by دکترمهناز آذرنیا  2
amyloid beta in male Wistar rats

دکترمسعود مشهدي  3
 اکبر بوجار 

یط تنش اشردر Trigonella foenumشنبلیله هوري آب بهرو نه د داعملکر، شدربر وژن نیترد کوو ئولیت ف زثر مصرا-
 خشکی .

مرتبط  یآل يو شاخصها یدانتیاکس یتوان انت مها،یانز تیبر فعال يرزمار یو عصاره آب نیدیکلرهگز هیاثرات دهانشو یبررس-
 با سالمت بزا

 Bسرطان کبد  یسلول يبر آپوپتوز رده ها 7و  Huh 2 نیتاسیدو مشتق کوکورب يا سهیمقا یبررس-
Dataoncellsurvival, apoptosis,ceramidemetabolismandoxidativestress inA-

494renalcellcarcinomacelllinetreatedwithhesperetinand hesperetin-7-O-acetate 
-Ceramidegenerationasanovelbiologicalmechanismforchemo-preventiveand 
cytotoxiceffectsofhesperidinonHT-144melanomacells 
Ceramidegenerationasanovelbiologicalmechanismforchemopreventiveand 
cytotoxiceffectsofhesperidinonHT-144melanomacells 
-ceramide pathway ; a novel approach to cancer chemotherapy 
-inhibition of liver alanine aminotransferase and asparate aminotransferase by hesperidin and 

its aglycone hespertine ; an in vitro and in silico study
دکترهما محسنی  4

 کوچصفهانی 

 اثر سرم الوژنیک موشی  سرم فیتال گاوي و البومین سرم گاوي بر ظرفیت یابی اسپرم -
 اد ویستار  نژاثر کلستار انسدادي بر هیستو پاتو لوزي تخمدان و انزیم هاي کبدي در رت هاي ماده  -
 بررسی تغییرات بافتی بیضه رت هاي نر بالغ در پاسخ به انسداد مجراي صفراوي -
اثر عصاره گیاه پنج انگشت بر تغییرات بافتی تخمدان فولیکول هاي بدوي اولیه پري انترال انترال گراف و جسم زرد در  -

 صحرایی با تخمدان هاي  پلی کیستیک تیمار شده با لتروزول موش هاي 
 مقایسه اثر البومین سرم گاوي سرم فیتال  گاوي سرم هاي اتولوگ و الو ژنیک موشی  nmriبلوغ ازمایشگاهی و لقاح در موش نزاد  -
بافت هیپو کامپ در مدل تجربی القا شده با پپتید امیلو ca1بر اپیو پتوز در ناحیه artemisa absinthiumاثرات عصاره هیدرو الیکی  -

  ئید بتا
 Effects of the Artemisia Absinthium hydro alcoholic extract on apoptosis in the region CA1

hippocampal tissue in an experimental model induced by peptide amyloid beta 

Effect of Vitax agnus-castus extract on ovarian tissue changes (primordial, primary, antral, 
preantral, Graafian follicles and Corpus luteum) in rats with polycystic ovaries treated with 
Letrozole 
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shRNAژن  Cdc42هاي   Caluمهار تکثیر سلول - دکتر محمد نبیونی  5  سرطان ریه -
 MDA-MB-231سرطان پستان  يبر مرگ ومهاجرت سلول ها يرانشهریا ایافورب اهیگ ي شهیر يعصاره  ریتاث

 یعصب غیمشتق از ست یدرمیاپ يسلول ها يرو دیاس کیوالپروئ ياثر دارو یبررس
The effect of rosemary extract on memory retention deficit in young offspring induced by 
maternal sleep deprivation in Rat model
-Histopathological evaluation of zebrafish (Danio rerio) larvae following embryonic exposure to 
MgO nanoparticles 
-The synergistic cytotoxic effects of doxorubicin and Viola odorata extract on human breast 
cancer cell line T47‑ 
-Fetal Cerebrospinal Fluid Promotes Proliferation and Neural Differentiation of Stromal 
Mesenchymal Stem Cells Derived  from Bone Marrow 

  Investigation of LncRNAs Expression under Hypoxic Condition for Mesenchymal Stem Cells- دکترسعید آیریان  6

- Design, Synthesis and cytotoxicity studies of oxali-palladium nanoparticles using ginger extract 

- Synthesis and cytotoxicity investigation of synthetic nano oxali-palladium by turmeric extract using 
green chemistry 

- Evaluation of DNA Methylation of Vimentin Gene in Blood of Breast Cancer patients as Epigenetic 
Biomarker   

- Fetal Cerebrospinal Fluid Promotes Proliferation and Neural Differentiation of Stromal Mesenchymal 
Stem Cells Derived  from Bone Marrow 

-comparison of  silicon nanoparticles and silicon treatments fenugreek

- assessment of dna damage using random amplified polymorphic dna in vegetative-stage bean 
(phaseolus vulgaris l.) Grown under a low frequency electromagnetic fiel

- In Vitro Effects of Wistar Rat Prenatal and Postnatal Cerebrospinal Fluid on Neural Differentiation 
and Proliferation of Mesenchymal Stromal Cells Derived from Bone Marrow 

انداز ژن ویمنتین در سرطان پستان   بررسی تغییرات متیالسیون راه

 Antioxidant enzymes isoforms isolation and activity assay in Scenedesmus obliques during دکترفرزانه نجفی  7
Aluminum stres

-Expression and purification of linear epitopes of surface proteins of new sub genotype vii دکتر محمد طهماسب  8 j ndv
 بررسی اثر لیتیوم بر سلول هاي بنیادي اپیدرمی مشتق از ستیغ عصبی 

 بیا ایرانشهري بر مرگ و مهاجرت سلول هاي سرطانی پستانتاثیر عصاره ي ریشه گیاه افور 
 بررسی اثر داروي والپروئیک اسید روي سلول هاي اپیدرمی مشتق از ستیغ عصبی 

 در رابطه با فراد مبتال به سرطان روده در استان فارس rad51در ژن rs 1801320بررسی پلی مورفیسم 
 پایه کیتوسان براي مهندسی بافت پوست موش صحراییپرینت سه بعدي داربست زیست تخریب پذیر بر 

دکتر سید عبدالحمید  9
 انگجی

 انداز ژن ویمنتین در سرطان پستان   بررسی تغییرات متیالسیون راه
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The Ecological effects of dust storms in west south of Iran دکتر رامین عزتی  10

 يرنگدانه ها سهیمقاaیستیوز ییایمیش يدر پسته از جنبه ها نیبه افالتوکس یآلودگ تیریازون در مد ماریت یبررس
 بلوچستان ستانیاستان بوشهر، هرمزگان و س لی،کلروفb)،دی،کاروتنوئavicennia marina لی(کلروفيفتوسنتز

 ستیز طیحفظ مح يجانوران برا نگیبا استفاده از ثبت بارکد رانیا یستیتنوع ز عیسر ییشناسا
 دولت ها یمدن تیمسئول دگاهیاز د سیو پار وتو،یک رو،یودوژانیر يپروتکل ها یو بررس عیتجم

Electrospun دکتر مرضیه قالسی 11 poly-L-lactic acid nanofibers decorated with melt-derived S53P4 bioactive glass 
nanoparticles: The effect of nanoparticles on proliferation and osteogenic differentiation of 
human bone marrow mesenchymal stem cells in vitr 

دکتر دالرام اسلیمی  12
 اصفهانی

 اثر کلستار انسدادي بر هیستو پاتو لوزي تخمدان و انزیم هاي کبدي در رت هاي ماده تواد ویستار  
بررسی تغییرات بافتی بیضه رت هاي نر بالغ در پاسخ به انسداد مجراي صفراوي -
گراف و جسم زرد در اثر عصاره گیاه پنج انگشت بر تغییرات بافتی تخمدان فولیکول هاي بدوي اولیه پري انترال انترال  -

 موش هاي صحرایی با تخمدان هاي  پلی کیستیک تیمار شده با لتروزول 
بافت هیپو کامپ در مدل تجربی القا شده ca1بر اپیو پتوز در ناحیه artemisa absinthiumاثرات عصاره هیدرو الیکی  -

 با پپتید امیلو ئید بتا
Behavioral effect of magnesium oxide nanoparticle on improved spatial memory deficits by 

amyloid beta in male Wistar rats 
 Effects of the Artemisia Absinthium hydro alcoholic extract on apoptosis in the region CA1

hippocampal tissue in an experimental model induced by peptide amyloid beta 
Effect of Vitax agnus-castus extract on ovarian tissue changes (primordial, primary, antral, 
preantral, Graafian follicles and Corpus luteum) in rats with polycystic ovaries treated with 
Letrozole

 Antioxidant enzymes isoforms isolation and activity assay in Scenedesmus obliques during دکتر سارا خاوري نژاد 13
Aluminum stress 
Optimizing the yield of recombinant Puroindolines in Planta 

I2 نیتاسیدو مشتق کوکورب يا سهیمقا یبررس Huh  سرطان کبد  یسلول يبر آپوپتوز رده ها 7وB
 ,Simple and safe method for Cartenoeid pigment extraction from phototrophic bacteria دکتر ویدا تفکري 14

Rhodobacter  spheroeide 
 MDA-MB-231سرطان پستان  يبر مرگ ومهاجرت سلول ها يرانشهریا ایافورب اهیگ ي شهیر يعصاره  ریتاث

-Ecological niche differentiation between Acanthodactylus khamirensis Heidari, Rastegar دکتر نسترن حیدري 15
Pouyani, Rastegar-Pouyani & Rajabizadeh, 2013 and A. micropholis Blanford, 1874 (Sauria: 
Lacertidae) in southern Iran 
Genetic variation among seven lizard species of the genus Acanthodactylus (Squamata: 
Lacertidae) in Iran: insights from cyt b data 

 The Ecological effects of dust storms in west south of Iran دکتر شجاع هاشمی 16
The histopathological effect of waterborne Tio2 nanoparticles in carp tissues

 اثر کلستار انسدادي بر هیستو پاتو لوزي تخمدان و انزیم هاي کبدي در رت هاي ماده تواد ویستار   دکتر هانیه جاللی 17
 بررسی تغییرات بافتی بیضه رت هاي نر بالغ در پاسخ به انسداد مجراي صفراوي -
اثر عصاره گیاه پنج انگشت بر تغییرات بافتی تخمدان فولیکول هاي بدوي اولیه پري انترال انترال گراف و جسم زرد در  -

 موش هاي صحرایی با تخمدان هاي  پلی کیستیک تیمار شده با لتروزول 
shRNAژن  Cdc42هاي   Caluمهار تکثیر سلول -  6سرطان ریه با استفاده از -

Effect of Vitax agnus-castus extract on ovarian tissue changes (primordial, primary, antral, 
preantral, Graafian follicles and Corpus luteum) in rats with polycystic ovaries treated with 
Letrozole 

Assessment of Bioaugmentation and Biostimulation دکتر محمد علی زاهد 18 Efficiencies for Petroleum Contaminated 
Sediment 
Benzene and MTBE removal by Fenton’s process using stabilized Nano Zero-Valent Iron particle 
Multivariable Analysis and Optimization of Biodiesel Production from Waste Cooking Oil 
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Bسرطان کبد  یسلول يبر آپوپتوز رده ها 7و  Huh 2 نیتاسیدو مشتق کوکورب يا سهیمقا یبررسI دکتر گیلدا کریمی 19
Medicinal plant taxa of Kharazmi University Campus, Karaj, Alborz province, Iran زهرا توکلیدکتر  20

 The role of drug nonocarriers in the cancer therapy- دکتر لیال کرمی  21
-Moleculae dynamics simulation of carbon nanotubes as drug carrier  
-the use of drug in nonocarriers in the cancer therapy 

 The effect of rosemary extract on memory retention deficit in young offspring induced by- دکتر الهه امینی  22
maternal sleep deprivation in rat model

- in vitro maturation and fertilization in mices: comparison of the effect of bovine serum 
albumin , fetal bovine serum , autologous and allogeneic mice serums 

 
 یعصب غیمشتق از ست یدرمیاپ يادیبن يبر سلولها ومیتیاثر ل

و پلی ساکارید استخراج شده از ستاره شکننده بر  تمایز و مهاجرت سلولهاي مالنوماي رده eبررسی اثر هم افزایی ویتامین -
16f10 

هاي اپیدرمی مشتق از ستیغ عصبیبررسی اثر داوري والپروئیک اسید روي سلول -
 
 اثر سرم الوژنیک موشی  سرم فیتال گاوي و البومین سرم گاوي بر ظرفیت یابی اسپرم -
 
مقایسه اثر البومین سرم گاوي سرم فیتال  گاوي سرم هاي اتولوگ و الو ژنیک  nmriبلوغ ازمایشگاهی و لقاح در موش نزاد  -

 موشی 
 

 

خانم سارا شیخلر
 پذیرش و کسب عنوان دانشجوی نخبه ملی
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 دانشجویان استعداد درخشان
دانشکده علوم زیستی

 

 

 مقطع نام گروه آموزشی نام نام خانوادگی
 کارشناسی ارشد علوم جانوري مائده سادات عظیم زاده موسوي

 کارشناسی ارشد علوم جانوري مصطفی پردلی
 ( Ph.D ) دکتري تخصصی علوم جانوري عاطفه همتی ولندانی

 کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی زهره شفیعی
 کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی زینب مالئی

 کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی صبا عطائی کچوئی
 ارشدکارشناسی  علوم سلولی و ملکولی معصومه فضل اللهی مله

 کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی فاطمه جدیدي
 کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی فاطمه مروج

 کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی ملیکا رحمت زاده
 کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی نادیا توکلی دخرآبادي

 کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی محمدرضا کرمیان
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فریسا نکومنش راد 15 اردیبهشت سال 61 چشم به جهان گشود اما 
این روزها باید از اعماق آب ها یا بر فراز آسمان او را پیدا کنیم.

 او پر از انرژی مثبت، امید به زندگی ، انگیزه و در یک جمله فعل 
»خواستن توانستن است« را صرف کرده است.

با خانم نیکومنش راد بیشتر آشنا می شویم:
دانشجوی کارشناسی فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه آزاد تهران و در 
حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته رفتار و رشد حرکتی 

دانشگاه خوارزمی هستم.
از حدود 7 سالگی ورزش را شروع کرده و وارد شنا شده ام و تا 18 
سالگی نجات غریقی را یاد گرفتم و بعد به عنوان ناجی وارد دریا شدم.
همیشه دوست داشتم عمق آب را ببینم و این حس خداشناسی من را 

به عمق دریاها برده است.
تا کنون چه دوره هایی را گذرانده اید؟

- دوره های بین المللی غواصی را در cmas فرانسه زیر نظر اساتید 
بین المللی جناب آقای رضا بهره مند، محسن عطاران ، ژان قودیا و 

بوزانا گذرانده ام.
- کالس های بین المللی غواصی1تا 4 ستاره و دوره های بین المللی 
مدرسی را در ایران گذرانده ام و در حال حاضر مدرس غواصی هستم.
- در زمینه امداد و نجات ،سرچ، ریکاوری و اشیاء مغروق آموزش 

دیده ام.
- سال در زمینه غواصی و آموزش آن کار کرده و به فن تنفس و 

کنترل شناوری در آب دست پیدا کرده ام.

- دوره های خلبانی پاراگالیدر رو نیز گذرانده ام.
- ملوان کشتی های زیر 500 تن هستم.

- قایقرانی و عملیات های غواصی را انجام می دهم.
- می توانم اطالعات کشتی ها را دربیاورم  و روی آنها تحقیق کنم.

- از نظر پزشکی هم روی موجودات دریایی کار می کنم. به عنوان مثال 
تحقیق می کنیم که مرجان ها برای پوست و بدن چه خواصی دارند.

- هم اکنون روی گونه های مختلف ماهی ها و مرجان های خلیج فارس 
که ناشناخته هستند کار می کنم.

- درحال حاضر روی آموزش بانوان و کتاب ها و علم روز کار می کنم و 
تجربه های خود را در کتاب  آموزشی »مستر سه ستاره غواصی« 

آورده ام.
- به مدت  2سال مسئول شنای آموزش استان تهران بودم.

آمده ام که از بانوان سرزمینم حمایت کنم و مطمئن هستم یک حامی 
بزرگ به نام رهبر داریم.

فیلمی از رهبر دیدم که به بانوان چادری که از کوه باال می رفتند احسنت 
گفت و آنها را تشویق می کرد من هم تمام کارهایی را که انجام داده ام را 
برای دفتر ایشان فرستادم که بگویم ما هم از کوه باال می رویم و هم پرواز 

می کنیم و در اوج، موفقیت کسب می کنیم.
هدف اصلی شما چیست؟

هدف اصلی من دفاع از مرزهای آبی و هوایی کشورم است. اینکه نام 
کشور و همچنین دانشگاهم را سربلند کنم. من اگر در کشورم موفق نشوم 
در هیچ جا نمی توانم موفق شوم من می خواهم حرفم را به گوش تمام 
دنیا برسانم. من تمام تالش خود را به کار می گیرم تا نام دانشگاهم را در 
حد توان رشد دهم  برای جامعه و دانشگاهم افتخار آفرین باشم البته به 
کمک همه، یک دست صدا ندارد و از مسئولین دانشگاه و کشوری و رهبر 

گفتگو  با
 فریسا نکومنش راد
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خوبم می خواهم به کسانی که می خواهند کشور را تغییر دهند کمک کنند 
تا بتوانیم ایرانی آبادتر داشته باشیم.

چه کارها و فعالیتهایی انجام داده اید و چه موفقیت هایی کسب نموده اید؟
- نصب پرچم کشورم در اعماق 40 تا 80 متری دریا. 

- انجام کارهای مختلفی در زیر آب از جمله: جوشکاری. 
- نصب پرچم یکصد سالگی دانشگاه زیر آبهای خلیج فارس با پیام صلح 

جهانی. 
- نصب پرچم شهدای پالسکو و شهید داداشی که همکار غواص بوده اند 
در تنگه هرمز فقط برای اینکه من هم به نوبه خودم بتوانم یاد این شهیدان 

را گرامی بدارم.
- من در مرز کشور پاکستان هم پرواز کرده ام و یک پرواز طوالنی از 
تهران به سمت آب سرد دماوند انجام داده ام که   3800متر از زمین ارتفاع 

داشتم و این باعث افتخار من است .
- به عنوان دختر نمونه سال در جشنواره چادرهای آسمانی انتخاب شدم 

که لوح تقدیر دریافت نمودم.
- در بدو ورودم به دانشگاه خوارزمی رکورد 1563 متر طول مسافت 
زیر آب با یک کپسول هوا در شرایط سخت عملیاتی را زدم که توسط 

فدراسیون همگانی به ثبت رسید.
- امیدوارم دومین رکورد در روی آب در بازه زمانی کم را در آینده بزنم.

- نامه ها و فیلم هایی که از خودم داشته ام را شخصا به دفتر رهبری بردم 
که جدای از علم و دانش از حجابم نیز تشکر کرده اند.

- نجات جان تعدادی از افرادی در دریای خزر.
چیزی که برای من اهمیت زیادی دارید این است که با حجاب کامل و 
بدون هیچ محدودیتی بتوانم این کارهای بزرگ را انجام دهم و این نشان 
دهنده عشق به کشورم و اعتقادم به حجاب کامل است و من با چادر 
سخت ترین ورزش ها مثل خلبانی و غواصی را انجام داده ام و هدفم 

جذب بانوان به اسالم و حجاب بوده است
چه چیزی شمارا جذب انجام چنین کارهایی می کند؟

عشق به کشور و رهبرم و انتشار دانش و تجربه ام در تمام دنیا باعث 
شده که لحظه ای از تالش دست نکشم و با رعایت تمام شئونات 

اسالمی در هرجایی پرچم کشورم را بلند و برافراشته کنم.
موفقیت هایتان  را مدیون چه کسانی هستید ؟

اول به خدا و بعد مدیون پدرو مادرم هستم. با وجود مخالفت های پدرو 
مادرم بخاطر سختی ها و مشکالت این راه ها به خاطر من کنار آمدند 
و االن به دخترشان افتخار می کنند. به آنها نشان دادم که با ایمنی     

می توان بدون خطر شنا یا پرواز کرد و خطر را به افتخار تبدیل کرد. 
همین جا از پدرو مادرم و خدای مهربان تشکر می کنم که این قدرت 
را به من داد که توانستم به موفقیت دست یابم. البته همه ما آدم ها      
می توانیم موفق باشیم نه فقط من ولی به شرطی که خدای خودمان را 

باور کنیم و اعتماد داشته باشیم که همیشه کنار ما هست.
خانم نکو منش می گوید: من هیچوقت برای پول کار نکرده ام ولی 
ثروتمند ترین دختر ایرانی هستم چون کشورم را دوست دارم و    توانسته 

ام یک بار دیگر تغییری مثبت برای کشورم انجام دهم.
من زمانی که پایان نامه یا مقاله ای می نویسم سعی می کنم آن را با 

کشورهای مختلف به اشتراک بگذارم.
دانشگاه من مانند خانه من است که به من فرصت صحبت داده است 
دوست دارم همه دنیا دانشگاه من و ایران رابشناسند و من هم به عنوان 
یک دختر ایرانی نماینده تمام دختران کشورم هستم. یکی از دغدغه 
های من محیط زیست خلیج فارس است و با کمک مردم مشغول 
جمع آوری پالستیک ها و زباله های اطراف خلیج فارس هستم  و 
تالش می کنم در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد تا از ریختن 
زباله اطراف دریا جلوگیری شود. در پایان تمام تالش خود را به کار می 
گیریم تا نام کشور عزیزم ایران و همین طور نام دانشگاهم را بیش از 

پیش سربلند نمایم. 
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برگزاری کارگاه ارتقاء سالمت روان و پیشگیری از آسیب های
اجتماعی ویژه دانشجویان ورودی جدید 

تمام  به  ابالغ  و  دانشجویی  معاونت  هماهنگی  با  مشاوره  مرکز 
از  پیشگیری  با هدف  را  روان  ارتقاء سالمت  کارگاه  دانشکده ها، 
آسیب های اجتماعی در چهار جلسه دوساعته بصورت اجباری برای 
این  در  نمود،  ریزی  برنامه  جدید  ورودی  کارشناسی  دانشجویان 
جلسه، بیش از 300 نفر از دانشجویان ورودی جدید دانشکده های 
روانشناسی و علوم تربیتی و ریاضی و علوم کامپیوتر و آقای دکتر 
محمدخانی دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان 

مدرس و سخنران حضور داشتند.

    در این جلسه که از طرف معاونت دانشجویی در روز دوشنبه 28 
آبان ماه در دفتر حوزه ریاست تشکیل شد،  تعداد بسیاری از مدیران 
دانشگاه از جمله آقای دکتر جهان پناه، آقای دکتر تاجیک اسمعیلی، 
نماینده مقام معظم رهبری، آقای دکتر نوری، آقای دکتر رسولی 
دکتر  آقای  امیرخانی،  آقای  توکلی،  آقای  جوکار،  دکتر  آقای  پور، 
کاوسیان و ... حضور داشتند؛ پس از صحبت های جناب آقای دکتر 
زنگانه معاون دانشجویی مبنی بر جایگاه و اهمیت مرکز مشاوره در 
پیشبرد اهداف کالن دانشگاه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
تغییراتی که در یک ماه اخیر از لحاظ عملکرد و تجهیزات در مرکز 
مشاوره ایجاد شده، آقای دکتر کاوسیان مدیر مرکز مشاوره دانشگاه، 
گزارش مختصری  در مورد عملکرد مرکز، برنامه های اجرا شده  و 
نتیجه پایش سالمت روان دانشجویان ورودی جدید ارائه دادند. در 
ادامه جلسه هر یک از مسئولین حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات 
ارتقاء کیفیت  خود را در جهت فعال نمودن هرچه بیشتر مرکز و 
عملکرد آن مطرح کردند.  از جمله موارد پیشنهادی شامل، فعال 
نمودن مرکز مشاوره خوابگاه ها، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه 
اساتید و توسعه ارتباط مرکز مشاوره با سایر بخش های دانشگاه و 

... این جلسه ساعت 12/30 خاتمه یافت. 

 جلسه هم اندیشی در خصوص ارتقاء سالمت روان دانشجویان و توسعه
خدمات مرکز مشاوره دانشجویی
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روز جمعه 13 مهرماه  شهردار تهران جناب آقای محمد علی افشانی  به 
همراه آقایان مسجدجامعی و محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون 
اجتماعی شورای شهر تهران، خانم دکترحاجوی شهردار  فرهنگی و 
منطقه 7، معاونین و شهرداران مناطق و نواحی از دانشگاه خوارزمی 

بازدید نمودند. 
در این بازدید که ریاست محترم دانشگاه دکتر حبیبی، معاونین و جمعی 
از مدیران دانشگاه حضور داشتند، شهردار محترم تهران از ساختمان 
میراثی پروین اعتصامی و مسجد دانشگاه دیدن کردند و بر تسریع روند 

مرمت ساختمان میراثی و ساخت مسجد تاکید کردند.

بازدید شهردار تهران از دانشگاه خوارزمی 



34

نشریه سیمای خوارزمی مهر و آبان 1397

بـرگـزاری اردو ها 

 اردوی یک روزه دانشجویان دختر خوابگاهی به کاخ 
سعد آباد و امام زاده صالح برگزار شد.

 تاریخ برنامه : 97/7/19 نام سرپرست : عسکری صادقی نژاد 
دانشجویان در ساعت 8  صبح از دانشگاه  به سمت کاخ سعدآباد 
حرکت کردند . پس از رسیدن و صرف صبحانه از محوطه کاخ سعد 
آباد بازدید به عمل آمد و دقایقی بعد برای بازدید به سمت کاخ موزه 
ملت راهی شدند. در ادامه اردو دانشجویان از موزه هنرهای زیبا و 
موزه ماشین های سلطنتی بازدید کردند . پس از ان  برای زیارت 
امام زاده صالح به سمت تجریش حرکت نموده  و بعد از زیارت و 
بازارچه  به  بازدید و خرید سوغاتی  برای  نهار  نماز و صرف  اقامه 

تجریش رفتند و در ساعت 15 به سمت دانشگاه بازگشتند.

اردوی یک روزه دانشجویان خارجی برج میالد و پل طبیعت

برگزاری اردوی یکروزه طبیعت گردی با همکاری امور 
خوابگاه ها ویژه همیاران سالمت )دختران(

روز پنج شنبه 25 آبانماه  اولین جلسه مهارت آموزی همیاران سالمت 
در اردوی تفریحی- مشاوره ای در روستای وینه با حضور 40 نفر از 
دختران عضو کانون همیاران سالمت  برگزار شد، آقای دکتر زنگانه 
»معاون دانشجویی«،  آقای توکلی  » مدیر امور  خوابگاه ها«، خانم 
دکتر یکله و خانم رنجبر » مشاوران مرکز مشاوره« و آقای دکتر 

عرب زاده عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
دانشگاه خوارزمی،  در این برنامه حضور داشتند برنامه های اجرا شده: 

صرف صبحانه در طبیعت
مرکز  نقش  و  اهمیت  در خصوص  دانشجویی  معاون  سخنرانی   
و  مرکز  این  فعال سازی  اقدامات صورت گرفته جهت  و  مشاوره 
ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت حضور فعال در گروه های همیار 
همیاران  همیاران  کانون  اهداف  و  نقش  در خصوص  توضیحاتی 
سالمت توسط خانم دکتر یکله جلسه آموزشی آقای دکتر عرب زاده 
با محوریت نشانه شناسی اختالالت روانی و عوامل موثر در سالمت 
روان صرف ناهار این برنامه در از ساعت 7 صبح آغاز و در ساعت 

17 خاتمه یافت.
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بازدید سفیر دانمارک از دانشگاه خوارزمی بنا به 
درخواست آقای دانی عّنان سفیر این کشور در 
جمهوری اسالمی ایران و در جریان گفتگوی 
ایشان با دکتر محمود بریمانی، دستیار وزیر و 
مدیرکل اروپا در وزارت امور خارجه، به تاریخ 
21 شهریور سال جاری، برای دیدار با آقای 
دکتر رسول رسولی پور، رئیس دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی و سرپرست دفتر همکاری های 
بین المللی دانشگاه، در بعدازظهر روز چهارشنبه 

97/7/27 در دفتر این حوزه انجام شد.
از  خوشحالی  اظهار  ضمن  دانمارک  سفیر  
معرفی  ضمن  فرصت،  این  شدن  فراهم 
در  خویش  متبوع  سفارت  جدید  ماموریت 
گسترش ارتباطات و گفتگوهای بین االدیانی 
با مراکز دینی و دانشگاهی قم و تهران، از دکتر 
رسولی پور خواستند در این زمینه تجارب و 

پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
دکتر رسولی پور هم ضمن معرفی دانشگاه 

خوارزمی بعنوان قدیمی ترین موسسه آموزش 
و  ساله،  یکصد  قدمت  با  ایران،  در  عالی 
ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه 
یکصد ساله، آمادگی خود و دانشگاه را برای 
مشترک  همایشهای  و  ها  نشست  برگزاری 
در زمینه گفتگوهای دینی و دانشگاهی اعالم 

نمودند.
در  را  خود  عالئق  دانمارک  سفیر  همچنین 
بحث و گفتگو در موضوعاتی همچون آشنایی 
با زندگی روزمره مسلمانان شیعه در ایران و 
زن  حقوق  دانمارک،  در  لوتری  مسیحیان 
در اسالم شیعی و مسیحیت لوتری، مسائل 
و  دانمارکی،  و  ایرانی  فرهنگ  در  جوانان 
مقایسه مجازاتهای حقوقی و شرعی در ایران و 

دانمارک، ابراز داشت.
دکتر رسولی پور ضمن اعالم آمادگی گروههای 
دانشگاه  الهیات  و  حقوق،  فلسفه،  آموزشی 
این موضوعات،  برای مشارکت در  خوارزمی 

دانشگاه  تهران؛  دینی  دانشگاهی-  مرکز  دو 
امام صادق )ع( و دانشگاه شهید مطهری را 
نیز برای میزبانی این مباحث به جناب سفیر 

معرفی کردند.
در  عالقه  مورد  های  زمینه  گردید  مقرر 
دانشگاه  االدیانی  بین  و  علمی  همکارهای 
بین  ما  فی  همکاری  آغاز  برای  خوارزمی 
دانمارک؛  دانشگاهای  و  خوارزمی  دانشگاه 
به  ای  نامه  طی  کوپنهاگ،  دانشگاه  بویژه 

سفارت دانمارک اعالم گردد.
از  یکی  سفر  از  دانمارک  سفیر  همچنین 
مسئوالن وزارت امور خارجه دانمارک در ماه 
دکتر  از  و  داد  خبر  امسال  )آبان-آذر(  نوامبر 
ایشان هم  با  رسولی پور درخواست کرد که 

مالقاتی تنظیم شود.
در پایان این دیدار، نشان دانشگاه به همراه 
هدیه ای از صنایع دستی ایران به جناب سفیر 

اهدا گرد.

دیدار سفیر کشور دانمارک با مدیر دفتر بین الملل دانشگاه
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برگزاری نشست امدادهای غیبی شهید مطهری

روز یکشنبه 2 آبان ماه نشست امدادهای غیبی  شهید مطهری با حضور استاد شکراللهی برگزار شد 
این نشست حول محور کتاب امدادهای غیبی شهید مطهری بود که در ابتدا به صورت پرسش و پاسخ حول مقدمه کتاب در رابطه با دین و نظریه 
های پیدایش آن گفت و گو شد سپس وارد بحث امدادهای غیبی  در سخنرانی های شهید مطهری که در دانشگاه شیراز مطرح شده است گردید 

وبا ذکر مثال از زندگی خود دانشجویان ادامه یافت .در پایان این نشست به شرکنندگان گواهی نامه اهدا گردید.
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دکتر احمد زنگانه  ................................... معاون دانشجویی
دکتر جهانبخش دانشیان.........................  رئیس دانشکده علوم زمین 

دکتر محمد حسین ناصرزاده ..................  مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
دکتر علی اصغر رجبی .............................  مدیر گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی 

دکتر سید مروت افتخاری ......................   مشاور رئیس و سرپرست حراست دانشگاه 
دکتر اسداله فردی ..................................   مشاور و عضو کمیته مستند سازی

دکتر بهرام تقی پور ................................    دبیر کمیته مستند سازی
دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی ..............   عضو کمیته مستند سازی

دکتر مهدی عباسی سرمدی ..................    مشاور و عضو کمیته مستند سازی
دکتر علی کاتبی .....................................    عضو کمیته مستند سازی
منصور عسگری  .....................................    عضو کمیته مستند سازی

دکتر مرتضی دالوری ..............................  معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین
دکتر حسین هاشمی ..............................   معاون آموزشی دانشکده علوم زمین

دکتر حسین سراج زاده ... عضو حقیقی شورای سیاستگذاری موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی 
دکتر حمید رضا آراسته ... عضو حقیقی شورای سیاستگذاری موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی
دکتر محمدحسین عبداللهی ... عضو حقیقی شورای سیاستگذاری موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی

دکتر جعفر جهان پناه ... عضو حقیقی شورای سیاستگذاری موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی
دکتر بهرام تقی پور ... مشاور رئیس و سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

دکتر کمال حاجی شریفی  ....................... مسئول امور پرتویی دانشگاه 
دکتر عباس گلدوست عارفی ...................  مشاور رئیس 
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حضور همکاران دانشگاه خوارزمی

 در راهپیمایی روز 13 آبان



حضور همکاران دانشگاه خوارزمی

 در راهپیمایی روز 13 آبان
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برگزاری نشست تعامل مسئولیت مدنی و کیفری: رویکردهای نوین

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در تاریخ 20 آبان 
ماه 1397 میزبان اساتیدی از دانشکده های حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه های فرانسه بود. در این سفر آقایان دکتر پاتریس ژوردن 
استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاریس 1 )پانتئون- سوربن( و دکتر 
فیلیپ پییر استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رن 1 فرانسه 
با  آموزشی  استادان، کارگاه  این  به مناسبت حضور  حضور داشتند. 
با  نوین«  رویکردهای  کیفری:  و  مدنی  مسئولیت  تعامل   « عنوان 
مشارکت و همکاری اساتیدی از گروه حقوق جزا و خصوصی این 
دانشگاه، سرکار خانم دکتر سودابه رضوانی و جناب آقای دکتر غفور 

خوئینی و آقای دکتر روح الدین کردعلیوند برگزار شد که با استقبال 
گرم دانشجویان این دانشکده و سایر دانشگاه های کشور همراه بود. 
انعقاد  با توجه به  از دانشگاه،  بازدید  همچنین این دو استاد ضمن 
تفاهم نامه همکاری قبلی میان دو دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
رن  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  و  خوارزمی  دانشگاه 
1، مقرر شد ضمن ارتقا سطح این تبادالت به سطح دو دانشگاه، 
همکاری های بیشتری جهت تبادل استاد و دانشجو صورت گرفته 
و همچنین این نوع از تعامالت آموزشی و پژوهشی با سایر دانشگاه 

های فرانسوی از جمله پاریس یک نیز برقرار شود.
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برگزاری سمینار معیارهای فراموش شده ازدواج

 سمینار چگونه از رشته جانورشناسی کسب درآمد کنیم با حضور دکتر احمدرضا کاتوزیان و خانم پروفسور شهربانو عریان، چهره ی ماندگار 
زیست شناسی و رییس دانشکده  ی علوم زیستی در 21 آبان ماه برگزار شد.

شده  فراموش  معیارهای  سمینار 
ازدواج توسط مرکز مشاوره دانشگاه 
آبان،    27 یکشنبه  کرج(  )پردیس 
برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر 
حسنی در مورد باورهای رایج در مورد 
ازدواج تفاوت های بین زن و مرد و 
معیارهای صحیح ازدواج: فرهیختگی 
/بلوغ روانی/ انعطاف پذیری/ پذیرش 
تفاوت ها/ احترام/ مهارت های ارتباطی/
شکیبابی صحبت کردند و در پایان 
جلسه به سواالت شرکت کنندگان 
پاسخ دادند. همچنین از طرف مرکز 
از  نفر   6 به  قرعه  قید  به  مشاوره، 
دانشجویانی که در این جلسه شرکت 

داشتند، جوایزی اهدا گردید.

برگزاری سمینار چگونه از رشته جانورشناسی کسب درآمد کنیم
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البرز استان  دانشگاهیان  اسالمی  علوم  افتتاح حوزه 

اسالمی  علوم  حوزه  افتتاحیه  مراسم 
دانشگاهیان استان البرز به همت دفتر نهاد 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
که  مراسم  این  در  شد  برگزار  خوارزمی 
 2 شماره  سالن  در  آبان   24 پنجشنبه  روز 
دانشکده ادبیات برگزار شد، حجت االسالم 

علوم  حوزه  فیاض)مسئول  المسلمین  و 
ضمن  البرز(  استان  دانشگاهیان  اسالمی 
به  در جلسه  به حاضرین  مقدم  عرض خیر 
تشریح   فعالیت های حوزه علوم اسالمی و 
معرفی اساتید حوزه پرداختند. در ادامه مراسم 
و  هاشمی  المسلمین  و  االسالم  نیز حجت 

دکتر تهامی به ترتیب به عنوان نمایندگان 
نهاد رهبری و دانشگاه، سخنرانی نمودند. در 
انتهای مراسم نیز از برگزیدگان حوزه علوم 
اسالمی در سال تحصیلی 96-97 تقدیر و 

تشکر به عمل آمد.
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اولین جلسه کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکی

اخالق  دبیرخانه کمیته  به  دانشگاه  نیاز  به  توجه  با 
اختصاص  جهت  پزشکی  زیست  های  پژوهش   در 
های  رساله   و  پژوهشی  های  طرح   به  اخالق  کد 
به    اقدام  فناوری  و  پژوهش  معاونت  دانشجویان، 
در  اخالق  کمیته  مجوز  دریافت  جهت  پی گیری 
پژوهش  های زیست پزشکی در تیرماه سال 1396 
دانشگاه علوم  از  با پی گیری  های مکرر  نمود که 
پزشکی و دریافت آیین نامه ها و فرم  های مربوطه 
در  اخالق  کمیته  مجوز  پزشکی،  علوم  دانشگاه  از 
پژوهش  های زیست پزشکی دریافت شد و اقدام به 

انتخاب افراد مورد نظر شد. برابر آیین نامه مذکور باید در دانشگاه 
کمیته  ای به نامه کمیته تاسیس اخالق در پژوهش های زیست 

پزشکی تشکیل می  شد که اعضای آن عبارتند از:
رئیس دانشگاه )رئیس کمیته(

معاون پژوهش و فناوری )دبیر کمیته(
یک نفر حقوقدان
یک نفر روحانی

یک نفر متخصص آمار/ اپیدمیولوژی
یک نفر متخصص اخالق پزشکی

یک نفر به عنوان نماینده جامعه
یک نفر پژوهشگر 1
یک نفر پژوهشگر 2

بعد از انتخاب اعضا و دریافت رزومه و ورود به سامانه کمیته، پس 
به جایی  جا  و  دانشگاه مذکور  توسط  افراد  بررسی  های سابقه  از 
قرار  تایید آن کمیته  اعضای کمیته مورد  چندباره همکاران، کلیه 
گرفت و در تیرماه سال 1397 مجوز کمیته اخالق در پژوهش  های 
زیست پزشکی برای اولین بار در تاریخ دانشگاه خوارزمی صادر شد.
وقت  ریاست  طرف  از  شده  انتخاب  اعضای  احکام  تایید،  از  بعد 

دانشگاه صادر شد که عبارتند از:
رئیس دانشگاه )رئیس کمیته(

معاون پژوهش و فناوری )دبیر کمیته(

یک نفر حقوقدان )آقای دکتر مهدی عباسی سرمدی(
یک نفر روحانی )دکتر علی ایمانی(

یک نفر متخصص آمار/ اپیدمیولوژی )دکتر مهدی اکبرزاده(
یک نفر متخصص اخالق پزشکی )دکتر مهدی تهراندوست(
یک نفر به عنوان نماینده جامعه )خانم دکتر فاطمه جواهری(

پژوهشگر 1 )دکتر علیرضا مرادی(
پژوهشگر 2 )دکتر جعفر حسنی(

پس از صدور مجوز، کلیه آیین نامه  ها، دستورالعمل  ها، تصویر مجوز 
و فرم  ها مربوطه برای روسای دانشکده  ها و اعضای محترم کمیته 

جهت اطالع  رسانی ارسال شد. 
اولین جلسه کمیته روز سه شنبه 97/8/28 ساعت 10 صبح در حوزه 
معاونت پژوهش و فناوری با حضور اعضای کمیته تشکیل شد. در 
این جلسه کلیه طرح  هایی که از دانشکده  ها به معاونت پژوهش و 
فناوری ارسال شده بود، مطرح شدند. در این جلسه مقرر شد جهت 
تسریع در روند کار، پرونده  ها به گروه  های آموزشی مربوطه عودت 
داده شود تا پس از تکمیل برای بررسی مجدد در یک کمیته سه 
نفره متشکل از آقایان دکتر سرمدی، دکتر تهرانی دوست و دکتر 
از  ضرغامی که )کمیته غربالگری( نامیده می  شود ارسال تا پس 
بررسی و اعالم نظر برای انجام مراحل بعدی در اختیار دبیر کمیته 
قرار دهند. بدیهی است در صورت تایید، مراتب برای اخذ مجوز کد 

اخالق به وزارت بهداشت اعالم می  گردد. 
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دانشجویان  انجمن  دوره  هفتمین  انتخابات 
سه  مورخ  در  خوارزمی  دانشگاه  افغانستانی 
شنبه 98/8/22 هم زمان در دانشگاه خوارزمی 
واحد کرج و تهران برگزار شد. این انتخابات با 
نظارت آقایان؛ خوئینی )نماینده هیات سه نفره 
دانشگاه(، حیدر یعقوبی)استاد افغانستانی دانشگاه 
خوارزمی(، علی شاه فایق)دانشجوی افغانستانی 

حسینیان)نماینده  آقای  جناب  خوارزمی(،  دانشگاه  دکتری  مقطع 
خانم  سرکار  و  دانشگاه(  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
خیرآبادیان)مسئول محترمه امور فرهنگی واحد تهران دانشگاه( همراه 

بود. مراسم با تالوت قرآن کریم توسط جناب آقای مهدی احمدی 
و مجری گری جناب آقای نعمت اهلل توحیدی)مدرس زبان انگلیسی 

انجمن( آغاز شد.

انتخابات هفتمین دوره انجمن دانشجویان افغانستانی

انتخابات انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
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به منظور ارایه گزارش وضعیت دانشگاه بویژه 
دانشگاه،  اعتباری  نیازهای  و  بودجه  نظر  از 
دوشنبه 11 مهرماه جلسه ای با حضور رییس 
دانشگاه، معاون اداری مالی و توسعه منابع، 
دکتر موسوی نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی و دکتر قادر مرزی در دفتر 
دکتر نوبخت تشکیل شد. در این جلسه در 

دانشگاه  تحوالت  سیر  از  حبیبی  دکتر  ابتدا 
تالشهای  و همچنین  آن  سالگی  یکصد  تا 
روسای قبلی دانشگاه گزارشی ارایه کرده و 
دیون،  جمله  از  محورهایی  پیرامون  سپس 
کسری اعتبار مربوط به طرحهای عمرانی و 
تعمیرات ابنیه، اعتبار سال جاری،  فعالیتهای 
بین الملل و مشکل ارز و حساب ارزی مطالبی 

را بیان و درخواستهای دانشگاه را ارائه دادند. 
دکتر نوبخت هم ضمن خیر مقدم به هیات حاضر 
در جلسه  و استقبال از  برنامه های دانشگاه و 
ضمن قول پیگیری و حمایت از درخواستهای 
مطرح شده، برای بازدید از دانشگاه در هفته 

های آتی قول مساعد دادند.

مالقات رییس محترم دانشگاه و هیات همراه با دکتر نوبخت معاون محترم 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
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فرهنگی  )معاون  تهامی  دکتر  آقای  جناب 
دانشگاه و قائم مقام شبکه(

- جناب آقای دکتر شکراللهی )دبیر شبکه(
کارگروه  دبیر   ( - سرکار خانم دکتر کرمی 

صنعت، اقتصاد و گردشگری(
- جناب آقای دکتر زاهد

 )رییس شهر سلولی دانشگاه( 
- جناب آقای دکتر سبط )عضو هیئت علمی 
کلینیک  مسئول  و  صنایع  مهندسی  گروه 

کسب و کار(
لواسانی )عضو هیئت  آقای دکتر   - جناب 
مرکز  مدیر  و  علمی گروه مهندسی عمران 

رشد(
- جناب آقای قاسم پور )مدیر ارتباط صنعت 

و دانشگاه اتاق بازرگانی(
- جناب آقای مهندس پرستش )مدیر واحد 

طراحی شرکت گاز استان البرز( 

هئیت  )عضو  رضایی  دکتر  آقای  جناب   -
علمی دانشکده زمین شناسی(

)معاون  محمودی  دکتر  آقای  جناب   -
فعاالن  از  و  زمین  علوم  دانشکده  آموزشی 

ارتباط صنعت و دانشگاه(
- سرکار خانم فهیمی نژاد )کارشناس شبکه(

در این جلسه حاضرین به موارد زیر بعنوان 
راهکارهای حضور موثر و کارامد شبکه ملی 

در حل مشکالت صنعت البرز اشاره کردند:
- پیگیری ضمانت اجرایی و پشتوانه عملی 

برای تصمیم سازی های شبکه
- عملیاتی کردن تفاهم نامه ها

با  صنعت  همکاری  نامه  آیین  تدوین   -
سازمان  دو  هر  برای  تعهدآور  که  دانشگاه 

باشد.
- ایجاد یک تیم کارشناسی برای شناسایی 
بخش  مدنی،  )جامعه  شبکه  چهارضلع 

مدیران  و  دانشگاهی  نخبگان  خصوصی، 
اجرایی( در استان البرز

دل  در  کوچک  های   NGO تشکیل   -
دانشگاه برای ارتباط گیری موثرتر با صنعت
-استفاده ازطرحهایی مانند فلوشیپ صنعتی...
- راه اندازی سامانه شناسایی اعضای هئیت 

علمی استان البرز
- بررسی چرایی کم اهمیت بودن پژوهش 
در  آن  به  کافی  بودجه  تخصیص  عدم  و 

سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی
ادامه  شرایط  تسهیل  و  ایجاد  بررسی   -
و  صنعت  در  حضور  از  بعد  افراد  تحصیل 

کسب تجربه 
- راه اندازی نمایشگاه های کار مجازی

- تهیه پیش نویس راهکارهای تعریف پایان 
نامه های کاربردی

برگزاری اولین جلسه کارگروه صنعت، اقتصاد و گردشگری



46

نشریه سیمای خوارزمی مهر و آبان 1397

آغاز کار دبیرخانه مرکزی شبکه ملی ارتباط جامعه 
و دانشگاه دراستان البرز

شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حمایت وزارت کشور و سازمان برنامه بودجه و مرکز 
مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری درسطح ملی آغاز بکار نموده است، در هر استان ریاست دانشگاه مادر ریاست این شبکه را در 

آن استان برعهده دارد. دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه مادراستان عهده دار دبیرخانه شبکه مذکور در استان البرز است. 
دبیرخانه شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه دراستان البرز  فعالیت خود را آغاز کرد و آقای دکتر تهامی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
به عنوان قائم مقام ریاست دانشگاه در این شبکه منصوب شدند و آقایان دکتر نادر شکراللهی به عنوان دبیر، دکترنخعی رییس کارگروه 
اب, محیط زیست و کشاورزی,دکتر صالح الدین قادری ریاست کارگروه فرهنگی واجتماعی  را برعهده دارند. این دبیرخانه از پیشنهادات 
اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در حوزه های علمی، فرهنگی  اجتماعی در باب مسائل و چالش های استان البرز استقبال خواهد کرد

برگزاری جـشن آغاز امامت امام زمان )عج ( توسط بسیج کارکنان
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جلسه پرسش و پاسخ با موضوع

 دغدغه های ذهنی

 با حضور دکتر افشار، 29 آبان، در سالن رویش خوابگاه دختران کرج

برگزاری انتخابات الکترونیک شورای صنفی 
رفاهی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

 واحد تهران

نشست صمیمی دانشجویان 
دانشکده علوم مالی

 با حضور معاون فرهنگی دانشگاه آقای دکتر تهامی، دکتر روح 
الهی معاون آموزشی دانشکده علوم مالی، خانم دکتر دیانتی معاون 
پژوهشی دانشکده  و کارشناسان حوزه فرهنگی دانشگاه در سالن 

همایش پیامبر اعظم)تهران( برگزار شد.

برگزاری کارگاه

اولین کارگاه ارتقاء سالمت روان و پیشگیری از آسیب 
در  دانشگاه  جدیدالورود  دانشجوبان  اجتماعی  های 
تاریخ 25 آبان ماه  برگزار گردید و مدرس این کارگاه 
بالینی  دکتر شهرام محمد خانی دانشیار روانشناسی 

دانشگاه خوارزمی بود.



48

نشریه سیمای خوارزمی مهر و آبان 1397

روز سه شنبه دهم مهرماه 1397 فرصتی بود برای دیدار مدرسان گروه 
جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی با دانشجویان ادوار دکتری دو رشته ی 
جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران و سیاست گذاری فرهنگی، که 
در اتاق جلسات دانشکده ی علوم انسانی و علوم اجتماعی برگزار شد. 
نشست آشنایی دانشجویان ورودی جدید و تجدید دیدار دانشجویان 
ورودی های پیشین این دو رشته، با حضور استادان گروه جامعه شناسی، 
دکتر  زارع،  دکتر  سراج زاده،  دکتر  گلچین،  دکتر  خانم ها،  و  آقایان 
جواهری، دکتر سبکتکین، دکتر قادری، دکتر حبیب پور، دکتر نبوی، 
دکتر صفری شالی، دکتر کاوه، دکتر کریمی، و دکتر نوذری برگزار 
شد. پس از آن که دانشجویان ورودی جدید خود را معرفی نمودند 
و دانشجویان قدیمی تر هم از حوزه ی پژوهشی و سابقه ی تحصیلی 
گرامی داشت  گروه( ضمن  )مدیر  سراج زاده  دکتر  آقای  گفتند،  خود 
قانعی راد  دکتر  آقای  درگذشته،  تازه  شادوران  دو  خاطره ی  و  یاد 
دانشجوی  نبی  سبط  آقای  و  ایران  شناسی  جامعه  برجسته  استاد 
درباره ی  را  توضیحاتی  خوارزمی،  دانشگاه  سیاست گذاری  دکتری 
تاریخچه ی علمی دانشگاه خوارزمی و پشتوانه های معنوی آن که از 
فارغ التحصیالن ادوار یکصد سال گذشته بوده اند، ارائه کرده و مطالبی 
را درباره ی شرح درس ها و فهرست دروسی که دانشجویان این دو 
رشته در دوره ی تحصیل خود خواهند گذراند، بیان فرمودند. همچنین 

درباره ی سه نسل استادان پیشکسوت و جوان تر گروه جامعه شناسی و 
فعالیت های پژوهشی آن سخن گفتند و از برگزاری پنجمین همایش 
ملی روز علوم اجتماعی )زادروز شادروان دکتر غالمحسین صدیقی( 
برنامه های  چهارچوب  در  آذرماه،  چهاردهم  و  سیزدهم  تاریخ  در 
بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس دانشگاه خوارزمی خبر داده و از 
دانشجویان دانشگاه خوارزمی، به ویژه دانشجویان دوره های دکتری 
دعوت کردند که با همراهی خود به غنای علمی این برنامه ها بیفزایند. 
انتقادی  برگزاری موفقیت آمیز »همایش خوانش  از  دکتر سراج زاده 
 1396 سال  در  ایران«  جامعه ی  مسائل  و  دورکیم  شناسی  جامعه 
گروه  علمی  پشتوانه ی  بر  تکیه  با  که  نمودند  اعالم  و  کردند  یاد 
شده  این  بر  تصمیم  مثبت،  بازخوردهای  دنبال  به  و  جامعه شناسی 
انتقادی  خوانش  پیرامون  ساالنه ای  همایش  پس  این  از  که  است 
جامعه شناسان دیگر، به ویژه جامعه شناسان کالسیک برگزار شود که 
همایش پیش رو در این قالب، درباره ی وبر خواهد بود و این همایش 
و  دکتری  دانشجویان  بیشتر  فعالیت  برای  زمینه ای  می تواند  هم 
همکاری های مشترک علمی میان اعضای گروه و دانشجویان باشد. 
چهارچوب  در  دانشجویی  فعالیت های  بیان  به  دانشجویان  سپس، 
انجمن علمی دانشجویی سیاست گذاری فرهنگی پرداخته و بخشی از 

پرسش ها و خواسته های آموزشی دانشجویان مطرح شد

نشست آشنایی دانشجویان دکترای گروه جامعه شناسی 
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گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن جغرافیای ایران و دانشکده علوم جغرافیا آیین نکوداشت استاد فرزانه پروفسور 
عباس بخشنده نصرت )پدر مطالعات کوچندگی و کوچ زیستی ایران( را سه شنبه 29 آبان ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی )تهران ( 

برگزار کردند

برگزاری آیین نکوداشت پروفسور عباس بخشنده نصرت



       روز دوشنبه مورخ 97/8/21 ساعت 8 صبح جناب آقای دکتر نوبخت 
از  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  محترم  معاون 

دانشگاه خوارزمی بازدید نمودند.
 در این بازدید که آقای دکتر حبیبی ریاست دانشگاه، خانم دکتر حاجوی 
شهردار منطقه 7، آقای دکتر موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، معاونان، مدیران و رؤسای دانشکده ها و برخی از اعضای هیأت 
رئیسه دانشگاه نیز حضور داشتند، دکتر نوبخت از دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی، ساختمان میراث فرهنگی و آزمایشگاه مرکزی بازدید نموده و پس 
از آن در نشستی که با حضور اعضای هیأت رئیسه و رؤسای دانشکده ها 

برگزار شد، حضور یافتند. در ابتدای این نشست و پس از پخش کلیپ معرفی 
دانشگاه و سرود دانشگاه، آقای دکتر حبیبی ضمن خوش آمد گویی به معاون 
محترم رئیس جمهور به معرفی دانشگاه خوارزمی، پیشینه و قدمت این 
دانشگاه به عنوان نخستین نهاد آموزش عالی کشور اشاره نمودند. همچنین، 
ایشان  در خصوص     ظرفیت های دانشگاه، مشاهیر و چهره های ماندگار، 
استادان و پژوهشگران نمونه، تفاهم نامه های مختلف و پروژه های عمرانی 

دانشگاه مطالبی را ایراد نمودند.
 دکتر حبیبی گفت: این دانشگاه در بین 16 دانشگاه برتر قرار دارد و در مقطع 
کارشناسی آن ساالنه 1000 تا 1500 دانشجو دانش آموخته می شوند. در 

حضور دکتر نوبخت در دانشگاه خوارزمی 
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مقطع کارشناسی ارشد نیز ساالنه حدود 1000 نفر پذیرش می شوند و این 
امر نشان از آن دارد که این دانشگاه دارای توانمندی ها و کیفیت آموزش 

خوبی می باشد.
آقای حبیبی تصریح کرد: دانشگاه خوارزمی یکی از دانشگاه هایی است که 
از سوی وزارت علوم برای مبدل شدن به دانشگاهی در سطح بین المللی 
در نظر گرفته شده است در صورتی که امکانات الزم برای این دانشگاه 
فراهم و استانداردسازی شود، این دانشگاه می تواند در جمع ده دانشگاه 
برتر کشور قرار گیرد. وی اظهار داشت: دانشگاه تفاهم نامه های زیادی با 
دانشگاه های خارج از کشور، شهرک های صنعتی، دستگاه های دولتی و اجرایی 
کشور، شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده صنعت نفت، بنیاد علوی، 
وزارت نفت و ... داشته و یکی از برنامه های آتی دانشگاه احداث اولین 
شهر سلولی در کشور است که در 60 هکتار و سه فاز در پردیس کرج 
بهره برداری خواهد شد. گسترش مراکز رشد و ارتباط با جامعه، افزایش 
جذب دانشجویان خارجی، افزایش ارتباطات بین المللی از برنامه های 
دانشگاه خوارزمی می باشد و محور ارتباطات بین المللی دانشگاه نیز با 
کشور اتریش است. از دیگر آسیب های دانشگاه های قدیمی فرسودگی ابنیه 
و تأسیسات و همچنین تجهیزات آموزشی و پژوهشی می باشد که انتظار 

می رود در اختصاص بودجه مورد توجه جدی قرار گیرند.
رئیس دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: پروژه های عمرانی زیادی در تهران و 
کرج در دست اجرا  است که می توان به ساختمان آموزشی، ساختمان میراث 
فرهنگی، مسجد دانشگاه در تهران و دانشکده های شیمی و روانشناسی، 

فنی و مهندسی اشاره کرد.
 رئیس دانشگاه خوارزمی درباره انتظارات دانشگاه از دولت گفت: درخواست 
افزایش بودجه دانشگاه متناسب با ساختار جدید دانشگاه، تخصیص اعتبار 
برای نوسازی تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، اختصاص بودجه برای 
پرداخت دیون دانشگاه، اختصاص  بودجه  برای  فعالیت های دانشگاه و اتمام 
پروژه های آن از جمله انتظاراتی است که این دانشگاه از سازمان برنامه 
و بودجه دارد. در ادامه این نشست تعدادی از اعضای شورای دانشگاه 

مطالبی را ایراد نمودند.
به حق، شناسنامه  دانشگاه خوارزمی  کرد:  عنوان  مدقالچی  دکتر  آقای 
و  آموزش  برای  و  معلم  تربیت  با هدف  که  است  عالی کشور  آموزش 
ادامه گفت: در سال 1351 دانشگاه در  پرورش تأسیس شد. ایشان در 
محروم ترین منطقه ایران یعنی در زاهدان دانشسرای عالی را تأسیس کرد 
که در حال حاضر یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور می باشد. مشابه 
به این امر در یزد و کردستان نیز اتفاق افتاد و در مجموع 7 دانشگاه در 

ایران توسط دانشگاه خوارزمی ساخته شده است. 
نیز اظهار کرد: در حوزه بین الملل، دانشگاه خوارزمی   دکتر رسولی پور 
با توجه به حضور 10 ساله در جوامع بین المللی توانسته است از طرف 
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وزارت علوم با دانشگاه اتریش طرف قرارداد شود و دو سال است که کلیه 
از طریق  از نظر فرصت های مطالعاتی و پروژه های مشترک  ارتباطات 
دانشگاه خوارزمی مدیریت می شود. همچنین، این دانشگاه  در پذیرش 
دانشجویان خارجی نیز موفق بوده و در حال حاضر دارای 250 نفر دانشجوی 

عراقی و افغان می باشد. 
 در ادامه دکتر منطقی با اشاره به این که الحاق دانشگاه علوم اقتصادی سابق  
به دانشگاه خوارزمی  سبب خیر و برکت برای دانشگاه شده است، گفت: 
در سطح کشور بیشتر مدیران مالی، بیمه و گمرک فارغ التحصیالن این 
دانشگاه بوده اند اما متأسفانه بودجه دانشگاه علوم اقتصادی سابق به دانشگاه 

خوارزمی داده نشد که این امر اجهاف به دانشگاه خوارزمی می باشد.
  دکتر زنگانه معاون دانشجویی اشاره داشت که به علت دو سایت بودن 
دانشگاه در تهران و کرج، در قسمت خوابگاه ها با مشکالت بسیاری مواجه   
می باشیم و طیف وسیعی از دانشجویان دانشگاه از مناطق محروم می باشند 
که نیازمند حمایت های ویژه هستند. خانم دکتر حاجوی شهردار منطقه 7 
گفت: منطقه هفت از حیث برخورداری دانشگاه خوارزمی، مصلّی و مراکز 
عالی دیگری که در این منطقه واقع شده اند، دارای بافت فرهنگی بسیار غنی 
می باشد. ایشان اشاره داشت که با همکاری شهرداری منطقه7 و دانشگاه 
خوارزمی توانستیم اولین مسجد دو درب در محوطه حیاط دانشگاه را علیرغم 
و  نماییم  برداری  بهره  آماده  و  به ساخت  بسیاری شروع  مالی  مشکالت 

امیدواریم  ظرف چند ماه آینده افتتاح گردد.
از حضور در دانشگاه خوارزمی  ابراز خرسندی  نوبخت ضمن  آقای دکتر   
گفتند: اگر بخواهم واژه ای را به عنوان رویکرد این نشست انتخاب کنم، واژه           
»سنجیدگی« است. مطالبی که ریاست دانشگاه در مورد اصالت و ظرفیتهای 
دانشگاه خوارزمی بعنوان یک نهاد علمی بیان کردند، بر مبنای سنجیدگی 

صورت گرفت.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان در تالش است تا علیرغم 
وجود محدودیت هایی در تخصیص منابع، رشد قابل توجهی را در بودجه 

سال آتی دانشگاه ها در نظر گیرد. 
 آقای دکتر نوبخت افزود: امسال نیز تالش داریم تا نهایت تخصیص بودجه 
را برای آموزش عالی انجام دهیم. در بودجه سال آینده نیز سازمان برنامه 
و بودجه تالش دارد تا رشد قابل توجهی را برای بودجه آموزش عالی در 

نظر بگیرد.
ایشان در ادامه افزودند: ما نیازمند برنامه های قوی و تأثیرگذاری از سوی 
دانشگاه ها و سایر دستگاه های دولتی برای برون  رفت از شرایط فعلی و ارتقای 
وضع موجود هستیم. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بیانگر آن 
است که باید همگی برای رسیدن به شرایط مطلوب تالش کنیم. ایشان در 
خصوص تأمین بودجه و اعتبار بخش دانشگاهی گفتند: این  بودجه شامل 
دو بخش است که بخش اول آن معطوف به سال جاری دانشگاه است و از 

ردیف بودجه ای که در قانون تعریف شده است، می توان بخشی از دیون و 
فعالیتهای عمرانی دانشگاه را تأمین کرد. بخش دوم مربوط به بودجه سال 
آتی دانشگاه است که امیدواریم بتوانیم در این راستا کار عملی و اجرایی را 

به انجام رسانیم.
 در پایان، دکتر نوبخت با تأکید بر این نکته که  دانشگاه ها در شرایط فعلی باید 
همکاری و مساعدت های بیشتری با دولت داشته باشند، فرمودند: امیدواریم 
با همفکری دانشگاهیان و نخبگان، برنامه ریزی های درستی را برای گذار از 

مرحله فعلی داشته باشیم.
در پاسخ به درخواست آقای دکتر نوبخت، دکتر حبیبی نیز آمادگی و عالقمندی 
دانشگاه خوارزمی را برای همکاری  با دولت  در زمینه حل مشکالت کشور  

اعالم داشتند.

52

نشریه سیمای خوارزمی مهر و آبان 1397



53

نشریه سیمای خوارزمی مهر و آبان 1397

به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و 
معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برنامه 

ضرورت سنت آکادمیک در علوم سیاسی  برگزار شد
و  ایران  در  دانشگاه  نهاد  مقایسه   : برنامه  این  از  هدف 
ایاالت متحده آمریکا و همچنین آشنایی دانشجویان با 

آینده ی رشته ی علوم سیاسی بوده است.
سخنران برنامه مذکور دکتر مهدی فدایی مهربانی عضو 
هیات علمی دانشگاه تهران بود در این مراسم اساتید گروه 
مشاور  استاد  بابایی  محمد  دکتر  جمله  از  سیاسی  علوم 
انجمن ، دکتر قدیر نصری و دکتر احمد رضا بردبار اساتید 

گروه نیز حضور داشتند.

برگزاری نشست ضرورت سنت آکادمیک در علوم سیاسی
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بازدید و مالقات به روایـت تـصـویـر 

بازدید معاونین از روند تعمیر و تجهیز مرکز مشاوره

بازدید ریاست محترم دانشگاه از پروژه های در حال ساخت دانشگاه
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بازدید معاون استاندار البرز از دانشگاه خوارزمی جهت هماهنگی برگزاری برنامه هفته پژوهش

بازدید ریاست محترم از حوزه مالی دانشگاه

بازدید معاون دانشجویی از خوابگاه های دانشجویی دختران در کرج
 و گفتگوی صمیمی با کارکنان و سرپرستان خوابگاه و پیگیری مشکالت خوابگاه
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بازدید مدیر و مسئوالن مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه از خوابگاه رودسر؛ 
و بررسی مسائل و مشکالت دانشجویان پسر افغانی، عراقی و سوری دانشگاه خوارزمی

بازدید ریاست محترم از ساختمان نیمه کاره دانشکده روانشناسی
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بازدید ریاست محترم از سلف سرویس دانشگاه

بازدید  ریاست محترم دانشگاه از سوله ورزشی
 و احداث چمن مصنوعی
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بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاون آموزشی از دانشکده مدیریت در تهران

جلسه با شهرداری منطقه ۶ کرج
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بازدید رییس دانشگاه و معاونان از مرکز رشد واحدهای فناور در پردیس تهران

بازدید ریاست  دانشگاه از واحد  نقلیه 
دانشگاه

با حوزه  دیدار ریاست دانشگاه  
معاونت فرهنگی
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برگزاری نشست علمی در زمینه ی گردشگری در دانشگاه خوارزمی                               

    نشست علمی چشم انداز توسعه گردشگری در کالنشهر تهران، 
در تاالر ابوریحان بیرونی دانشگاه خوارزمی در روز یکشنبه مورخ 
1397/8/27 راس ساعت 15 تا 18 و  به همت آقای دکتر مجتبی 
جغرافیای)دبیر  علوم  دانشکده  گردشگری  گروه  مدیر  جاودان 
علمی - اجرایی نشست( و با مشارکت معاونت گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، شورای شهر 
تهران، ستاد گردشگری شهرداری تهران و با حضور طیفی متنوع 
از مخاطبان نظیر مدیران، صاحب نظران دانشگاهی، کارشناسان، 
دانشجویان، شاغلین و مدیران کسب و کار در صنعت گردشگری، 

برگزار شد.
  نشست شامل چهار بخش،1. اغازین )تالوت ایاتی چند از قران 
محترم  ریاست  گویی  امد  خوش  دانشگاه،  و  ملی  سرود  مجید، 
دانشکده علوم جغرافیایی(، 2.سخنرانی های علمی و کارشناسی، 
3.پرسش و پاسخ و جمع بندی و  4.  اهداء لوح تقدیر به دانش 

آموختگان برتر بود. 

    سخنرانان نشست، جناب مهندس سیف)ریاست ستاد گردشگری 
دانشگاه  علمی  هیات  میرزایی)عضو  دکتر  اقای  تهران(،  شهرداری 
عالمه طباطبایی و معاون سابق برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری 
تهران(، اقای دکتر عالء الدینی)ریس مرکز پژوهش های گردشگری 
دانشگاه تهران(، اقای کتر امامی)رایزن یکم وزارت امور خارجه(، آقای 
دکتر اکبری) مدیر دفتر آموزش و مطالعات سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور(، اقای دکتر موحد)عضو هیات علمی 
گروه گردشگری دانشگاه خوارزمی( و اقای دکتر جاودان) مدیر گروه 

گردشگری دانشگاه خوارزمی و دبیر نشست( بودند.
 سخنرانان، در خصوص مسایل و چالشهای پیش روی برای توسعه 
گردشگری در کالنشهر تهران بحث و تبادل نظر نمودند که برخی 

مهمترین انها عبارتند از:
* وجود ظرفیتهای متنوع طبیعی، تاریخی – فرهنگی و مصنوع  به 
عنوان قابلیت مهم در گستره کالنشهر تهران برای توسعه ی صنعت 
گردشگری و به عنوان یک استراتژی مهم برای جایگزینی منابع پایدار 
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برگزاری نشست علمی در زمینه ی گردشگری در دانشگاه خوارزمی                               
درامد و اشتغال؛

* نبود زیر ساخت های مناسب برای پیشبرد و توسعه ی محصول و 
بازار  گردشگری )داخلی و خارجی(؛

صنعت  عملیاتی  های  حوزه  در  بخش  اثر  انسانی  نیروی  نبود   *
گردشگری)حمل ونقل، اقامت، سرگرمی و تفریح، خوراک و پذیرایی 

و غیرو..(؛
مدیریت  سازمان  جامعیت  یا  نهاد  ساختاری  کیفیت  در  ضعف   *
گردشگری شهرداری  امور  یکپارچه  راهبری  برای  مقصد)شهرداری( 

تهران؛
* ضعف سیستماتیک در حوزه ی سیاستگذاری صنعت گردشگری در 

اسناد مصوب توسعه شهرداری تهران؛
ذینفعان صنعت  قبال  در  پاسخگویی  و  اطالعات  شفافیت  فقدان   *

گردشگری؛ 
* رقابت پذیری ناچیز در اجزای شاخص صنعت گردشگری؛

* قالبیت دسترسی نامناسب به جاذبه ها / محصوالت گردشگری و 
فعالیتها برای همگان )افراد سالم و کم توان(؛

* قوانین و مقرارت بعضا پیچیده، متناقض و یا ناقص برای تسهیل در 
فرایند سرمایه گذاری در صنعت گردشگری؛

و  خدمات  ی  توسعه  برای  مدون  های  استاندارد  و  ضوابط  نبود   *
تجیهزات و در نهایت یک شهر گردشگر رقابت پذیر ؛

*  اشکال در بخشی از اجزای سیستم محیط زیست شهر تهران از 
منظر گردشگران و جامعه محلی یا شهروندان بویژه در زمینه الودگی 

هوا، صدا، ترافیک و...
* کم توجهی به طرح چالشها، فرصتها و راهکار ها برای تسهیل در 
توسعه امور صنعت گردشگری با مشارکت ذینفعان مختلف در قالب 

نشست های علمی، کارگاههای اموزشی و همایش های علمی.
در نهایت، پس از پرسش و پاسخ میان حاضرین در نشست، جمع بندی  

وپیشنهاد هایی نیز با محوریت زمینه های زیر ارایه شد:
خوارزمی  دانشگاه   گردشگری  گروه  میان  همکاری  استمرار   *
و  اداری- سازمانی  اجزای  و سایر   در نشست  کنندگان  و مشارکت 
عملیاتی صنعت گردشگری برای طرح مسایل و صورتبندی راهکارها 

در قالب نشست ها و همایشهای علمی – کارشناسی
* ضرورت ارتقای همکاری های درون سازمانی و بین سازمانی برای 

تسهیل در امور توسعه گردشگری شهر تهران 
* تدوین سند برنامه اقدام استراتژیک و برندینگ گردشگری کالنشهر 

تهران
امور  راهبری  برای  ویکپارچه  قدرتمند  سازمان  تشکیل  ضرورت   *

توسعه گردشگری در قالب نهاد شهرداری تهران
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  برگزاری هشتمین جشنواره حرکت  دانشگاهی در دانشگاه

هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت با حضور 30 انجمن فعال و 
12 غرفه از آثار و دستاوردهای دانشجویان از تاریخ 26 آبان ماه به 
مدت 3 روز در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی در دانشکده ادبیات 

دانشگاه خوارزمی برگزار گردید.
های  گروه   ، دانشجویی  علمی  های  انجمن  جشنواره  این  در 
 ، ،کارآفرینی  دانشجویی و فردی در حوزهای محتوای دیجیتال 

اختراع ، کتاب و نشریه و ... به رقابت پرداختند .
دکتر مرتضی تهامی معاون فرهنگی دانشگاه بیان کرد : جشنواره 
حرکت ، جشنواره دانشجویی در سطح ملی است که در سال های 
اخیر جهانی شده است . ایشان با بیان اینکه انجمن های علمی  
دانشگاه خوارزمی تا کنون جز چهار دانشگاه برتر کشور بوده اند 

افزود امسال نیز شاهد فعالیت ها و دستاوردهای ارزنده ای از انجمن 
های علمی عمران و انجمن های علمی میان رشته ای بوده ایم که 
اختراعاتی مانند ربات ها و دستگاه های خنک کننده آب و ... را با هزینه 

بسیار اندک به نمایش گذاشته اند .
در این جشنواره 140 اثر در بخش رقابتی شرکت کرده اند که از این 
تعداد 29 اثر منتخب به یازدهمین جشنواره ملی حرکت که هفته آینده 

در دانشگاه اصفهان برگزار می گردد راه یافتند.
این جشنواره با حضور دکتر عزیزاله حبیبی رئیس دانشگاه و مسئولین 
فرهنگی و با تقدیر از انجمن های علمی و گروه های برگزیده به پایان 

رسید
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  برگزاری هشتمین جشنواره حرکت  دانشگاهی در دانشگاه
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اولین جلسه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی هفته پژوهش 
در  استانی  مسئولین  با حضور  البرز  استان  فنآوری  و 

دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
شکل و چگونی تبلیغات و اطالع رسانی این رویداد بزرگ پژوهشی 
سال در استان البرز توسط دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و 

پژوهشی در دستور کار این کمیته قرار گرفت.
البرز از 24  نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فن بازار استان 

تا 30 آذر 97 در دانشگاه خوارزمی پردیس کرج برگزار می گردد

برگزاری جلسات مشاوره گروهی و پرسش و پاسخ در 
خوابگاه های دختران با حضور متخصصان مرکز مشاوره 

کرج )خانم دکتر یکله و خانم رنجبر(

مرکز  با  دانشجویان  آشناسازی  منظور  به  و  روان  سالمت  هفته  در 
مشاوره و فعالیت های آن و اعتمادسازی در بین دانشجویان جهت 
مراجعه به مرکز و مطرح نمودن مسائل و مشکالتشان، از تاریخ 16 
مهرماه سرکار خانم دکتر یکله و خانم رنجبر روانشناسان مرکز مشاوره 
هرشب در یکی از خوابگاه های دختران جلسه دوساعته ای را از ساعت 
از خوابگاه های 8، 10 و 1  الی 23 برگزار نمودند. این جلسات   21
که دانشجویان ورودی جدید97 ساکن بودند شروع شده و ادامه دارد. 
در این جلسات به معرفی مرکز و خدمات آن، گروه دختران همیار و 
اهداف گروه، برنامه های هفته سالمت و چالش های دوران دانشجویی 

پرداخته شد و در پایان جلسات به سواالت دانشجویان پاسخ داده شد

نخستین ژورنال کالب تخصصي دانشگاه خوارزمي به همت انجمن علمي علوم جانوري و با محوریت رشته ي 
زیست شناسي
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برگزاری نشست بررسی دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در 
خصوص شکایت ایران علیه امریکا  توسط دانشکده حقوق با حضور اقای 

دکتر آذری عضو تیم حقوقی ایران در طرح دعوای ایران و امریکا 
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خبرهای ورزشی
به مناسبت هفته گرامیداشت تربیت بدنی همایش صعود سراسری پسران و دختران 
دانشجو دانشگاه منطقه یک به قله کلکچال به میزبانی دانشگاه خوارزمی 28 و 29 

مهرماه  برگزار شد.

این برنامه با شعار »دانشجو، مهر، تندرستی« و حضور پرشور تیم های کوهنوردی 
دانشجویان دانشگاههای منطقه یک) تهران، شهید رجایی، شریف، تربیت مدرس، 
علوم انتظامی، پیام نور، علم وصنعت، عالمه طباطبایی، الزهرا، خوارزمی (به مناسبت 

گرامیداشت هفته تربیت بدنی برگزار گردید. 
در پایان برنامه با حضور دکترزنگانه معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی، دکتر علیزاده 
مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم، آقای احمدی معاون وزیر ورزش و جوانان ، دکتر 
فرهادی منش رییس انجمن کوهنوردی وزارت علوم و دکتر جوکار مدیر تربیت بدنی 
دانشگاه خوارزمی در مراسم قرعه کشی هدایایی به رسم یادبود به دانشجویان اهدا 

گردید.

برگزاری برنامه کوهپیمایی ویژه دانشجویان دختر 
با حضور 40نفر  تاریخ 97/7/19  واحد تهران در 
همراهی  و  معیری  اقای  سرپرستی  به  دانشجو 
خانم دژوان به مقصد روستای زیبای هرانده و غار 

بورنیک در فیروزکوه
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کوهپیمایی چشمه سئوک روستای ولیان

ساعت  ولیان)ساوجبالغ(  روستای  سئوک  چشمه  کوهپیمایی  19مهر  شنبه  پنج 
حرکت از دانشگاه 6.30دقیقه با طی کردن مسیر در بزرگراه کرج_قزوین وعبور از 
شهرستان کوهسار و روستاهای ازنق..خوروین..آجین دوجین به روستای ولیان رسیدیم 
ساعت7.30 پیمایش به سمت چشمه را اغاز کردیم...مسیر پر بود از باغ های میوه 
بخصوص گردو.. توصیف باغ های پر میوه و خنکای صبحگاهی مهر و سایه های 
ایجاد شده توسط درختان در هم تنیده از توانایی این کلمات خارج هستند..بعد از کمی 
استراحت و صرف صبحانه به مسیرمان ادامه دادیم. دیدن زباله در کنار رودخانه باعث 
شد دقایقی رو به جمع اوری زباله از رودخانه شویم...بعد از عبور از کوچه باغ ها به 
مسیر کوهستانی رسیدیم...مسیر پاکوب و کامال مشخص بود در تمام طول مسیر 
صدای دلنشین رودخانه به گوش می رسید...ساعت 10.15بود که به چشمه رسیدم  
پس از استراحت  و صرف ناهار و همچنین ثبت لحظات به یادماندنی در کنار چشمه 
مسیر بازگشت ر ا در پیش گرفتیم و راس ساعت15 به روستا رسیدیم و ساعت 16 با 

رسیدن به دانشگاه برنامه با سالمتی همه کوهنوردان به پایان رسید.

قهرمان  دانشجوی  تیران،  هادی  آقای  انتخاب 
ملی  تیم  در  خوارزمی  دانشگاه  بدنی  تربیت 
در  حضور  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظامیان 

مسابقات نظامیان جهان در سیزوم برزیل
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ولی ضیاء پیردهی ........................................................  همکارمحترم دانشکده اقتصاد 

اسماعیل و ابراهیم امینی ............................................. همکاران محترم دانشکده جغرافیا و حوزه دانشجویی
سیدمحمد معرفتی ........................................................ همکار محترم واحد نقلیه 

آقایان اقبال و کمال اسماعیل خواه ............................. همکاران محترم امور عمومی 
سرکار خانم حاجی مزدارانی ......................................... همکارمحترم دانشکده هنر و معماری

جناب آقای دکتر زین آبادی ......................................... مدیرمحترم برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه
جناب آقای محمد موسوی ........................................... همکارمحترم امور پژوهشی نفت

جناب آقای کیوان حاجی پور......................................... همکارمحترم دانشکده علوم زیستی
خانم کریمی ................................................................. همکار محترم حوزه فرهنگی
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